СТЪПВАМЕ НА ПАЗАРА И В КИПЪР
Симеон СИМОВ
Кипър е най-новият
пазар, на който ПИМ
излиза. На острова компанията ще оборудва
изключително модерна
винарна. Тя трябва да
заработи още до края
на това лято, информира неотдавна упра-

вителят инж. Димитър
Назъров.
Винарната е в състава на голям туристически комплекс, с хотелска
и развлекателна част.
За най-специализираното оборудване
собствениците са се
обърнали към известна
френска компания. Всич-

ко останало ще изработва и монтира нашата, обясни търговският
мениджър инж. Желязко
Андонов.
В поръчката влиза голям брой ферментатори
за червено и бяло вино,
стандартни и с два обема в един корпус, тръбни
пътищ а, обслу жващи

платф орми. За монтажа, след изработката, ще бъде изпратена
група специалисти от
Хасково.
Обектът трябва да
е готов преди началото
на гроздоберния сезон,
за да се преработи реколтата, добави инж.
Андонов.

КРАСИМИР ТОДОРОВ
В РАБОТАТА И ЖИВОТА
ЧОВЕКЪТ ДО НАС

На стр. 4

Ãîäèíà ХІ, áðîé 6 (113), 30 юни 2017 ã. Ðàçïðîñòðàíÿâà ñå áåçïëàòíî!

ПИМ с поредно
ОТЛИЧИЕ ОТ КРИБ ЗА
СОЦИАЛНООТГОВОРНА
КОМПАНИЯ

Проф. Николай Вълканов, зам.-председател на КРИБ връчва грамотата
на производствения мениджър инж. Иван Ангелов

ИНТЕРФАКТОР

ПО АЛПИЙСКИ В КОТНАРИ
По алпийски способ Тихомир Тенев работи във винарското предприятие
„Котнари” – Румъния. За височинното заваряване колегата се оказа изключително квалифициран и опитен. Алпийски курс е завършил при Христо Райков,
единственият човек, стъпил в най-дълбоката и на най-високата точка на Европа
- пещерата „Жан Бернар“ - Франция ( - 1602 м. ) и връх Елбрус в Кавказ (5642 м.).
На стр. 2

За пета година Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България връчи наградите-грамоти “Социално отговорна компания – партньор на община” В Хасковска област. И за поредна
година, сред отличените
е ПИМ. Награждаването
стана на церемония в зала
“Хасково”, организирана
от регионалния председател на КРИБ Стефан
Димитров.
П р и с ъ с т в а х а
зам.-председателят на

Управителния съвет на
Конфедерацията проф.
Николай Вълканов, депутатите Никола Динков
и Виолета Желева, генералният консул на Турция
в Пловдив Хюсеин Ергани,
президентът на Одринската търговско-промишлена
палата Реджеб Зъпкънкурт, зам.-кмета на Хасково Евгени Консулов.
Представител на ПИМ
в залата бе производственият мениджър инж. Иван
Ангелов, който получи
грамотата заедно с колеги
от другите отличени в община Хасково компании

- „Скай Монт“ , „Еском“ ,
„Каменица“, „Алфа и зет
България“, „Аида Тур“,
„Донидо машин индъстри“
„Родина“, „Делена“ , „Финакорп“.
Сред наградените от
община Свиленград бе
винарска изба „Катаржина
Естейт”.
Специална награда за
подпомагане развитието
на „Тракия икономическа
зона“ бе отредена за кмета
на Хасково Добри Беливанов, връчена му няколко
дни по-късно в Общината.
Част от Зоната, Хасково е
март тази година.

фирмопис
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КЪДЕ, КАКВО, КОИ

4650 СА КИЛОМЕТРИТЕ ОТ НАЙ-ЗАПАДНИЯ
ДО НАЙ-ИЗТОЧНИЯ ОБЕКТ НА КОМПАНИЯТА
Ясен ДИМОВ
Къде, какво, кога, как,
р а б о т я т г ру п и т е н а
задгранични и вътрешни
обекти в горещите летни
дни? Макар картината да
е динамична, ще се опитаме да я представим, за
да представим за пореден
път и мащаба с който
работи ПИМ.
Най-много са колегите
в Грузия. Осем човека са
съсредоточени в КТВ, където трябва да се изработи
дълга серия 100-кубикови съдове. Със задачата се е заела бригадата
на Росен Димчев: Георги
Русинов, Пенко Павлов,
Йордан Иванчев, Иван Янков, Димо Краев, Красимир
Караиванов, Стоян Петев.
Резултатът – близо 2/3 от
съоръженията са готови,
очакват се и заготовки от
Хасково за изработка на
поредна шестица.
На друг обект в страната работи групата на Георги
Пасинов: Георги Георгиев,
Захари Захариев и Марин
Гутев. Във винзавод край

Поти те правят 14 съоръжения, по 250 куб. м., а
предстои изработка на още
103 по 31 куб. м., плюс
монтаж на обслужващи

всеки момент ще подсилят
групата на Пасинов.
В румънския винопроизводител „Жидвей” са момчетата на Георги Иванов

Поредно съоръжение за румънския „Рекаш”
изработват на Първа площадка Недялко Георгиев,
Любомир Иванов, Делян Стоев и Илия Стефанов

платформи.
Димитър Петров пък е
в Телави с Арис Лефтерис,
Тони Хаджиев и Благовест Господинов. Правят
100-кубикови съдове с пълна изолация и са доста
„напред с материала”. Дори

– Ателин Атанасов, Ивелин
Пенишев, Алейтин Хашимов, Владимир Чанков.
Градят 60-кубикови съдове
и са на финалната права.
Очакванията са работата
да приключи в средата
на юли и колегите да се

завърнат.
В „Крамеле Рекаш”, за
където в ПИМ бяха изработени много 73-кубикови съоръжения, пореден
монтаж извършиха Даниел
Димитров, Боян Тинчев и
Младен Пехливанов. За
там предстои изпращане
и на още изделия със същия обем, плюс съдове за
гликолов разтвор, които се
изработват във II цех.
На голям обект в Арм е н и я е б р и га д ата н а
Георги Ангелов – Стоян
Стоянов, Пламен Захариев, Янчо Апостолов,
Борислав Бойдев. В
Араратския винен завод
те трябва да изработят
множество съоръжения с
различна кубатура, включително 252-кубикови и
335-кубикови. Към тях се
добавят тръбопроводи и
обслужващи платформи.
В българския „Винпром
Карнобат” са Тодор Борисов, Александър Димитров,
Алеко Асенов, Мирослав
Павлов и Тенчо Андонов.
Там ПИМ изгражда на мяс-

Миг преди буря е запечатал Димитър Петров
на обект в Грузия

то няколко съоръжения с
обем 1000 куб. м., най-големите през тази година.
Последната, заминала,
засега група е в състав Милен Евтимов, Петко Колев,
Григор Киркоров и Расим
Махмудов. На самолета те
се качиха в събота. Дестинация им бе Кубан – Русия,
задачата – серия съдове,
по 300 куб. м всеки.
Предстои заминаване на още една група –
за Узбекистан, анонсира

началникът на „Сервиз и
монтаж” Здравко Здравков.
Бригадир ще бъде Атанас
Назъров, с когото ще са
Тихомир Тенев, Михаил и
Тихомир Михови, Атанас
Стефанов, Димитър Караиванов, Захари Ат. Захариев. Те ще изработват 50
съоръжения по 75 куб. м.,
с обслужващи платформи
и СИП –система в Самарканд, на 4650 км от най-западния обект - „Рекаш“ в
Румъния.

ПОКРИХМЕ ПО-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ
КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА В СТАНДАРТА ПО ЗАВАРЯВАНЕ
СПОДЕЛЕНО

Инж. Кристина ИВАНОВА

В ПИМ започнах работа
преди 11 години. Привлякоха ме големите възможности на компанията и фактът,
че на професионализма
тук се гледа сериозно, а
отношението към хората
е поставено над всичко.
Започнах амбициозно и
запазих амбицията си до
ден днешен. С цената на
много отделено време,
високи цели и желание
за самоусъвършенстване,
постигнах немалко в професионалния път.
Преди в голяма степен
траекторията ми на работа
бе ясна и еднопосочна –
служител, отговарящ за
транспорта в компанията.
Днес професионалната
ми дейност е изправена
пред голямо предизвикателство. Но аз съм готова
за него. В продължение на
изминалите 11 години имах
възможността да придобия
и натрупам познания и
опит. Всеки ден се опитвам
да науча нещо ново. Правя
това, което смятам, че е
важно и което ми харесва.
Искам да бъда различна
и смислена. Искам компа-

нията в която работя да е
просперираща. И това е
нещо, което, според мен,
всеки един от нас трябва да
възприеме като водещ мотив. Да работи и за своето
изграждане.
В компания като ПИМ
са необходими няколко водещи личности, за да може
работата да върви още подобре. Целта на бизнеса
е да постигаме резултати,
днес и в бъдеще, с ресурса с който разполагаме и
се стремим да подобрим.
Такъв ресурс са хората,
екипът. По въпроса за екипа ще цитирам д-р Голдрат,
защото неговата теза много
ми харесва: Екипът се получава, когато група хора
се обединят за постигането
на една невъзможна цел.
Само невъзможната цел
може да обедини истински
хората. Това е онази цел, в
която никой не вярва, че е
достижима.
Дейните хора се самозадвижват. За да работи
машината ПИМ по-добре,
нека всеки един от нас се
стреми да „лови” проблемите още преди да станат
такива. Нужно е симптомите да се улавят в начална фаза. Да се свързват
причина – следствие. Така
голяма част от тях ще бъдат
избегнати. А избягването на
проблеми преди появата
им, превенцията, е един от
ключовете към успеха. Него
всеки един, в своята сфера,
държи в ръката си.

Ясен ДИМОВ
Годишен одит по БДС
EN (Евронорма) ISO 3834–
2, за качество при заваряване чрез стопяване на
метали, премина в началото на месеца ПИМ. Извършиха го експертите от
сертифициращата организация SZUCERT Ltd. – Марина Манилова и Димитър
Желязов.
По стандарта, компанията придоби, през 2015
година Ниво 3. Целта сега
бе да се стигне Ниво 2,
за което изискванията са
по-строги, но означава
постигнато по-високо качество по отношение на
заваръчните дейности, организацията, техническата
подготовка, съхраняването
на материали, изобщо – на
целия процес, коментира
координаторът по заваря-

ване инж. Данчо Благоев.
Положителният резултат дава възможност за изработване на по-отговорни
съоръжения с различно
предназначение, включително – технонадзорни.
Поддържането на EN ISO
3834–2 означава, че се контролира всичко, свързано
с него – получаване, съхранение, проследимост на
материалите за заваряване, квалификация на заварчиците, документирана със
сертификати, качество на
заваръчните шевове, планиране на производството,
извършване на тестове,
коригиращи действия при
установяване на несъответствия, допълва картината
инж. Благоев.
Одиторите, от своя
страна, дадоха добра оценка на документацията по

Одиторите Марина Манилова - Димитър Желязов
и координаторът по заваряване в ПИМ
инж. Данчо Благоев на проверка в 9 цех

стандарта и визуалните
констатации на заваръчни
дейности. Според становището им, компанията
отговаря на изискванията
на стандарта и извършваните заваръчни дейности
ги покриват. Постигнат е и
желаният резултат – преминаване на Ниво – 2, а

сертификатът за това се
очаква всеки момент.
Междувременно в ПИМ
е получено и запитване за
изработка на конструкции
от фирма в съседна страна, като предварително
условие за сключване на
договор е наличието на
сертификат по ISO 3834–2.

ПО АЛПИЙСКИ В КОТНАРИ
рица изток”
2, където е
заварявал
на 134 метра
над земята, „Солвей
Соди” – Девня и други
обекти. За
Тихомир на кота - 81 в ТЕЦ
з а ва рч и к е
„Марица изток 2”
придобил
три сертификата – с волфОт стр. 1
Височинен опит Тихо- рам инертен газ (ВИГ) по
мир е трупал в ТЕЦ „Ма- ТЮФ, ръчно електро дъго-

во (РЕД) и миг-маг (CO2)
заваряване. Степента и в
трите е първа.
Нямам проблем с височината. Стигал съм и
до 325 м., при боядисване на комин в ТЕЦ-а. Работил съм на високо и на
други обекти, казва той.
Добавя, че няма проблем
и с дълбочината. Желанието му, след алпийския,
било да завърши и курс
по подводно заваряване

при проф. д-р Николай
Ников във Варна, но не
успял да се вмести във
времето.
Тихомир е професионалист. Може да се разчита
на него за сложни задачи.
Когато се наложи да изпратим обучен човек в Румъния, отзова се веднага. И
свърши работата отлично,
казва мениджърът на производството инж. Иван
Ангелов.
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ФИРМОПИС

КОМПАНИЯТА ВИ Е ДОБРА,
ДОБРИ СА И БЪЛГАРСКИТЕ ВИНА,
НО ИМ ЛИПСВА РЕКЛАМА
интервю

С Нилс ТОФТ,
мениджър на Scan Vin
разговаря
Христо ЦВЕТКОВ
Нилс Тофт е мениджър на Skan Vin, датска
компания, която предлага
на пазара около 6 млн.
бутилки вино. По-голяма
част от него идва от
Австралия, Южна Африка и Чили. В компанията
работят 10 човека, разполага с лаборатория
и притежава една от
най-големите в страната верига за специализирани продажби.
- Защо избрахте ПИМ
за производител на необходимите ви съоръжения, г-н Тофт? Такива
има и у вас?
- Наистина имахме
оферти от Дания. Но бяха
много скъпи. След това видяхме ПИМ на изложение в
Италия. Бях заедно с моя
съдружник. Разгледахме
съоръженията в павилиона.
Направи ни впечатление, че
са с много добро качество.

- Как ви
си стори?
- Прекрасно! Пих „Куесчън Марк”,
реколта 2013
г., на „Катаржина Естейт”,
забележително вино, наистина.
- Бихте
ли продавали българско вино във
вашите специализирани
магазини?
Г-н Нилс Тофт, с търговския мениджър инж. Желязко Андонов,
- Преди 20
изпълнил ролята и на преводач
години у нас
имаше много унгарски и
Установихме контакт и впо- Удовлетворен ли сте?
следствие се обърнахме
- Надявах се да са готови български вина. Сега няма.
към вас.
на 100% поръчаните съо- Нямат реклама и не са
- Разгледахте про- ръжения, но и на този етап търсени. Преди 30 години
и френските вина бяха 75
изводството. Какво ви изглеждат много добре.
е мнението за нашата
- Мислите ли, че бъл- % от пазара, сега са 17%.
компания?
гарското машиностро- Италианските, испанските и
- Добра компания, с обу- ене, като цяло, е конку- вината от Новия свят обаче
чени хора. Работи се сери- рентно на западноевро- увеличават дела си.
- Какво, според вас,
озно. Личи, че има интерес пейското?
трябва да направи Бълкъм изделията ви.
- Да. Убеден съм.
- Видяхте в производ- А българско вино гария, за да предлага
успешно качествените
ство и съоръженията, опитахте ли?
си вина на западноеврокоито сте поръчали.
- Опитах в ресторанта.

Малко след визитата на датския клиент,
съоръженията за Skan Vin изглеждаха така.
Изработиха ги Тодор Борисов, Боби Тинчев,
Захари Захариев, Младен Пехливанов.
Конструктор е инж. Никола Лазаров

пейския пазар?
- По-добър маркетинг,
повече реклама. В Дания
има три големи вериги за
продажба на вина, които
владеят 90% от пазара.

- Бихте ли се доверили на ПИМ и за следваща
поръчка?
- Да (с усмивка). Риск е,
че го казвам предварително,
но поемам риска.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВИТРИНА НА СПОРТНАТА
ПОЧИВКА В ПОМОРИЕ СЛАВА НАПРАВИХА В I ЦЕХ
Все още има свободни
места за почивка, през
лятото, в Поморие, информира отговорният за
настаняването инж. Иван
Ангелов. Ако все още не
сте направили резервация,
побързайте. Възможности
за настаняване има и в юли,
и в август.
• От 1 до 9 юли и от 9 до
16-и, две смени, свободна
е стая за двама.
• За първите три смени
през същия месец – от 1
до 29-и, незаета е и стая
за трима.
• През август, по традиция най-желан месец за
летуване, възможност за
настаняване има в стаята
за двама човека. Засега тя
е свободна от 13-и до 20-и,
от 20 до 27-и и от 27 до 2
септември.
• За смяната от 27 август
до 2 септември може да се
ползва и стаята за семейство с 2 деца.
• Пак тогава свободна е и
тройката.
• През септември свободни, от 6-и до 17-и са всички
стаи, с изключение на тази
за двама.
• Тя обаче остава незаета от 10-и до 17-и, когато
завършва сезонът.
Всички помещения в
Къща за гости „Ковачеви”
са със санитарен възел.
Цената за нощувка е 5 лв.

на легло. Има безжичен
интернет и осигурени безплатни места за паркиране.
Къщата се намира на адрес
„Ахелой” № 36 на 100 м.

от плажа и 5 мин. пеш от
центъра на града.
Записване – при инж.
Иван Ангелов – офис 19 в
Административната сграда.

Витрина на спортната
слава събра всички спечелени досега отличия на
Първи цех. Засега само по
футбол, но надеждите са,
че колекцията може да се
обогати и от други спортове.
Както е известно, футболистите от цеха спечелиха и
трите издания на турнира
„Фактор в ПИМ”, което им
даде право да запазят Преходната купа. А заедно с
нея на показ са трите купи
на победител в турнира,
Стоманената обувка, изработена от Милен Николов
за най-добрия реализатор
през 2015 г. - Николай Недев. Той вдигна голмайсторската купа и миналата
година, която също е във
витрината, а тазгодишната
добави Асен Узунов.

ЗАПЛАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ПО-ВИСОКИ ОТ ХАСКОВСКИТЕ
ФАКТОР
Средната заплата в
община Димитровград е
по-висока от тази в Хасково, с 24 лева. Това обяви старшият икономист
в Института за пазарна
икономика (ИПИ) Петър
Ганев, при връчването
на наградите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) за социално отговорeн бизнес.

Икономистът от
Института за пазарна
икономика Петър Ганев
обясни, че бъдещето
на Хасково е свързано
с Икономическа зона
„Тракия“

Областният град е един от
икономическите центрове
у нас и се нарежда веднага
след Топ 5 на индустриалните центрове - София,
Пловдив, Варна, Бургас и
Стара Загора. А бъдещото развитие е свързано
с присъединяването към
оформилата се вече икономическа зона „Тракия“ в
Пловдив.
Регионът доскоро беше
на едно от последните
места по привличане на

чуждестранни инвестиции
в страната, но това е на
път да се промени, добави
Ганев.
Община Димитровград
показва правилни модели
на развитие с петте нови
завода, които се строят
край пътя за Хаск ово.
Кооперирането с успешно
действащата ик ономическа зона „Тракия“ ще
помогне на Хасковския
регион, ползвайки добрите
практики на Пловдив, да

се развие като един нов
индустриален център в
Южна България, оптимист
бе икономистът от ИПИ.
Областният град, според него има потенциал
за привличане на работна
рък а от съседните общини, както е в големите
индустриални центрове.
867 димитровградчани
сега работят в Хасково,
а 473 хасковлии пътуват
ежедневно за работа в
Димитровград.

ФИРМОПИС
ЧОВЕКЪТ
ДО НАС
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КРАСИМИР ТОДОРОВ В РАБОТАТА И ЖИВОТА

Христо ЦВЕТКОВ
Когато нещата трябва
да се казват право, така,
както човек ги мисли, макар
да не са приятни за другия,
мнозина губят ентусиазъм.
Особено, ако човекът срещу теб е някои от когото
зависиш. Губят желание,
въпреки че, иначе, в разговор, споделят проблеми. И
предлагат решения.
Той не се притеснява
да каже това, което мисли
за работата и подобряването й. Впечатлил е дори
управителя с прямотата си.
Дотолкова, че оценява по
достойнство и споделянето,
и споделеното от служителя – Красимир Тодоров.
бригадир в III-ти Заготовъчен цех.
Красимир е роден в
Свищов, през 1969 г. Но от
30 години е в Хасково. Тук

ШЕСТИМА ПРАВИМ ЗА ПОЛОВИН АЗИЯ И ЕВРОПА ЗАГОТОВКИ,
КАЗВА ЗА БРИГАДИРЪТ ЗА БРИГАДАТА

На основното работно място – машината
за бертване

служил в бившия Танков
полк, срещнал бъдещата
се съпруга Петя и останал.
Брак сключили през 1990 г.
Уволнил се през март, през
юли се взели.
Завършил строителен

Заготовъчния цех и така
– до сега – само тук. Бях
в началото на абкантите,
връща се назад колегата,
после ме преместиха на
машината за бертване на
дъна и шапки. Сигурно

За своята работа, казва,
че я харесва. Удовлетворява го чувството за принос в
развитието на компанията.
И в създаването, с неговия
и на колегите труд, на съоръжения, работещи по в
цял свят. С които са оборудвани стотици обекти.
Фактът, че толкова години съм тук го доказва.
Но работата през лятото
ми идва повече. За това
лято да не говорим… Изключително сме натовар е н и , о с о бе н о н а ш ата
бригада. Казах и на шефа
– няма такава група във
фирмата, дори при тези,
които са навън, натоварена като нашата. Едни
правят 10 съда на месец,
други – 5. Таванът е 10.
Ние правим заготовки за
110 – 120. Оставаме без
дъх! А заплащането не е

… и на мотокара, когато се налага

Отговорът е кратък: В пътуване. Обичам да пътувам
и всеки един момент, със
съпругата, използваме за
това. Пътуваме и в чужбина, и в България.
Посещавали са Турция,

ЗА БРИГАДАТА

ОТ БРИГАДАТА

Добър колектив сме,
казва Красимир за петимата с които работи.
Слушаме се един друг.
Допитват се колегите
до мен, когато има някакво затруднение. И аз се
вслушвам в мнението им.
Това е важното за един
колектив – уважението,
стремежът да даваш
от себе си това, което
очакваш от другите – за
изпълнение на общата
цел. Нашата обща цел е
да работим по-добре, да
бъдем по-ефективни в
дейността си. Мисля, че
го постигаме, а за постигането принос имат
всички. Късметлия съм,
че работя с Данчо, Наско, Тошко, Слави и Добри!

Атанас, Красимир, Данчо, Теодор, Слав, Добромир – добър екип, добри резултати

Инж. Димитър
Назъров, управител

ЗА НЕГО
Красимир е от кадрите, израснали в
ПИМ и не случайно е бригадир на една от важните за цеха и за фирмата
бригади. Компетентен и
отговорен е, изпълнява
съвестно задачите, грижи се за хората си. Освен
това е открит, откровено споделя проблемите.
Човек с позиция, която
защитава. Така и трябва
да бъде! Отзивчив е, взема присърце работата,
върши я старателно. На
такива хора компанията
разчита и ще разчитаме
занапред.

рупция, убийства, пререкания между политици, друго
в обществения живот сякаш
няма. Това е по телевизиите, радиата, вестниците...
как да си оптимист?, пита
риторично.

техникум в родния си град.
В новия, където се установил, от професията не
могъл да се възползва.
Животът не потръгнал по
мед и масло. А и как да
бъде в превратното време, наречено Начало на
прехода. Работа започнал
най-напред в „Млада гвардия”. След затварянето на
предприятието, се насочил
към търговия по пазари.
Така около 5 години. Работил после в мебелно предприятие, в магазин за риба,
редил фаянс и теракот, бил
във фирма за търговия с
плодове и зеленчуци, правил камини…
От 13 години е в ПИМ.
Фирмата му препоръчал
приятел – Георги Ангелов
от 1 цех. По това време
Красимир бил на камините.
Търсят се в момента хора
при нас, казал Георги. И,
макар, че предни опити да
започне тук не били резултатни, пак кандидатствал.
Вече с успех. Започнал в

вече 10 години съм на нея.
Усвоил съм тънкостите на
работата, макар че винаги
може още.
Обича семейството си
и държи на него. Разбират
се, имат общи интереси и
общи надежди. Свързани,
най-вече със сина Живко.
Завършил миналата година
Техническия университет в
Габрово, специалност „Телекомуникации, сателитни
системи и връзки”. Но, все
още не работи по специалността. Без работа обаче
не остава, отбелязва колегата. Като студент беше
по чужбина, видя какво е
положението. След това,
реално го видя и в България. Започна като техник
в кабелна телевизия. Но
един млад специалист иска
да види и перспективата.
Разбра, че няма и напусна.
Сега е на морето, работи
там. Иска да остане в България, но без връзки трудно
ще си намери мястото, не е
оптимист бащата.

това, което заслужаваме!
Може да боли, но е истина!
Шефът знае, че нито един
човек от другите бригади
не иска да дойде в нашата.
В бригадата са Красимир, Данчо, Теодор, двамата заварчици Атанас и
Слав, Добромир. Това сме
6 човека, които на половината Азия и Европа правим
заготовките. 6 човека, натоварени на моменти не на
макс, а на повече от макс,
пали се бригадирът.
Смята, че бригадата
трябва да бъде в отделен
цех. С повече място. Да
може да се разгърне и
работи с пълен капацитет.
Сега разположението и
площта не го позволявали.
Нужни са, според него и
още хора – двама заварчика и двама шлосера, за да
се уплътни капацитетът на
бертващата машина.
И, все пак, колкото и да
е работата, свободно време
всеки има. Как оползотворява Красимир своето?

Гърция, Македония, забележителности и населени
маста в цялата наша страна. Тази отпуска обаче възнамерява да прекара извън
Европа. Къде, въздържа се
да каже, засега.
Хобита няма, защото
няма време за тях. От политика се интересува, като
средностатистическия българин – чрез средствата за
масова информация. Но
не е въодушевен – колкото
повече гледам какво става,
толкова повече се отчайвам. Освен катастрофи,
скандали, обвинения в ко-

Отлично се справя
със задачите си като
бригадир. Организира
работата, върши своята
на машината, заема се
и с други неща, когато
е необходимо. Мотор е
на бригадата, която е
много стабилна, сред
най-стабилните във фирмата. Добър екип сме
и се надяваме така за
бъде, казват младите в
групата – Теодор, Слав
и Добромир.
С това се съгласяват
и по-опитните – Атанас и
Данчо. Тук сме по 8 часа
минимум. Понякога и по
10 – 11. Ако не сме добър
екип, така ли ще е? Няма
да върви работата, тогава. Да сме организирани
и ефективни, голяма е
ролята на Красимир. Той
е много опитен. А и не се
жали – работи на бертващата машина, с мотокара
е, когото се налага, заварява на другата машина,
събира заварки… Така и
трябва, нали е бригадир.
На, въпреки това, не
губи настроение. Така го
и виждам, когато се отбия
на работното му място повече усмихнат, отколкото
намръщен, макар и такива
моменти да има (кой ги
няма), пиперливо шеговит,
прям, директен, държащ
на мнението си, когато чувства, че е прав – Красимир
Тодоров, бригадир в III-ти
Заготовъчен цех.

В Турция, със съпругата Петя
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ФИРМОПИС

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ПОСРЕЩНАХМЕ ПРИЯТЕЛИ, ОЧАКВАМЕ КОЛЕГИ
ИНТЕРЕСНА И ПОЛЕЗНА ВИЗИТА, СПОДЕЛИХА ГОСТИТЕ
Христо ЦВЕТКОВ
За трети път в ПИМ отворихме вратите за гости.
Поканихме студенти, ученици, приятели, роднини и
близки на работещите във
фирмата хора. Публикувахме покана и във Фейсбук
- да ни гостува, който иска.
Има какво да покажем.
Има какво да споделим и
представим.
Отзоваха се немалко
хора. Най-голяма бе групата от Университета по
хранителни технологии в
Пловдив – повече от 20 студенти, с четирима преподаватели. С учебното заведение ПИМ отдавна е в добър
контакт, тук са реализирани
и немалко кадри на УХТ.
За радост и близките на
хора от екипа на фирмата
не бяха малко. А за децата
разходката и възможността да видят къде работят
бащите им се оказа видимо интересна. Интересна
бе и за придружаващите
ги майки, баби, дядовци.
Видяха завода в Хасково и
производството му. Видяха
компания, която се развива и успешно реализира
продукцията си на много
пазари. Видяха винарнитe
„Катаржина Естейт“ и „Белица“, оборудвани от ПИМ,
дегустираха продукцията
им. Опитаха, преди това
обяда във фирмената сто-

лова - вкусен, както винаги.
Колегите в бяло бяха се
постарали всичко да е както
трябва – вкусно, разнообразно, питателно.
Новост, тази година бе
посещението и на предприятия, оборудвани от компанията – да се види работата
на крайните продукти в
цикъла на производство.
Да се опита техният продукт – виното. След обяда
автобус откара желаещите,
най-напред в „Белица”, после в „Катаржина Естейт”. А
технолозите – близнаците
Иван и Свилен Кисьови, се
постараха по най-добър начин да обяснят процесите
и дейностите в една изба.
Показаха всичко – от производството до съхранението,
с бъчвите и колекцията
прашни бутилки от различни реколти, наредени в избата на избата. За финал бе
подготвена дегустация на
терасата – над ширналото
се море от лозови масиви.

Хубави вина бяха подготвили домакините – с хубави
машини, от хубаво грозде
правени.
Разделихме се с пожелания за нова среща
догодина. А някои и по-рано може да се върнат..
Вече като колеги. Такова
пожелание отправи производственият мениджър
инж. Иван Ангелов, главен
организатор на инициативата. Предишният път
заглавието във вестника
бе „Посрещнахме гости,
изпратихме приятели”. Сега
нека е ”Посрещнахме приятели, очакваме колеги”,
обърна се той към студентите и преподавателите им.
Хубаво пожелание, нали
такава е и една от целите
на „Отворените врати” –
да видят интересуващите
се как изглежда отвътре
компанията, какви възможности за работа предлага.
А ето мнения и на някои
от посетителите.

Лилия Шопова, катедра „Промишлена топлотехника” в Университета по хранителни технологии – Пловдив.
Хубава инициатива. Представя фирмата отвътре.
Видяхме всичко от – до. От началото на производство
до крайните продукти. Добра идея е посещението и във
винарски изби, оборудвани със съоръжения на ПИМ.
Това прави впечатлението по-пълно, по-полезно за студентите, които се възползваха от поканата. За съжаление, не успяхме да организираме кой знае колко много,
но догодина, ако получим покана, ще бъдем повече.
Доц. Николай Шопов, катедра „Компютърни системи и технологии”:
За нас като университет, който обучава специалисти точно в тези направления,
Денят на отворените врати е доста полезен. Ние обучаваме студенти в три факултета
– технологичен, технически, с няколко катедри, промишлена топлотехника, машини и
апарати за хранително-вкусовата промишленост, компютърни системи и технологии и
автоматика. Фактически покриваме и икономическото направление с нашия Стопански факултет. Днес видяхме един пълен цикъл на вашата дейност – от материала,
през производството – до крайния продукт. За студентите, мисля, това е интересно
и със сигурност – полезно. Особено за завършващите, като финал на обучението.
Таня Филева и Станимир Гочков:
Завършила съм „Технология на вино и пивопроизводство” в Университета по хранителни технологии в
Пловдив и ми се стори интересно да видя как стоят нещата в една от водещите фирми за хранително-вкусово
машиностроене. За Деня на отворените врати разбрах
от Фейсбук страницата на ПИМ, казва Таня.
Впечатленията ни от видяното са много добри.
Европейско изглеждаща фирма, допълва Станимир. Чисто, спретнато, организирано. Денят на отворените
врати е хубава инициатива. Кога, иначе щяхме да видим как изглежда отвътре една
от емблематичните съвременни фирми в Хасково, макар да сме от тук…
Петя Димитрова, 4 курс, задочно обучение в
УХТ, с група студенти:
Радваме се, че имахме възможност да се запознаем
с ПИМ отвътре, не само с външната фасада. Това за
нас е важно. Благодарим за топлия прием. Виждаме, че
сме добре дошли и се чувстваме прекрасно. Фирмата
е съвременна, добре организирана, модерно оборудвана. Привлекателно място е за реализация на млади
хора и, вярваме, интерес към компанията има.

ЗА ВАС

www.pimbg.com
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ДЖАДЖА КЪМ СМАРТФОНА МЕРИ ВЕЛОСИПЕД ЩЕ
ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА ЧИСТИ ВЪЗДУХА,

Интерфактор
от DIGITAL.BG
Замърсяването на въздуха е неприятен проблеми
и обхваща много държави
по цял свят. Още по-неприятното е, че е много трудно
във всеки момент да знаем
какво е качеството на въздуха около нас. Sprimo е компактно устройство, което е
създадено да сложи край на
този проблем. Джаджата е
достатъчно малка, за да се
свърже към смартфона и
анализира качеството на
въздуха, независимо дали
се намирате в закрито помещение или сте на открито.

Иновативният сензор
изчислява
токсините и
химикалите
във въздуха и показва в реално
време рейтинг за качеството
на въздуха.
Най-голямото предимство на Sprimo е, че само
за секунди открива хиляди
летливи органични съединения, които са основна
причина за замърсяването
на градовете, информира
DigitalTrends. Смарт джаджата предоставя детайлна
информация не само за
вредните съединения в
атмосферата, но също за
температура, влажност и
налягане. Потребителите
могат да изтеглят мобилно
приложение, за да виждат интерактивна карта с
рейтинги за качеството на

въздуха на местата, които
се намират близо до вас.
Корпусът на Sprimo е
изграден от издръжлива
пластмаса, която е допълнена от неръждаема стомана и не изисква източник на
енергия, за да функционира. Джаджата се прикача
безжично към смартфона
си. В момента устройството

събира финансиране в уеб
сайта Kickstarter. Ако всичко
върви по план се очаква
продажбите в глобален
мащаб да стартират от юли
2017 г. Цената ще е около
$40. Тази цена е достатъчно достъпна да привлече
вниманието на много хора
още повече, че Sprimo може
да се използва и на открито.

ДОКАТО СЕ ДВИЖИ

Велосипедният трансп о рт с ъ с с и г ур н о с т е
по-екологичен от автомобилния, но могат ли колелетата да се борят и пряко
срещу замърсяването?
Базираното в Нидерландия Studio Roosegaarde
твърди, че това е напълно
възможно. Екипът вече
има идея как да докаже теорията си – чрез пречистващия въздуха велосипед
Smog-Free Bicycle.
Компанията е концентрирала вниманието си
към Пекин, който се слави
като един от градовете с
най-високи нива на смог
в света.

спомага за премахването
на до 70% от погълнатия
PM10 и до 50% от погълнатия PM2.5, които са два от
най-големите причинители
на смог. В открито поле и
при спокойно време кулата може да намали смога
в радиус 20 метра около
себе си.
Сега екипът си е поставил за цел да внедри вече
разработената технология
и във велосипедите. Концепцията е проста: при
движението си колелото
освобождава положително
заредени йони във въздуха, които улавят замърсители, а те след това биват
засмуквани навътре.
Желанието на екипа
е да предложи решение,

Засега Smog-Free
Bicycle е само концепция
– но толкова дръзка и интригуваща, че заслужава
да й се обърне внимание.
Дан Руусегард обяснява,
че идеята е все още в
процес на разработка, но
планът е колелото да може
да изсмуква мръсния въздух от атмосферата и да
освобождава чист, пише
Digital Trends.
Та къв е пр инципът
и на тяхната Smog Free
Tower. Кулата, която студиото създава, е 23-метрова
структура, захранвана от
вятър и по своята същност
представлява гигантски
пречиствател на въздух.
Проучване на Технологичния университет в Айндховен сочи, че технологията на Smog Free Tower

обединяващо гражданите,
производителите, НПО и
местните власти, които заедно да вървят към живот
в градове без смог. Всички
досегашни идеи на студиото, включително тези за
пречистващите велосипеди и кули са част от по-големия проект Smog-Frree.
В момента екипът на
Руусегард работи върху
прототип, който развиват заедно с партньори
от Китай и Нидерландия.
Превозното средство ще
се използва като част от
местната програма Mobike
за стимулиране на велосипедния транспорт в
Китай. Все още обаче няма
яснота кога машината ще
е налична като търговски
продукт на международните пазари.

ИНТЕРФАКТОР
oт ECONOMIC.BG

ЗУКЪРБЪРГ ЗАРАДВА МАМА:
ДИПЛОМИРАХ СЕ!

Мамо, казах ти, че ще се върна и ще се дипломирам
е коментарът на Зукърбърг под снимката
с щастливите си родители

ИНТЕРФАКТОР
„Мамо, казах ти, че ще
се върна и ще се дипломи-

рам“. Това написа в страниците си във Facebook и
Instagram Марк Зукърбърг,

след получаването, найсетне, на диплом от Харвард. От близо месец той е
доктор по право.
Това стана 12 години,
след като създателят на
Фейсбук напуска Харвард,
за да разработва световната мрежа.
Бъдещият милиардер
постъпва в Харвард през
2002 година. През 2004 г.
напуска престижния университет, за да работи по развитието на един от най-го-

лемите социални проекти в
света. Успешно, както личи
от факта, че дори тази новина идва от там.
Съоснователят на
Facebook не е единственият собственик на голяма
технологична компания,
който напуска университета, преди да завърши.
Бил Гейтс заряза Харвард,
за да основе Microsoft, a
Стив Джобс напуска Рийд
Колидж, за да работи по
разрастването на Apple.

PYCКИ САМОЛЕТ ЩЕ ОБИКАЛЯ СВЕТА БЕЗ
СПИРКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
ИНТЕРФАКТОР
от MОNЕУ.BG
Cлeд ĸaтo изгpaди
импepия зa 15 милиapдa
дoлapa oт пeтpoлния cи
бизнec, Bиĸтop Beĸceлбepг
ce oбpъщa ĸъм aлтeрнaтивнитe изтoчници нa eнepгия,
зa дa влeзe в иcтopиятa.
Pycĸият пeтpoлeн мaгнaт
и нeгoвaтa ĸoмпaния Rеnоvа
Grоuр ca нaпът дa пycнaт
пъpвия в cвeтa caмoлeт,
ĸoйтo дa oбиĸaля нoн-cтoп
cвeтa, изпoлзвaйĸи cлънчeвa eнepгия. И aĸo вcичĸo
въpви пo плaн, лeтaтeлнaтa

мaшинa тpябвa дa ce движи
c eднa тpeтa пo-виcoĸo oт
гpaждaнcĸитe caмoлeти.
Пpoeĸтът нe e пpocтo
няĸaĸвa мeчтa. Maшинa c
36 мeтpa paзмax нa ĸpилeтe
щe бъдeт тecтвaнa и aĸo
зapaбoти, имa гoтoвнocт
дa бъдe cъздaдeнo нoвo
пoĸoлeниe бeзпилoтни
caмoлeти, ĸoитo дa бъдaт
изпoлзвaни зa oтбpaнa и
ĸopпopaтивни цeли, пишe
Вlооmbеrg. Aĸo тe лeтят
нeпpeĸъcнaтo, щe имaт
мнoгo пo-гoлям oбxвaт и
ĸoнтpoл oт caтeлититe и щe

paзшиpят възмoжнocтитe
зa paзпpocтpaнeния и ĸoмyниĸaции пo цeлия cвят.
Πpeз минaлaтa гoдинa швeйцapcĸaтa Ѕоlаr
Іmрulѕе в пapтньopcтвo c
Gооglе, Dаѕѕаult Аvіаtіоn и
АВВ ce oпитa дa ocъщecтви
oĸoлocвeтcĸи пoлeт, нo той
нe бе нoн-cтoп, a със 17
cпиpĸи до извършване на

пълнaтa oбиĸoлĸa.
„Haшият пoлeт тpябвa
дa дoĸaжe, чe e въмoжнo
зa пътyвaниятa нa дълги
paзcтoяния дa ce изпoлзвa cлънчeвaтa eнepгия“,
ĸoмeнтиpa тexнoлoгичният
диpeĸтop нa Rеnоvа Mиxaил
Лифшиц. Πo нeгoвитe дyми
тecтoвият caмoлeт щe бъдe
гoтoв дo ĸpaя нa гoдинaтa.

ШВЕЙЦАРСКА БАНКА НАЗНАЧИ НА РАБОТА 20 РОБОТА
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
Швейцарската банка
„Кредит суис“ назначи на
работа 20 робота. Задачата на повечето от тях е
да помагат на банковите
служители да отговарят
на оплакваще се клиенти,
информира изпълнителният директор за глобал-

ните пазари Браян Чин.
Той говори в рамките на Глобалната конференция на Института „Милкен“ в Бевърли
Хилс, Калифорния и обясни, че
технологиите ще помогнат на неговите служители да намалят с 50
процента броя на рекламациите
в кол-центъра на финансовата
институция.
Чин добавя, че новата тех-

нология работи като гласовата
система на like Amazon.com Inc,
наречена Alexa. Чин нарича новите служители роботи, но не става
ясно дали те имат физическо
присъствие или са просто виртуални системи. Не стана ясно и
как тези роботи взаимодействат
с банковите чиновници.
„Задават им въпроси и те
връщат подходящите регулации,

вместо служители да се ровят в
наръчници или в уебсайтове“ каза Чин. „Те са наистина много
добри при обикновени въпроси“.
Макар новата технология да
позволява на банката да намали персонала на институцията,
щатните бройки са се запазили,
защото били наети нови програмисти, уточняват от финансовата
институция.
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ЕС ОТПУСКА ПАРИ ЗА БЕЗПЛАТЕН WI-FI НАВСЯКЪДЕ
8000 ОБЩИНИ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ
ИНТЕРФАКТОР
TechNews.bg
Ключови институции на
ЕС постигнаха съгласие по
инициативата WiFi4EU, в
рамките на която ще бъдат
инсталирани безплатни
точки за достъп навсякъде
в европейските обществени
пространства. Европейският парламент, Съветът
и Комисията са одобрили
проекта.
Инициативата предвижда изграждане до 2020 г.
на инфраструктура за безплатен безжичен достъп до
интернет във всяко селище
около основните центрове
на обществения живот в Европа, обяви председателят

на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер.
„Стратегията за цифров
единен пазар цели изграждане на напълно свързана Европа, в която всеки
има достъп до висококачествени цифрови мрежи.
Инициативата WiFi4EU ще
подобри свързаността, особено когато достъпът до
интернет е ограничен“, каза
Андрус Ансип, комисар по
цифровия единен пазар.
По неговите думи,
WiFi4EU е първа стъпка,
която е добре дошла, но
трябва да се направи още
много, за да се постигне
високоскоростна връзка на
цялата територия на ЕС.
В частност, да се подобри

координацията на радиочестотния спектър в цяла
Европа и да се стимулират
инвестициите в мрежи с
голям капацитет, от които се
нуждае континентът.
Предвиждат се безвъз-

мездни средства от ЕС за
всички общини, желаещи
да се включат в проекта.
Трите институции са поели
ангажимент да отпуснат
120 милиона евро за финансиране на оборудване

за публични безплатни WiFi услуги в 6 до 8 хиляди
общини във всички държави-членки.
След завършване на
работите по документацията, местните власти ще
могат да кандидатстват за
финансиране. Безвъзмездните средства трябва да се
използват за закупуване
и инсталиране на най-съвременно оборудване,
по-конкретно на безжични
точки за достъп. Публичните органи ще покриват разходите за изпълнение на
проектите на местно ниво.
Стратегията за цифровия единен пазар изминава
дълъг път в ЕС. Инициативата WiFI4EU беше пред-

ложена за първи път през
септември 2016 г., като
отражение на стремежа на
Европейския съюз да промени изцяло правилата за
телекомуникациите.

И ОЩЕ
От средата на този месец всички пътници в ЕС
спряха да плащат такси
за роуминг. В началото на
следващата година европейците ще могат да ползват навсякъде в ЕС филмите, музиката, видеоигрите
и електронните книги, за
които са се абонирали у
дома, а радиочестотната
лента от 700 MHz ще бъде
пусната за разработване на
5G и нови онлайн услуги.

НЕПОРОЧНО ЗАЧАТИЕ, ВЪЗМОЖНО ЛИ Е? 87 ГОДИНИ ТРАЕ
ПРАКТИЧЕСКИ – ДА, КАЗВА НАУКАТА
НАЙ-ДЪЛГИЯТ ОПИТ

ИНТЕРФАКТОР
от
Коледа е празник, посветен на раждането на Божия син. Раждане, обвито
в мистерии. Възможно ли
е, от научна гледна точка,
непорочното зачатие? Относно девствеността на
Божията майка, науката не
може нито да докаже това,
нито да го отрече. Но учените подкрепят библейската
история със зачатието.
Според проучване, около
0.5% от жените говорят за
непорочна бременност, без
използване на каквато и да
е асистирана репродукция.
Как е възможно това?

ПАРТЕНОГЕНЕЗА
Това е вид размножаване, при което индивиди
се развиват от неоплодени
яйцеклетки, един вид самоклониране. Процесът се
наблюдава при насекоми,
риби, дори птички и пчелич-

к и . Те р минът за
първи път
се използва преди
повече от
250 години. До скоро не съществуваха доказателства,
че това може да се случва и
при хора, но чрез разбиване
кода на ДНК, вече може със
сигурност да се определи
кой на кого е родител, и
дали родителите са повече
от един.
Първото самоклониране в естествена среда
учени наблюдават при вид
змия боа, която родила
две поколения клонинги от
неоплодени яйца, всяко от
които притежавали генна
мутация, която им придава
карамелена окраска. Нито
майката, нито която и да е
от другите змии не били с
подобен цвят. Чрез изследване на ДНК на клонингите
се установило, че те не
само са плод на един родител, но и генната мутация
е създала изцяло нов пол.
При змиите хромозомите
определящи пола са съответно ZZ за мъжките и ZW
за женските (Z хромозома
от бащата и W от майката).

Хромозомите на клонингите
са WW, което показва, че са
създадени от две майчини
хромозоми. Този процес в
природата е метод за оцеляване на видове, които
са под заплаха от изчезване. Съответно при хората,
това би довело до плод с
две X хромозоми.

ХИМЕРА
През 2005 учени от университета в Единбург откриват живо и здраво момче
на четири годишна възраст,
което е първоначално формирано от партеногенеза,
а яйцеклетката е оплодена
едва след като започнала
да се дели. Кръвта на момчето е изградена изцяло от
партеногенетични клетки
от неоплодената част от
яйцеклетката, като всеки
ДНК тест определя пола на
детето като женски. Според
учените детето е напълно
здраво и способно да стане
баща на свой ред, някой
ден.
Според други проучвания, жените носят в себе
си чужда ДНК, например
от бивши любовници, включително и Y хромозоми. В
случай на партеногенеза,
когато впоследствие е необходима тази хромозома,

е вероятно майката да
прибегне именно към тези
„запаси“ от ДНК материал,
за да се осигури нормално
оплождане.
Зачестяват и откритите
случаи с така наречения
близнак-химера, когато
единият, доминиращ близнак абс орбира другия,
включително и неговото
ДНК, като индивида става
носител на две ДНК. И отново, не знаем колко често се
случва това или се е случвало в историята. Подобни
открития стават възможни
едва в последните години,
благодарение на ДНК тестовете, което до скоро не
беше възможно.

ВЕРОЯТНОСТ
От научна гледна точка, шансовете за оплождане от само себе си са
изключително малки, но
все пак съществува такава
възможност. Каква е вероятността обаче, подобно
нещо да се е случило в
историята, и възможно ли е
Божият син да е заченат по
подобен начин? Отговорът
на този въпрос, едва ли някога ще узнаем. Но дори и
да разберем какво точно се
е случило, едва ли това ще
направи чудото по-малко.

че вискозитетът му е 100
милиарда пъти по-висок от
този на водата.
От 1930 до днес, бавно
но постоянно съдържанието на фунията капе в
съда под нея. До 2016-а са
изкапали 9 капки. Капката
се формира за период от
7 до 13 години. Парнел чака първата в
продължение на цели
11 години, а втората
се появява девет години по-късно – през
1947 г. Малко след
това ученият умира
и неговите ученици
87-годишен научен експеримент продължават започдочака своята решителна фаза, натия експеримент.
след като документално беше
Един от тях, Джон
запечатан моментът на падане
Мейнстоун, наблюдана капка вискозна течност
ва смолата 50 години,
но така и не успява да
температура. За целта той
поставя парче битум в една види отделянето на капка
фуния и започва да чака до смъртта си през 2013 г.
отделяне на капка. Но, тъй Падането трае само десета
като знаел, че това няма да от секундата, поради което
е скоро, поставил буркан никой досега не бе видял
отдолу едва след 3 години. или заснел момента. Това
С експеримента Парнел обаче е променено. След
искал да демонстрира про- 87 години експериментът
тиворечивите свойства на дочака кулминацията си
някои материали, какъвто е и моментът на падане е
битумът. Катранената смо- документално запечатан.
ла изглежда като твърдо ве- Макар истинско отделяне
щество, но всъщност е не- на капка, все още да няма,
вероятно вискозна течност. а само докосване до смоУчените са установили, лата на дъното на фунията.
ИНТЕРФАКТОР
Прочутият ек сперимент от Куинсланд, Австралия, смятан за най-дългия в
света, започва през далечната 1927 г., когато Томас
Парнел решава да докаже,
че въглеводородните смоли са течност при стайна

ОДОБРЕН Е ПЪРВИЯТ ЛЕК СРЕЩУ РАК, АТАКУВАЩ ТУМОРИТЕ
НА ГЕНЕТИЧНО НИВО
ИНТЕРФАКТОР
от NAUKA.OFFNEWS.BG
За първи път прецизно
лекарство за рак спечели
одобрението на регулаторните органи. То се основава
на генетичната характеристика на туморите, а не на
тяхното местоположение
в организма, съобщава
Technology Review.

С ъ вс е м с к о р о Аме рик анск ата агенция за
храните и лек арствата
(FDA) обяви, че одобрява
Keytruda, предназначен за
имунотерапия за пациенти,
които имат генетични проблеми с така наречените
„некорекно възстановящи“
(mismatch repair) гени.
Мутациите в тези гени
означават, че техните клет-

ки не ремонтират изцяло грешките в ДНК. Това
може да предизвика рак,
но затова пък туморите са
особено чувствителни към
лекарства като Keytruda,
предлаган на пазара от
Merck.
Препаратът Keytruda
работи като кара имунната система на организма
да атакуват туморите. За
първи път е одобрен за
лечение на напреднал рак
на кожата през 2014 г. Този

тип лекарства, наречени
„чекпойнт инхибитори“ са
показали забележителни успехи, включително и
спасяването на живота на
бившия американски президент Джими Картър.
Недостатъкът на имунотерапия е, че не е за всички
пациенти.
Новото одобрение се
отнася само за пациенти,
за които традиционното лечение, като химиотерапия,
вече се е провалило и имат

този генетичен проблем.
С а м ото л еч е н и е с
Keytruda струва около $ 150
000 годишно. Merck печели
така нареченото „ускорено“
одобрение на базата на
клинично изпитване само
върху 149 пациента с 15
различни вида рак в Института „Джонс Хопкинс”
и четири други болници.
В проучването около 40%
от пациентите са получили
пълно или частично свиване на туморите.

ПАМЕТ
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ХИМНЪТ „ХЕЙ, СЛАВЯНИ” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ
ИСТОРИИТЕ НА ЕДНА ПЕСЕН И ЕДИН ПРАЗНИК
бровски”/, познат и като Jeszcze Polska nie zginęła /”Още
Полша не е загинала”/. Написан е през 1797 г. от Юзеф
Вибицки в Реджио, Италия и, първоначално, е марш на
полските легиони в армията на Наполеон. Посветен е на
Ян Хенрик Домбровски, организатор на легионите. Скоро
след създаването й, песента се възприема в страната
като национален химн.
През 1945 г. панславянският химн е утвърден за химн
на Югославия и остава такъв до разпадането на федерацията. Има предположение, че за кратко е използван
и като химн на България - в периода 1947 – 1950 г, когато
спира да се използва „Шуми Марица“, а като заместители
се пеят партийният марш „Републико наша, здравей“ и
„Хей, славяни“.
Хей, славяни, ще живее наш‘та реч звънлива,
ще живее докогато има хора живи.
Ще живее и пребъде и духът славянски,
който разгромява твърдо ордите душмански.
Тази реч е наша слава и победно знаме,
който нея изостави, той ни е душманин.
Нека стръвно ни напада мракът с тъмни орди,
с нас е слънчевата правда и затуй сме горди.

Ян Хенрик Домбровски начело на полските легиони
в армията на Наполеон Бонапорт

Нека страшна буря вие над главите наши,
Нека гръмове ни бият, няма да се плашим!
Ние бдим на вечна стража, като планините
и готови сме да смажем всеки похитител.

Откриването на паметната плоча в Ябълково,
съпроводено и с изпълнение на „Хей, славяни”

ната, кипяла и бурна революционна дейност. В периода
1869 – 1873 г. в основания таен революционен комитет,
с председател учителят Димитър Ралов, се състояли
няколко срещи с Васил Левски в т. нар. „Славянски
дом” в селото. Сградата, в собствен имот, построил
през 1870 г. поп Калин Тенев, когато в Алмали пристигат
чехите Иржи, наричан от местните Георги Прошек, Антон Пелц, Антонин Свобода, поляците граф Станислав
Домбровски и пан Банковски. Те са инженери по строежа на Барон-Хиршовата железница. „Славянски дом”
просветно-революционното гнездо е назовано от Иржи
Прошек, да символизира единението на народите, чиито
представители се събират под покрива му.
Преди време, при посещение на потомци на чешките
и полски инженери в Ябълково се заговори за възстановяване на „Славянския дом” в автентичния му вид.

Димитър ТОДОРОВ
24 май, освен ден на просветата и културата, е и ден на
славянската писменост. Говорим ли за писменост, говорим
за създателите й – Светите равноапостоли Кирил и Методий. Тяхното дело е от огромно значение за славянството,
затова и днес продължава да е на почит. Но славянството
има и други символи. Един от тях е славянският химн,
свързан с борбите за национално освобождение в средата
на 19 век и идеята за панславизма – единство на славянските народи, възникнала по същото време.
„Хей, славяни” е колкото познат, толкова и непознат в
България. Може би, заради станалите модни разбирания,
че българите не са славяни. Дали не и затова, в интернет,
освен нескопосан превод на текста и историята, друго за
песента няма. И сигурно единствени певиците на читалището в димитровградското село Ябълково я изпълняват на
български. Обикновено, в Деня на славянското единство,
празник на селото, с корени от времето, когато през 1870
г. в тогавашното Алмали пристигат чехите Иржи Прошек,
Антон Пелц, Антонин Свобода, поляците ран Банковски
и граф Станислав Домбровски, и с местни просветители
създават Славянски дом – едно от първите читалища в
региона.
Но да се върнем на песента. Историята й започва по
време на Словашката революция от 1848 г, със замисъл
да се превърне в химн на бъдещата държава, а след
това - адаптирана като химн на панславянското движение,
целящо единство на славянските народи. Оригиналният
текст е написан от Милош Лиховецки. Той композира и
музиката. За основа на мелодията е използван полският
национален химн Mazurek Dąbrowskiego /”Мазурка на ДомСветослав ЦЕКОВ
Ще бъде ли наречено
софийското летище „Васил Левски” за 180-тата
годишнина от рождението
на Апостола? Преименуването е една от инициативите за достойно честване
на събитието, чиято точна
дата е 18 юли. Идеята е
на главния редактор на
вестник Стандарт – Славка Бозукова, възприета
от Националния инициативен комитет, председ ател ства н от б ив шия
министър на културата
Вежди Рашидов. Комитетът настоява още, при
евентуалното отдаване на
летището на концесия, в
договора да бъде записано, че концесионерът няма
право да променя името

Потомци на граф Домбровски и Иржи Прошек
се срещнаха през 2013 г. в селото,
където са били дедите им

Този текст на самодейците от читалище „Христо Ботев”
предоставил дългогодишният учител в Ябълково Стоил
Стоилов. Разпространеният в интернет е съвсем друг –
любителски превод от оригинала.
Стоилов го намерил в стар учебник по музика, от който
е запазен само този лист. Автор е Г. Димитров, но за съжаление не му знаем първото име. Нямам информация
кога преди е изпълнявана песента, но, очевидно е било
така. Когато започнахме с репетициите, някои от по-възрастните жени се изненадаха: Ама, ние сме я пели тази
песен! Така че, вероятно е от по-рано, още от по-миналия
век, предполага читалищният секретар Славея Грозева.
Просветното дело в Алмали, днешно Ябълково
започва през далечната 1839 година. Редом с просвет-

Богдан Прошек със семейството си до паметника

Развитие, към момента обаче няма. Поради липса на
средства, вероятно, а и защото мястото, където сградата
се е намирала, е частна собственост.
Славянското единство обаче има измеренията си и
днес, със създадения през 1961 г. местен празник с това
име. 37 години по-късно, през 1998 г. честването придобива статут на регионално. А ябълковският „Ден на славянското единство“ е единствен по рода си в България.
Сега желанието на читалищните дейци и местните хора
е празникът да влезе в националния културен календар.
Макар на практика, да е такъв, тъй като традиционно на
него се изявяват състави от Карлово, Брацигово, София,
представители на Славянското дружество в Пловдив,
с което читалището в Ябълково има тесни контакти, и
други.

ЩЕ НАРЕКАТ ЛИ СОФИЙСКОТО ЛЕТИЩЕ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ”, ЗА 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ?
в памет на най-великия
българин.
Патриотичната идея
бързо предизвика обществен интерес. Подкрепиха я
депутати от всички групи на
предишния парламент. Министерството на културата
изпрати писмо до Транспортното, с официалното
предложение на Комитета
и настояване принципалът
да задейства процедурата.
За преименуване настоя и
Транспортната комисия в
Народното събрание. Да
бъде, се изказа, след това
и служебният премиер
проф. Огнян Герджиков.

Какъв е резултатът обаче, до момента не е ясно.
Информациите в интернет

са предимно от началото на годината, само в
бъдеще време и докъде

е стигнала процедурата,
ако въобще е започната,
не се разбира. Така че, ще
напускат ли младите българи страната си, вече през
летище „Васил Левски” е
въпрос с основание.
Иначе, в Годината на
Васил Левски, за каквото е обявена 2017-а, са
набелязани редица значими инициативи в негова памет. В много градове ще има тържествени
събрания и концерти, а
международна изложба
ще представя Левски „В
европейски и общочовешки измерения”. Историци

пък търсят нови сведения
за живота и делото му в
разсекретени преди няколко години румънски полицейски архиви от средата
и края на XIX век.
Иск аме да пок ажем
на Европа, че преди 150
години е имало българин, който първи е запалил искрата на основните
европейски принципи и
ценности днес – свобода,
равенство, братство. Голямата цел на кампанията е
да възкресим морала на
Апостола, философията
и идеологията му. Да ги
поставим като акцент във
възпитанието на младите,
очертава насоката на кампанията Васил Василев,
председател на Общобългарския комитет „Васил
Левски“.
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УСПЕХИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

МИТКО ПАСЕВ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТО И
КУПА НА НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ФАКТОР
Златен медал в категорията си спечели в Шумен Митко. Освен това го
обявиха и за най-техничен
състезател сред момчетата,
сподели баща му – колегата
Динко Пасев. Отличията са
от Националните първенства по карате шинкиокушин за деца до 10 и до 14
години. Митко участвал в
първото от тях, в категория
до 32 кг. Окуражавало го и
го аплодирало, при успехите цялото семейство.
Това е третото му състезание и първият голям
успех, горд е със сина си
Динко. Титлата и купата в
Шумен идват след 5 години

СПОРТ
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ския клуб
по шинкиокушин
„Мълния”.
Иначе завърши
т р е т и
клас и ще
е четвъртокласник, наесен в ОУ
„Васил
Левски”.
Митко на най-високото стъпало
Състена стълбицата
зателният успех
упорити тренировки. Изучаването на карате Митко много зарадва Димитър.
започнал още в детската А и всички му се радваме,
градина,продължил и в защото го амбицира още
училище. Тренира в хасков- по-упорито да продължава

ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА
СТАДИОН „ХАСКОВО”

СПОРТФАКТОР

… и с първите си големи награди от първенството в Шумен

напред. Ще го подкрепяме
с каквото можем, споделя
още бащата.

До средата на август
Хасково трябва да има
обновен градски стадион,
това става ясно от подписаният договор между общината и изпълнителя на
проекта „Одесос строй“.
Срокът започна да тече
от средата на този месец. Ремонтът предвижда
подмяна на тревното покритие на терена и изграждане на лекоатлетическа
писта с ширина 8 метра.
6 бяха фирмите-кандидати
в обявената обществена

поръчка за изпълнител на
ремонта. Според условията, нейната максимална
стойност не можеше да
надвишава: 595 469.87
лв. Спечелилият „Одесос
строй” предложи 532 988
лева.
Ремонтът става възможен, след финансово
подпомагане на проектното
общинско предложение
“Ремонт на официален
терен на стадион „Хасково“
и изграждане на лекоатлетическа писта на стадион
„Хасково“ от Министерството на младежта и спорта.

БАБАНГИДА - НА СТАЖ В БАДМИНТОНИСТИТЕ НА ХАСКОВО
„ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР” ШАМПИОНИ ПРИ МЪЖЕТЕ
Веселин ТОНЕВ
„Хасковска Марица”
Треньорът на АФК „Хасково” Емил Ангелов – Бабангида заминава на стаж
в турския „Истанбул Башакшехир”. Това сподели
младият специалист, който
преди две години сложи
край на кариерата си като
играч в родното „Хасково”,
а по-късно се зае с треньорската професия. Според
Емил Ангелов, този стаж
ще бъде изключително
важен за по-нататъшното
му развитие в кариерата.
Ще наблюдавам тренировките и контролите на
турския тим, който направи

фурор в Супер лигата, като
стана втори след „Бешикташ”.
Разбрал съм се с ръководството на „Хасково”
и истанбулския клуб за
няколко посещения това
лято. Сега се стягаме с децата за международен турнир, а след него ще видим
какво ще стане, коментира

Ангелов.
Щастлив съм, че
съм треньор на момчетата от АФК „Хаск ово”. Независимо, че
з а г у б и х м е от „ С о к ол ” ,
те стояха много добре
и физически и технически на терена. Липсата
на опит и индивидуални грешки им попречи
да продължат напред.
Осъзнатите грешки те
правят мъдър, а опитът
се постига с много труд.
Това съм иск ал да им
кажа през цялото време
и се га вижд а м, че з апочват да помъдряват,
допълни голмайсторът
на Левски и Хасково.

СПОРТФАКТОР

Пореден
успех записаха Бадминтон
Клуб „Хасково”
на завършилия
Държавния отборен шампионат за мъже и
жени, в началото на месеца. В
София мъжете
с е к л а с и р а ха
на първо място,
а жените останаха трети.
На мъжкия финал Иван
Панев, Даниел Николов,
Пейо Бойчинов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев, Тихомир Петков и

Йоан Гаргов победиха
с 4:1 миналогодишният
шампион ВИАС – София
и заслужено златото.
Жените, които, всъщност са девойки, поднесо-

ха много приятна изненада
на първенството. Кристина
Желева, Таня
Иванова, Таня
П ет к о ва , С е лин Бакалова,
Моника Вълч е ва и П ет я
Георгиева, се
върнаха оттам с бронзови медали.
За отбелязван е е , ч е Б а с к ет б ол е н
клуб „Хасково” бе единственият отбор в България, качил на почетната
стълбичка само състезатели от своята школа.

БАСКЕТБОЛИСТКИТЕ ЩЕ МЕРЯТ 150 000 ЛВ. ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
СИЛИ В ЕВРОПЕЙСКА ЛИГА

СПОРТФАКТОР
„Хасково 2012“, спечелил Купата на България и шампионата при
жените, добави нова стъпка към
престижния ход. Клубът вече е част
от дамската Източноевропейска
баскетболна лига (EEWBL), разкрива спортният директор Станислава
Станкова. Но каза, че ще даде
повече подробности след среща
с представители на участващите
тимове, на 17 и 18 юли в Рига.

Според Станкова, влизането
на хасковлийки в EEWBL е чудесно ново предизвикателство след
златния сезон в България и реална
възможност тимът да премери сили
с част от европейския елит.
В лицензирания от ФИБА, турнир участват отбори от Украйна,
Русия, Естония, Полша, Казахстан,
Словакия, Беларус, Турция, Литва, Латвия, Швеция, Холандия.
Към тях вече се присъединява и
България.

СПОРТФАКТОР
Ще получат ли 36-те спортни клуба на територията на община Хасково субсидия от 150 000
лв., става ясно днес, 30 юни. На заседанието си
Общинският съвет ще гласува предложение за
това от кмета Добри Беливанов. За изчисляване
на сумите за всеки клуб неговата администрация
е приложила точкова система. Освен 150-те
хиляди, предвидени са и 5 хиляди лева резерв.
Най-голям дял от сумата е насочен към футбол,
хандбал,баскетбол, бадминтон. Ако предложението не претърпи промяна, между тях ще
бъдат разпределени близо 50 хиляди лева - 1/3
от всички.
А ето и самото предложение за разпределение по клубове:
1. Хандбален клуб „Асти 91“ - 6 915 лв.
2. Боксов клуб „Хасково“ - 2 356 лв.
3. Спортен клуб „Мълния“ /бойни изкуства/
- 2 848 лв.
4. АФК „Хасково“ /футбол/ - 10 834 лв.
5. Спортен клуб по бокс „Севдалин Василев“
- 6 762 лв.
6. СК „Джудо и джу-джуцу“ - 5 163 лв.
7. Тенис клуб „Хасково-2015“ - 3 541 лв.
8. Спортен клуб по художествена гимнастика
„Калия“ - 1 229 лв.
9. Спортен клуб по борба „Ангел войвода” - 5
557 лв.
10. КИИ „Вадо-рю“ /бойни изкуства/ - 2 602 лв.
11. Футболен клуб „Респект” - 2 397 лв.

12. Спортен клуб по вдигане на тежести „Бяла
мечка“ - 1 762 лв.
13. КГС „Юнак“ /спортна гимнастика/ - 1 987
лв.
14. СК „Диана1“ /спортна стрелба/ - 1 250 лв.
15. СКХГ „АИДА“ /художествена гимнастика/
3 147 лв.
16. СК „Слънце“ - 5 200 лв.
17. Футболен клуб „Хасково 1957“ - 3 799 лв.
18. Спортен клуб по тенис на маса „Хасково”
- 2 059 лв.
19. СК „Атлетик“ /лека атлетика/ - 2 807 лв.
20. Бадминтон клуб „Хасково“ - 9 773 лв.
21. СК „ММА–Хасково“ - 1 639 лв.
22. СК „Гранд“ /спортни танци/ - 2 674 лв.
23. СК „Торнадо“ /бойни изкуства/ - 3 483 лв.
24. УФК „АСТИ–АБ“ /футбол/ - 8 529 лв.
25. СК „Аякс“ /силов трибой/ - 2 121 лв.
26. Баскетболен клуб „Хасково” - 10 511 лв.
27. СО „Тангра спорт“ /бойни изкуства/ - 1
434 лв.
28. Сдружение „Тенис клуб“ - 4 315 лв.
29. Хандбален клуб „Хасково“ - 10 580 лв.
30. СК „Виолена“ /аеробика/ - 3 983 лв.
31. СК „Мега спорт“ /аеробика/ - 4 958 лв.
32. СК „Рона“ /танци / - 4 094 лв.
33. СК „Компас 94“ /спортно ориентиране/ - 3
842 лв.
34. СК „Кудо“ /бойни изкуства/ - 1 620лв.
35. СК „Спортен бридж“ - 1 475 лв.
36. СК „Тангра“ /танци/ - 2 754 лв.

ÊÓËÒ и ÀÐÒ
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ПРИМАТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕСТРАДА ЧЕТИ, НАРОДЕ,
ИДВА В ХАСКОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
11 ПЕСНИ ВКЛЮЧВА НОВИЯТ АЛБУМ, БЕЗ ИМЕ, НА ЛИЛИ ИВАНОВА
Е-КНИГИТЕ
ПОЕВТИНЯВАТ
АРТФАКТОР

Примата на българската естрада Лили Иванова
обяви национално турне
«За пълноценни мигове
с музиката», което засега
включва осем града.
Обиколката й започва
на 18 септември от Летния театър в Стара Загора. Следват Хасково - 20
септември в спортна зала
„Дружба“, Враца, Самоков,
Сливен, Шумен, Добрич.
В Хасково, Враца, Самоков и Сливен това ще
са първите концерти на
звездата за последните пет
години. От екипа на Лили не
изключват през зимата да
има и нови дати.

Междувременно, на 12
юни излезе новия албум на
голямата българска певица.
Той включва 11 песни, от
които 8 са новосъздадени, а
3 са с нов аранжимент. Две
от композициите – “Този
миг” и “Дали” са на Веселин

Веселинов-Еко, който за
първи път пише музика за
Лили Иванова. Музиката на
третата пък създава друг
изключителен музикант и
композитор – Живко Петров. След съвместната
си работа по аранжимен-

тите на целия реперотар
от концерта в зала “Арена
Армеец” през 2012 година,
песента “Обичай ме!” е втората творческа среща между него и Лили Иванова.
Автор на текстовете и
на трите песни е поетът,
певец и актьор Стефан
Вълдобрев.
Друго отличително за
албума е липсата на какъвто и да е графичен знак по
него. На обложката няма
изписано нито име на проекта, нито на изпълнителя.
Присъства само художествен портрет на Лили oт
художника Васил Горанов.
Към албума обаче има
книжка със снимки, дело на
Васил Къркеланов.

ИНТЕРФАКТОР
ОТ NEWS.BG
Електронните книги и
другите е-издания се очаква да поевтинеят. Това
ще е резултат от одобрено
предложение за промяна
в законодателството за
ДДС. Европейският парламент одобри предложенията, които изравняват ДДС
за хартиените и електронните издания. Така вторите вече ще могат да бъдат
облагани с по-нисък ДДС,
отколкото досега, което ще
доведе до намаляване на
цената им.
Според определението

на евродепутата Ева Майдел досегашната ситуация
е била несправедлива.
С гласуваните в Европейския парламент промени държавите членки ще
могат да изравнят ставките си за издания независимо дали са на хартия или
електронни.
Много скоро нашите
любими произведения
ще бъдат облагани с един
и същи ДДС, а колкото
по-евтини са изданията, толкова повече ще можем да се наслаждаваме
на четенето“, заявява Ева
Майдел.

ИСКАТ ОТ СТИВЪН
BLACK BUTTERFLY - КОЙ Е НЕПОЗНАТИЯТ КИНГ $500 МЛН.
С ТАТУИРАНА ПЕПЕРУДА
ЗА ПЛАГИАТСТВО
торентмайстор

Вlack butterfly / Черна
пеперуда, е хитов трилър
от тази година, държащ
зрителя в напрежение до
последно. Пол (Антонио
Бандерас) е писател, който
живее в изолирана къща
в планината. Той е с испански произход, казвал
се е Пабло, и е направил
впечатление на издател,
които лансира книгата му в
САЩ. Следващите също са
успешни, Пабло става Пол
и се пренася отвъд океана.
Но в последно време нещата не вървят, поредна
книга е отхвърлена, парите
свършват и дори къщата
не може да се продаде. Героят се опитва да забрави
за неуспехите и жената,

която го е напуснала, с
алкохол. Когато животът му
в няколко дни се променя
драматично.
По пътя за крайпътно
заведение, където трябва
да срещне красива агентка на недвижими имоти
Пол има малък инцидент
с шофьор на камион. Не
му обръща внимание, но
шофьорът също спира в
заведението и за Пол става напечено. Намесва се
обаче непознат. Хваща
хулигана за гърлото и го
изхвърля без дума да каже.
После си тръгва.
По пътя за дома си Пол
го настига и го качва в
колата. Предлага му да
отседне при него за през

нощта. Непознатият
Джак (Джонатан Рис
Майърс) остава и следващия ден и по-следващия. Започва да се интересува от писателя и
предлага нова история
за книгата му. По-истинска. Но кой е той
и каква е загадъчната
татуировка на черна
пеперуда на гърба му?
Това Пол и зрителят
ще разберат по-късно,
след напрегнати моменти. А може и да не
разберат.
Режисьор: Браян Гудман.
В ролите: Джонатан
Рис Майърс, Антонио Бандерас, Пайпър Перабо,

Абел Ферера, Никълъс
Аарон, Александра Клим,
Гиоа Либардони, Натали
Рапти Гомез и др.
Продължителност: 1:33 ч.

АРТФАКТОР
от standartnews
Световноизвестният
фантаст Стивън Кинг беше
обвинен в плагиатство,
съобщи TMZ.
Америк анецът беше
набеден от своя сънародник и автор на комикси
Стивън Грант, че в своя
цикъл „Тъмната кула“ е
заимствал своя образ Роланд Дешейн от неговия
герой Рестин Дейн. Сходствата са, че и двамата
пътешестват във времето, борят се с чудовища,
не остаряват и обичат
приключенията, както и
че носят каубойски дрехи.
Грант е подал съдебен

иск до Кинг на стойност
500 млн. долара, с претенциите, че е окраден.
В него се к азва, че
самият Кинг е признал, че
е чел комиксите, които са
били публикувани между
1977 и 1983 г. А 8-те части на „Тъмната кула“ са
излезли между 1982 до
2012 г.

ЗАЩО ДАТЧАНИТЕ СА ОТ НАЙ-ЩАСТЛИВИТЕ НАЦИИ В СВЕТА
Мариана ДИМИТРОВА
Мариана Димитрова е
журналист, дългогодишен
кореспондент на Българската телеграфна агенция
(БТА) в Хасково. След поредно посещение в Дания,
където, с удоволствие, помага на дъщеря си в отглеждането на две внучки,
бе любезна да сподели за
в-к „Фактор” впечатления от
страната на Андерсен.
Когато преди малко повече от осем години за пръв
път пристигнах в Дания,
където се установи дъщеря ми, бях очарована – от
цъфналите на 20 декември
зюмбюли в увеселителния
парк „Тиволи“ в столицата
Копенхаген, които даже и
ухаеха, от безупречната
чистота по улиците и тротоарите през почивните им
дни, от липсата на хора,
които просят или пък ровят

в кофите за боклук.
След като се роди първата ми внучка, пътувах
до Дания всяка година, а
понякога и по два пъти. И
винаги имах нови поводи
да се чувствам очарована в
тази чиста, зелена, подредена страна, с дружелюбни и

спокойни жители.
Датчаните се класират или на първо, или
на едно от челните места в световните класации, като най-щастлива
нация. Много искам да
разбера как го постигат,
но едва ли ще имам скоро такава възможност.
Основната ми пречка
е, че не знам езика им.
Но дори и да го знаех,
те едва ли щяха да се
разприказват пред мен.
Според българи в
Дания, местните хора
са много любезни, но
било изключение да се
сприятелят с чужденци. Хората в тази северна страна
винаги изглеждали спокойни
и добронамерени, но имало
една невидима граница,
която се усещала в общуването с тях и можело да бъде
определена като недоверие
към пришълците.

Вероятно датчаните
имат основания да са сдържани в отношението си към
чужденците, които се ползват от всички привилегии
в тази наистина социална
държава. Достатъчен е фактът, че здравеопазването и образованието им,
включително и висшето,
са безплатни. Но те имат
възможност да ползват и услугите на частни училища и
лечебни заведения, за които
плащат. Това означава, че
имат избор...
Данъците им са високи,
но е висок и жизненият им
стандарт. Не знам как го
постигат, но пак според класации, Дания е най-малко
корумпираната страна в
Европа. Това, вероятно, е
една от причините за стандарта им.
Слънчевите дни са предимно приятна изненада в
северната страна, но това,

май е проблем повече за
преселниците от по-южни
държави. Съвсем естествено е в Дания бебетата да
спят в количките си навън и
при минусови температури.
Децата отиват с велосипеди
на училище и в дъждовно
време – разбира се, облечени с подходящи дрехи.
Ако завали сняг, което не
е често явление, най-напред
се почистват велоалеите,
след това шосетата и накрая
– тротоарите. Всъщност,
още в началото на снеговалежа машини започват да
обработват улиците с препарати срещу заледяването
им през нощта.
Впечатлена съм и от
това, че сутрин, след като
съм оставила голямата си
внучка в училището й в
средно голям датски град
като Силкеборг, непознати
хора ме поздравяват с „добро утро“, когато се разми-

наваме на тротоара. Става
ми приятно и си мисля, че
това съм го наблюдавала
само в нашите села...
Като се разрови човек в
интернет, може да прочете,
че има датски морален код
на поведение, наричан в
литературата Законът на
Йенте. Терминът бил зает
от сатирична книга, написана през 1933 г., в която
се залагало твърдението,
че датчаните са щастливи,
защото се стремят да бъдат
обикновени, средностатистически хора.
Йенте било измислено
име на града, в който бил
роден главният герой. Законът имал десет правила.
Сред тях са: „Не мисли,
че си нещо специално“,
„Не мисли, че си по-важен,
отколкото сме ние“ и „Не ни
се надсмивай’’.
Законът на Йенте все
още бил в сила…
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НЕ КАЗВАЙ В ТИШИНАТА
Не казвай в тишината,
(тъй рядка вече за двама под небето)
не казвай в тишината че ме обичаш,
че ме обичаш.
Задръж във себе си
красивото мълчание,
говориш ли ще ти избяга литналото чувство,
и ослепено от любов
сърцата ни
в обратен път не ще намери.
Не казвай в тишината
две свети думи,
(че тези думи много са ги казвали)
но ме обичай,
но ме обичай,
както се обича, когато знаеш,
че утре вече няма да ме има.
Не, не,
не казвай в тишината, не говори,
че ме обичаш.
Иля ВЕЛЧЕВ

ЗИМНА
НАМЕТКА
ТРОП. ДЪРВО
С ЦЕННА
ДЪРВЕСИНА

ТЪНЪК МЕТАЛЕН
ЛИСТ
ДЯЛ ОТ ЕЗИКОЗНАНИЕТО

МОРСКО РАКООБРАЗНО

МЕТОД
НА РАБОТА

ВЪЗПАЛЕНИЕ
НА ИРИСА

ЗАЩО ДРЪВЧЕТАТА ЦЪФТЯТ
ПРЕДИ ЗА СЕ РАЗЛИСТЯТ

ДЪРЖАВА
В БЛ. ИЗТОК

ПЛОСКО
ЖЕЛЕЗЦЕ ЗА
ПОДМЕТКА
ЗАВОДСКО
ХАЛЕ

СТРУНЕН МУЗ.
ИНСТРУМЕНТ

ИНТЕРФАКТОР
от SNAUKA.COM

ГРАД
В АНГЛИЯ
ГОРА
НАША ПОП-ФОЛК
ПЕВИЦА „СЕДЕМ“

ТЕРИТОРИЯ
ЗАД ФРОНТА

МАРКА ПОДПРАВКИ ЗА СУПА

ПОДПРАВКА
ЗА РАКИЯ
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
РОДОВА
ОБЩНОСТ

ХЛОПАТАР,
ЗВЪНЕЦ
НА ДОБИЧЕ

ВНУШИТЕЛЕН
ВЪНШЕН ВИД

ПЛЕТЕНА
ВЪЛНЕНА
ДРЕХА - РАЗГ.

СЛОЖЕН УРЕД
РУСКИ ХОРОВ
ДИРИГЕНТ
(1802-1848)

ЧЕРВЕН
ЗЕЛЕНЧУК

ЧЕШКИ ТРАКТОРИ

ПАНИРАНО
ЯСТИЕ - РАЗГ.

ФУТБОЛНО
ПРАВИЛО,
ОФСАЙД
ДИВА МЕНТА

АЛКАЛОИД В
ГРЪМОТРЪНА
Г-НЯ В ЕДНОИМ.
БАЛЕТ НА ПРОКОФИЕВ
НЕМ. ИЗТРЕБИТЕЛИ НА
МЕСЕРШМИТ
КИТАЙСКИ ДУХОВ
МУЗ. ИНСТРУМЕНТ

ГОЛЯМ РУСКИ
РАДИОТЕЛЕСКОП
Г-Й ОТ „ВРЕМЕ
РАЗДЕЛНО“

ПРИМИТИВНО
ПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО
ИЗДЕЛИЕ ОТ
ИЗПЕЧЕНА
ГЛИНА

ЗНАЕТЕ ЛИ...

ШВЕЙЦАРСКИ
СКИОР,
БРОНЗ ОИ‘88

Напролет природата
се събужда за нов живот.
Тревички никнат от земята, дървета се
окичват с цветове,. Защо обаче първо идва
цветът, а после
листата?
Разцъфването на множес т во ц вето ве
е от огромно
значение за
дъ р вото , т ъ й
като привлича
много повече
насекоми, а затрудняващите
опрашването от вятъра
листа ги няма. За плодородните дървета процесът
на цъфтеж, разлистване
и узряване, се задейства
от множество фактори,
включително влажността
и топлината. С глобалното
затопляне и повишаване-

то на температурите, се
очаква начинът, по който
дърветата реагират, да
се промени, което може
да застраши естествения
цъфтеж и опрашване.

Много проучвания показват, че екстремното
охлаждане на пъпките
може да доведе до неравномерен и дори провален
цъфтеж, оттам - лоша реколта, но други проучвания
показват, че екстремните
температурни разлики за

сега са рядко явление.
Малко са изследванията
за това как глобалното
затопляне ще се отрази на
плодните дръвчета.
Според учените, причината за последователността
н а ц ъ фт е ж и
разлистване се
дължи на голямата температурна разлика
за отварянето
на цветовете и
съответно - листата. Цветовете
имат много пониско изискване
за топлина, докато реакцията
за студ е еднаква при тях и листата.
Друг проблем с глобалното затопляне, е как то се
отразява на популациите
от пчели. С намаляването на броя на пчелите и
компрометиран цъфтеж,
плодовите реколти стават
все по-застрашени.
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В БИТКА ВЛЕЗЕ МИШО ЦОНЕВ И ОЦЕЛЯ
НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА, СПОДЕЛЯ ИНЖЕНЕРЪТ-РЕАНАКТОР
ФАКТОР
В средновековна битка
влезе инж. Михаил Цонев.
От доста време той е изкушен от възстановките
на исторически събития и
с удоволствие се включва
при провеждането им. Така
и неотдавна, в Плиска,
където по традиция се организират „Дни на предците”.
Верен на бойния дух, Мишо
нахлупи шлем, хвана меч и

щит в ръце. После сподели
снимките във Фейсбук, защото, какъв войн си, ако не
го покажеш!
Шлемът е специален, на
пехотинци, сражаващи се с
конница, затова формата
му е такава – пази врата и
позволява поглед отдолу
- нагоре, при боравене с
копието, обясни той предназначението на лъскавата
каска. А тя, явно върши

работа, защото колегата
се върна жив и здрав след
битките край Плиска. Само
поизмокрен от проливния
дъжд в ония дни.
Страхотно е чувството
на подобни събития, дори
да вали, като тогава, споделя инженерът – конструктор. - Все едно се връщаш в
Средновековието. С такива
облекла – на войни, занаятчии, хора от онова време,

са всички участници. Събират се от цялата страна - от
клубове за възстановки или
неангажирани в тях, но с паИ шеговити коментари предизвика във Фейсбук
странния шлем, но зевзеци къде ли няма?
В Плиска, готов за бой

мет за историята свободни
реанактори. Пресъздават
се битки, препускат конници, стрелци с лък показват

умения, представят се
традиции и обичаи. Нямам
търпение да се включа отново, заявява Мишо.

СЛЕДОЛЕДЕНА
БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО И ПРЕКРАСНО ТОРТА ЗА ФЕНОВЕТЕ
ЧЕСТИТО!

БЪДЕЩЕ, СИМОНА!

Днес, 22.06.2017 г. в
7.00 ч. сутринта нашите
деца Мария и Илия сбъднаха една мечта - дариха
ни с най-прекрасния пода-

рък, Симона! Благодаря!
Благодаря! Благодаря!
Трудно е да опиша чувствата,които връхлитат, но това няма зна-

***
Основните симптоми на
бременността били: липса
на менструация, отпадналост, сънливост, лесна
раздразнителност, огромен
натежал корем. Май съм
бременен...

стоматология майката пита
детето:
- Какво ще кажеш за довиждане на чичко доктор?
Детето, през сълзи:
- ПедеЛаст...

Две блондинки си говорят:
- Муцка, разправят, че
мъжът ти заминал за Англия със секретарката си.
- Лъжат! Проверих! Той
замина за Англия, тя за
Великобритания!
***
Мъж решава кръстословица и пита жена си:
– Американски президент – три букви, средната
У?
Тя:
– Не може да бъде!
– Буш, ма, шматко, само
за такова мислиш!
***
На излизане от детска

***
Тате, как се появяват
децата?
- В училище учихте ли за
пчеличките и цветенцата?
- Да.
- Е... горе долу така, ама
трябва и голямо кандърдисване.
- Тате, аз съм лесбийка!
- Ееех... дъще...
- И аз съм лесбийка,
тате! - казала и другата
щерка.
- Е, браво! И кой сега
ще доведе зет в тая къща?
- Аз, тате! - обадил се
синът от другата стая.
***
Има ора, де са добри у
една област, па у друга ги



чение.
С е г а
те са
най-важните!
Симона,
Мария
и Илия,
ж е лая Ви
здраве,
щастие
и сплот е н о
семейство!
Възпитавайте я с много
любов и отговорност! Симона, бъди жива и здрава,
талантлива, умна, борбена, упорита, успешна,

будна и осъзната приемай
предизвикателствата на
живота! Желая ти безгрижно детство, прекрасно бъдеще! Имаш цялата
ни любов и подкрепа! Ти си
нашето слънчице, надежда и всичко!
Това написа на страницата си във Фейсбук Нели
Деверецова от СБМ-2. Написа го толкова красиво и с
чувство, че няма какво да
се добави. Освен голяма
честитка и от нас, на нея,
Стоян Деверецов, родителите и всички близки на
малката Симона. Тя пък да
им е жива и здрава, големи
радости да им носи, както
сега, с появата си!

нема никакви. Малко сме
тия, дека сме еднакво зле
у сичко!

ден да вземе да си смени
автършейва...
***
Български евреин гостува на емигрант в Израел.
Говорят си за престъпност
и сигурност.
- Добре сте си в Израел,
полиция не се вижда, но
усеща се, че е навсякъде.
- Така е, а в България
усещането беше точно обратното.
***
Катаджия спира шофьор:
- Направихте нарушение...
Шофьорът:
- Виновен съм, но може
ли да ми простите, днес
имам рожден ден.
- Поздравявам ви и, разбира се, че ви прощавам,
но така ми се иска да пия
едно хубаво уиски за Ваше
здраве, довечера!
***
Психиатри си говорят:
- Имам много интересен

Спира един с Голф
до Бентли на светофар,
отваря прозореца, свирка
на шофьора от бентлито и
като си отворил оня прозореца, пита:
-Абе, брато, доволен си
от т,ва?
- Доволен съм, разбира
се!
- Щот, гледам, не ги карат много тия коли.
***
Бизнесмени си говоря:
- Чул ли си, съдружникът ми си купи страшна
защита за колата - познава
собственика по миризмата.
Ако някой друг влезе в колата - бум - гръмва го!
- А стига бе! И аз искам
такава. Ще го питам откъде
я е взел.
- Няма да можеш. Оня
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Сладоледена торта на
верните си фенове поднесоха футболистите от отбора на администрацията,
заели почетното четвърто
място на турнира „Фактор в
ПИМ”. Важно е участието,
споделиха те олимпийския
принцип на Пиер дьо Кубертен. А като истински
олимпийци подходиха и с

наградата. Получените левчета решиха да посветят, с
почерпка, на колегите, част
от които ги подкрепяха от
трибуната.
Тортата разрязаха лично капитанът на отбора –
Георги Тенев и железният
защитник Николай Генов.
Двамата бяха най-дейни и в
поднасянето. Живи и здрави да са, догодина по-голяма премия да раздават 

случай на раздвоение на
личността, казва единият.
- Така ли? И с какво е
толкова интересен случаят?
- Ами и двамата плащат
за лечението…

прегледа, лекаря констатира:
- Господине, Вие определено имате проблем със
синусите!
- Докторе, а с косинусите всичко ли е на ред?

Ясен ДИМОВ

Момченце тича при полицай:
- Помогнете, един мъж
се бие с баща ми!
Полицаят тръгва с момчето и вижда двама как се
млатят яко.
- Кой е баща ти? - пита
полицаят.
- Не знам, отговаря хлапето - те за това се бият.
***
Дама с траурни дрехи
влиза в оръжеен магазин
и казва:
- Вчера съпругът ми загина в ужасна автомобилна
катастрофа.
- Моите съболезнования, госпожо, но не разбирам защо идвате при нас. С
какво да помогнем?
- Вземете си пистолета,
който онзи ден купих и ми
върнете парите.
***
Математик отива на
преглед при лекар, след

***
Интервю за работа:
- И откъде разбрахте за
това работно място?
- Ами нали вчера ме
уволнихте...
Докараха ми един камион домати за белене и
аз ги обелих. Оказа се, че
трябвало да ги закарам в
Белене...
***
- По какво се различава
актив от пасив?
- Актив е, когато ти... а
пасив - когато тебе те...
- Съжалявам, ще потърсим друг счетоводител.

ма:

Клиент в офис на фир-

- А предлагате ли лазарно рязане?
- Да, разбира се. Лазаре, я ела тука, че един
човек иска да му отрежеш
нещо...

