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С тъга съобщаваме на колеги и приятели, че идния месец вестник „Фактор” ги
напуска. През август брой, както и предни
години, няма да има. Ще използваме времето
за творческо зареждане и нови идеи. Такива
се надяваме да дойдат и от верните читатели, за да започнем претворяването им още в
следващото издание.
Дойде ли ви вдъхновение, използвайте пощенската кутия, имейла factor.pim@gmail.
com или фейсбук-страницата. Те редовно ще
бъдат проверявани.

НА ПЛОЩАДКАТА

ОЧАКВАЙТЕ „ФАКТОР” ОТНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ПОЗДРАВ ОТ ФАНАГОРИЯ В РЕКАШ СА ВСИЧКИ СЪДОВЕ ОТ ГОЛЯМАТА ПОРЪЧКА

В СРОК ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МЕЖДУ ПИМ И РУМЪНСКОТО ВИНАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ФИЛМ ЗА ПИМ
ГЛЕДАЙТЕ В YOU TUBE И НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ

ФАКТОР
Четири съда за три дни
направиха в Русия Милен
Евтимов, Григор Киркоров,
Расим Махмудов, с руските
си колеги Вова и Виталий.
Фотограф е Петко Колев,
а с кадъра всички пращат
поздрави до колегите в
ПИМ и на задграничните
обекти.
Групата, която, иначе,
действа на друго място,

спешно отскочи до Фанагория, където трябваше да се
изработят въпросните съоръжения. После се върна и
продължи основната работа. В голямо руско винарско
предприятие задачата им е
да изградят седем съда по
300 куб. м. всеки. Четири
от тях са завършени, а
докато продължава работата по петия, към обекта
отпътуваха заготовки и за
последните два.

Ясен ДИМОВ
Готова е кратката версия на филма за ПИМ,
който прави операторът
Славян Костов. Лентата
представя компанията в
различни аспекти. Акцентира на производствения
процес, структурните звена,
продукцията, представя
оборудвани обекти. Показани са разбира се и хората,
защото човешкият труд е в
основата на всяка дейност.
Използвани са статични и
динамични кадри, ефекти,
музика, в синхрон с те-

матичния момент. Автор
на част от композициите
е известният хасковски
джазмен Димитър Русев.
Продукцията пилотно бе
прожектирана в Деня на
отворените врати, пред студенти и преподаватели от
Университета по хранителни технологии в Пловдив,
близки на работещи в дружеството, гости от града.
Идеята е филмът да се
използва за презентации
на компанията и на различните изложения, където тя
участва. Той обаче не е из-

цяло рекламен, тъй като се
базира на реалността. Ретуш няма, каквото е видял
операторът, това е показал.
Внушението се постига
най-вече с визуални ефекти
и майсторска композиция.
Продължителността е 17
минути.
От днес филмът е публикуван в канала на „Фактор ПИМ” в You Tube и на
фейсбук страницата ни.
Предстои превод на английски, след което вариантите
ще се размножат в достатъчно копия - за подарък

на гости, използване на
форуми и изложения. От
филма ще се възползват и
задграничните представители на ПИМ.
Славян Костов, междувременно работи по разширена версия на лентата,
която представя фирмата в
цялост – не само с работата, но и с тържествата си,
постиженията, социалната
политика. Като продължителност тя ще бъде двойно
голяма, а срокът за приключване е визиран в края
на годината.

фирмопис

www.pimbg.com
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В ХОД Е ПОРЪЧКАТА ОТ КИПЪР, СРОЧНО
ЗА ФРЕНСКИ И ГЕРМАНСКИ ВИНАРНИ

Групата на Иван Скерлев и още две от 9 цех изпълняват
поръчките за френски винарни

Ясен ДИМОВ
В ход е изработката на
оборудване за винарна в
Кипър, анонсирана в предишния брой на вестника.
Обектът е нов и модерен,

в състава на голям туристически комплекс, с хотелска
и развлекателна част. За
там, в три цеха на ПИМ се
изработват 6 и 8-кубикови ферментатори „ДиЯн”,

съдове с пълна изолация,
съдове за съхранение,
ферментатори за бяло
вино и 2 в 1, обслужващи
платформи, тръбопроводи.
Конструктори по поръчката

са инж. Валя Назърова,
инж. Никола Лазаров и инж.
Михаил Цонев.
След приключване на
изработката, за острова
ще замине монтажна група,
която до средата на август трябва да финализира
проекта, обясни ресорният търговски ръководител
инж. Желязко Андонов.
Още срочни поръчки,
по негова информация,
се изпълняват за френски
и германски винарни. За
френските клиенти, двама
от които – нови, работят 3
бригади от Девети цех, а за
германския в момента се
шлайфат дъна във Втори
цех, след което изделията
ще бъдат разпределени по
бригади.
Поръчката е за ферментатори под налягане,
с обливане и изваждаща
бъркалка. Сложни и трудоемки съоръжения са,
синтезира инж. Андонов.
Конструктор на ферментаторите за Германия е
инж. Тодор Тодев, а „френските” са разработка на
инж. Назърова и инж. Николай Генов.

НА ПЛОЩАДКАТА В РЕКАШ СА ВСИЧКИ
СЪДОВЕ ОТ ГОЛЯМАТА ПОРЪЧКА
В СРОК ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МЕЖДУ ПИМ И РУМЪНСКОТО ВИНАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Светослав ЦЕКОВ
На 19 юли, в края на
работния ден бе завършен
последният от голямата
поръчка 73-кубикови съдове за румънската винарна
„Крамеле Рекаш” . Същата
вечер тръгна и конвой от
4 камиона, който извози
готовите съоръжения. В
момента те са на площадката, позиционирани, с
обслужващи платформи и
стълби, монтирани от Данаил Димитров, Младен Пехливанов, Мартин Василев.
Но с това приключи само

етап от взаимодействието,
през годината, между ПИМ
и голямото румънско винарско предприятие. Предстои
изработката на още няколко съоръжения с различен
обем и предназначение.
Те също ще бъдат готови
в срок.
Радвам се, че спазихме
срока и изработихме с необходимото качество всички 68 изделия за първия
най-голям обект за годината. Работата по тях започна
още през февруари и на
няколко етапа, завърши ми-

налата седмица, коментира
накратко мениджърът на
производството инж. Иван
Ангелов.
Благодарността му е за

всички бригади в 9-ти цех,
които основно изработваха
73-кубиковите съоръжения
с изолация – на Светлин
Симеонов, Иван Скерлев,
Недялко Георгиев, който
с колегите си Митко Митев, Любомир Караиванов,
Илия Стефанов, работи на
площадката и в най-жежките дни. Също така – към
пълначите на пяна Петър
Петров - Марин Михайлов,
момчетата от Заготовъчен
цех, химическата група,
кранистките Данка Стоянова и Луиза Парашева.

КОЛЕКТИВЪТ КАТО ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ
СПОДЕЛЕНО
Недялко ДЕМИРЕВ
В ПИМ съм от началото
март, 2007 година. В Заготовъчен цех. Познавам
повечето колеги и повечето
ме познават. Смятам, че
съм натрупал опит в работата си, върша я добре и
отговорно. Но винаги може
по-добре. Особено, когато
човек работи в обстановка
на добронамереност, взаимопомощ, колегиалност.
Тогава ефективността е
по-голяма, резултатите –
по-осезаеми, и най-важно-

то – постигани с лекота.
Което, при нас, не винаги
се получава.
Затова ще кажа няколко
думи за колегиалността. Не
съм ги подбирал специално. Впечатли ме споделеното в предишния брой за
екипа и успеха, от финансовия мениджър инж. Кристина Иванова. Възползвам се

от възможността да споделя и аз свои наблюдения.
Колегиалността… Има
хора който работят на групи
по двама или сами, но какво се получава понякога?
Видял съм сам – някой,
като види друг да се мъчи,
не винаги отива да помага.
Прави се, че не забелязва,
намира си веднага „работа”
или се отдалечава, да не
бие нежеланието на очи.
За оправдание дори може
да си казва: „Да се оправя
сам, аз как мога!” Има разсъждаващи по този начин.
Не са малко и колегите,
мислещи, че работата на
другия е по-лека, а заплащането – по-добро. Или, че
без тях няма да се справят

останалите. Най-лесно се
подражава на мързеливия
и тариката, най-убедителни
са недоволните. По приказките им винаги има кой да
се води…
За мен всичко това не
е правилно. Колективът е
като часовников механизъм
- ако едно зъбчато колело
го няма, часовникът не
работи.
Ще каже някой – и ти
не си перфектен! Не съм,
перфектни хора и идеални
условия няма. Старание
обаче можем да полагаме всички - за колегиалност, по-добри отношения,
по-добра атмосфера. Така
по-лека ще е и работата
ни.

Георги Дойчев и Николай Недев работят по един
от много съдове за кипърска винарна

Шлайфане на дъна, във 2 цех, за „германските”
ферментатори под налягане

предложение

ЛИМОНАДА ДА СЕ
ПРОДАВА В
СТОЛОВАТА
НА ОБЯД
ФАКТОР
Лимонада и други
безалкохолни напитки в
ПВЦ-бутилки да се продават в столовата по време
на обяда. Това предлага,
от името и на други колеги, Красимир Тодоров от
Заготовъчен цех. Според
него, ако не са на известни
марки, а на местни производители, напитките няма
да струват скъпо и много
хора ще си купуват.
Ако това ще попречи на
работата на екипа в столовата, може да се постави

автомат. Производителите,
вероятно осигуряват такива. Или пък кутия, в която,
при вземане на бутилка,
се пускат предварително
приготвени монети. Убеден
съм, че никой от ПИМ няма
да злоупотреби и сумата
винаги ще е точна, изрази
увереност Тодоров.

НА ХОЛАНДСКИ
СТОЛОВЕ СЕДЯТ
МАДЖАРОВЦИ

ФАКТОР
С изработени в Холандия столове е оборудвана
отскоро столовата на пред-

приятието в Маджарово.
За покупката натежа не
само офертата, оказала
се най-добра, но и качеството на изделията. Те са
комбинация от метал и ламинат, удобни, леки, с лесна хигиенна поддръжка,
подходящи за използване
в помещения за хранене.
Внася ги холандско дружество, отскоро работещо на
родния пазар.
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ФИРМОПИС

В СРОК И С КАЧЕСТВО
ДВЕ ПРОМОЦИИ В ГЛАЗГОУ
ОТ ПЪРВИ ЦЕХ ЗА КРИСТИНА ЛАЗАРОВА
УСПЕХИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

инж. Диян Гогов, а дял в
изработката имат Милен
николов, Милко Милчев,
Петьо Петков, Николай
Недев, Алишан Алейтин,
Георги Дойчев, Христо
Чанков, Веселин Йорданов, Бахри Хасан, Георги
Ангелов.

ФАКТОР
Качествено и в срок
изработиха в I цех серия
ферментатори за голям
български винопроизводител.
Съоръженията са сложни, с обем 66 куб. м., с изолация на ризите, които са
много големи и 6, вместо
обичайните 4 опори. Освен това са с 3 филтъра.
Който е правил филтри,
знае за какво става дума.
Но момчетата се справиха.
Изработиха осемте съоръжения само за месец,
с необходимото качество.
Искам обаче да отбележа,
че имаше доста проблеми
със заготовка и с арматура
– люкове, редуктори, които
не бяха доставени в срок
и се налагаше постоянно
да моля за тях, коментира
началникът на цеха Митко
Моллов.
Съоръженията са изпитани, без да покажат
какъвто и да е проблем
и чакат експорт на Втора
площадка. Конструктор е

Алишан Алейтин , Николай Недев и бригадирът
Милен Николов в работни моменти
Никакъв проблем не показа изпитанието
на първите 4 съда, после и на вторите

Ясен ДИМОВ
За две промоции хвърля шапка в Глазгоу Кристина Лазарова, дъщеря
на колегата-конструктор
Никола Лазаров. За прекрасното събитие, той и
семейството, специално
пътуваха за най-големия
град в Шотландия.
В Ун и ве р с и тета н а
Глазгоу Кристина завърши
едновременно две специалности – компютърни
науки и психология. Дипломира се едновременно по
двете, заедно с още 300
студенти. Церемонията бе
изключително тържествена – под звуците на орган.
Състоя се в аулата на
университета, основан още
през 1451 година. Същата
зала, разбрахме, е била
използвана за снимки на
филма „Хари Потър”, разказа колегата.
Инж. Лазаров е щастлив, че дъщеря му завършила следването и от 15
септември започва работа
в голяма банкова институция. Одобрена била още
миналата година, след
стаж там. От 100 студенти,
предложение за работа
получили 10, между тях,
освен Кристина, и едно
българско момче.
Назначението обаче
беше с условие, предпочетените трябваше да
защитят мястото си и с определен успех при завършването. Дъщеря ни нямаше
притеснение – дипломира
се с отличие, споделя бащата. А е горд и с други
нейни постижения – награда от IT сдружението на
Великобритания за дисертацията й по компютърната
специалност, и още една
– за дипломната работа по
психология. Първата вече

Семейство Лазарови, щастливи пред катедрата
по компютърни науки на университета

получила,
втората ще
я з а р а д ва
като се върне на Острова.
С е г а
Кристина
е на море
с майка си
и баща си.
Отдъхват
на фирмената база в
Поморие и
с е р а д в ат
на топлото слънце.
След общото семейно
събиране в
Глазгоу, Лазаров казва,
че му е малко криво,
дето и синът
не е с тях,
но няма как.
След гостув а н ет о н а
сестра си,
Кристина и Александър
Александър
след промоцията
се завърнал
в Дания, където работи. международна компания.
Завърши университета в И за него се радваме, че
Копенхаген, преди 5 го- се реализира, но и ни е
дини. Веднага започна мъчно, че рядко, вече сме
работа по специалността. заедно с децата, описва
От 4 години е началник на родителските чувства баIT отдела в датското пред- щата.
ставителство на голяма
Снимки от личен архив

КНИГА ЗА ГОСТИ

ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ ЗА ПОЧИВКА
НАПИШИ ОТЗИВ,
НА МОРЕТО
ДАЙ ПРЕПОРЪКА
Вече 3 години служителите в ПИМ имат възможност на изключително
изгодни цени да летуват в
къща за гости „Ковачеви” в
Поморие.
Почивката, както е известно, се субсидира от
компанията и за нощувка
се заплаща само част от
стойността. Десетки колеги
и колежки, в различни месеци са пребивавали в къщата за гости. Вероятно ще
пребивават и занапред. Ако
сте сред тях, възползвайте
се от възможността да споделите отзив за почивката.

Казаното или написано, ще
бъде публикувано в следващия брой на вестника. Той
ще излезе в края на септември. Сезонът ще е приключил и мнозина биха могли
да споделят впечатления.
Биха могли също да дадат
препоръка, ако смятат, че е
необходимо. Това ще е от
полза за следващия сезон.
Би помогнало за внасяне на
подобрения, ако са необходими. Би довело и до по-голяма удовлетвореност.
Книгата за гости е отворена. Използвайте я по
предназначение 

Август е сред най-предпочитаните месеци за отдих край морето,
а септември привлича със спокойствие и още топли дни. И през
двата месеца има възможност
за почивка на фирмената база в
Поморие.
• От 13-и до 20 август, от 20-и до
27-и и от 27 август до 2 септември
свободна е стая № 1- за двама.
• От 27 август до 2 септември
възможност за настаняване има и
в стаите с три легла и три + едно
легла.
• Стая № 2 - с три легла е
свободна и в периода 2 – 10 септември.
• От 6-и до 10-и /непълна смяна/
възможност за нощувки има и в
стаи № 3 – три + едно легла и № 4 – три легла.
• От 10-и до 17 септември свободни са всички
помещения в къща за гости „Ковачеви”, включително

апартамента.
Повече информация и резервации – при инж.
Иван Ангелов, офис 19, в административната сграда.

ИКОНОМИКА
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КАКВО СПЕЧЕЛИ И КАКВО ИЗГУБИ
СТРАНАТА НИ cлeд 10 гoдини в EC?
ФАКТОР
От MONEY.BG
Πoлзитe и paзxoдитe нa
Бългapия oт члeнcтвoтo в
Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) щe
ce изpaвнят няĸъдe ĸъм
2040-2050 гoдинa. Toвa
зaявиxa oт Инcтитyтa зa
иĸoнoмичecĸи изcлeдвaния пpи БAH пo вpeмe нa
пpeдcтaвянe нa Гoдишния
дoĸлaд зa иĸoнoмичecĸoтo
paзвитиe и пoлитиĸи в Бългapия, пocвeтeн нa пъpвитe
10 гoдини oт члeнcтвoтo
в EC.
„Koгaтo гoвopим зa пoлзитe, тpябвa дa гoвopим и
зa цeнaтa, ĸoятo cмe плa-

тили. B peзyлтaт гoлeмитe oчaĸвaния зa pязĸo
пoдoбpeниe зa живoтa cлeд
пpиcъeдинявaнeтo нe ce
пoтвъpдиxa. Πpичинитe зa
тoвa ca мнoгo“, ĸoмeнтиpa
пpoфecop Ивaн Aнгeлoв
oт инcтитyтa пo вpeмe нa
пpecĸoнфepeнция в БTA.
Πo нeгoвитe дyми
Бългapия e cпeчeлилa oт
пpиcъeдинявaнeтo пo oтнoшeниe нa възмoжнocтитe
зa пpилaгaнe нa eвpoпeйcĸитe зaĸoни и пpaвилa зa
ycĸopeнo дoгoнвaщo иĸoнoмичecĸo paзвитиe.
„Oтĸpиxa ce възмoжнocти зa пoлyчaвaнe нa

нapacтвaщи тpaнcфepи
oт бългapитe в чyжбинa,
ĸaтo зa минaлaтa гoдинa тe
дocтигнaxa 1,700 милиapдa
л eвa. O т ĸpиxa ce oщe
възмoжнocти зa пътyвaнe,
paбoтa и oбpaзoвaниe в
Eвpoпa. Cъздaдe ce и пo-гoлямo дoвepиe ĸъм Бългapия ĸaтo цялo“, пocoчи
пpoф. Aнгeлoв.
Πo oтнoшeниe нa
paзxoдитe, пpoизлeзли oт
члeнcтвoтo в cъюзa, oт
БAH cмятaт, чe ocoбeнo
гoлямa тeжecт имaт тeзи зa
пpeждeвpeмeннoтo извeждaнe oт eĸcплoaтaция нa
ядpeнитe блoĸoвe нa AEЦ

ШВЕЙЦАРИЯ НА ПЪРВО МЯСТО В
СВЕТА ПО ИНОВАЦИИ, БЪЛГАРИЯ
И РУМЪНИЯ - НА ОПАШКАТА В ЕС
НА ГЛОБАЛНО РАВНИЩЕ, ЕВРОСЪЮЗЪТ
ИЗПРЕВАРЕН ОТ 5 СТРАНИ
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
През 2017-а Швейцария
за седма поредна година
оглавява общия рейтинг
на държавите с най-много
иновации. В него 24 от първите 25 места са на страни
с висок доход. Изключение
е Китай, който е на 22-ро
място.
На второ място е Швеция, следвана от Нидерландия, САЩ и Великобритания. Индия е първа
сред държавите със средно
икономическо равнище. Тя
е и иновационен център в
Азия.
Авторите на доклада
за глобалния иновационен
индекс отбелязват високата, в сравнение с нивото
на развитие, иновационна
активност в африканските
държави южно от Сахара
и възможностите за укрепване на иновационния
потенциал в региона на
Латинска Америка и Карибския басейн.
В групата на „динамичните новатори” сред страните със среден и нисък доход попадат Кения и Руанда
в Африка и три държави от

Източна Европа.
Докладът се подготвя от
американския университет
в Корнел, бизнес школата
INSEAD и световната организация за интелектуална
собственост.
Тази година учените са
анализирали по 81 критерии данни за 127 държави,
в които живее 92% от населението на планетата и
които дават почти 98% от
световния БВП.
Румъния и България са
на дъното сред страните
от ЕС от гледна точка на
постиженията на иновациите през 2016 г. За Румъния налице е спад от 14,1
процента от 47,9% спрямо
средното за ЕС през 2010
г., съобщава БГНЕС. Това
пък става ясно от Европейския иновационен индекс
(EIS) от 2017 г. Страната
има средно ниво на ефективност от 33,8% спрямо
средния за ЕС.
EIS оценява относителните силни и слаби страни
на националните иновационни системи и предлага
сравнителен анализ на
резултатите от иновациите
в страните от ЕС, други
европейски страни и реги-

оналните съседи.
Сравненията между
страните с течение на времето се правят в сравнение
с резултатите на ЕС през
2010 г., за да се осигури
по-добро наблюдение на
промените в ефективността
във времето. Наред с България, Румъния попада в категорията «Скромен иноватор» - най-ниското място в
класацията и групиращите
страни, които показват ниво
на представяне под 50% от
средното за ЕС.
Рамката за измерване на EIS, преразгледана
за тазгодишното издание,
взема предвид 27 различни
показателя, които разглеждат основните двигатели
на постиженията на иновациите извън фирмените,
публични и частни инвестиции в научни изследвания
и иновации, иновационни
усилия на ниво фирма и
въздействието на иновационните дейности на фирмите.
Докладът също така
установи, че на глобално
равнище ЕС е по-малко
иновативен от Австралия,
Канада, Япония, Южна Корея и Съединените щати.

„Koзлoдyй“.
„Бяxмe пpинyдeни дa
изĸлючим пpeждeвpeмeнн o я д p e н и т e бл o ĸ o в e
в Koзлoдyй и дa пpaвим
cвъpзaни c тoвa гoлeми
p a з x o д и в бъ д e щ e з a
зaмecтвaщи мoщнocти.
Oбщитe зaгyби caмo oт
тoвa ce oцeнявaт нa oĸoлo
10-12 милиapдa eвpo“, oбяcни eĸcпepтът. Kъм тaзи
cмeтĸa oт БAH дoбaвят
и oгpaничeн нaциoнaлeн
cyвepинитeт и вътpeшнa
иĸoнoмичecĸa пoлитиĸa,
ĸaĸтo и нapacнaлитe paзxoди, cвъpзaни c бeжaнcĸaтa
вълнa.
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„Πлaщaмe и coлидeн гoдишeн члeнcĸи внoc, ĸoйтo
вeче дocтигнa 1 милиapд
лeвa пpeз минaлaтa и щe
pacтe пpeз cлeдвaщитe“,
твъpди пpoф. Aнгeлoв.
Kaтo пpeчĸa пpeд
бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa
oт БAH виждaт ниcĸaтa
ĸoнĸypeнтocпocoбнocт в
ĸoмбинaция c oтвapянeтo
нa гpaницитe зa тъpгoвия в
cъoтвeтcтвиe c пoлитиĸaтa
нa EC и нa Cвeтoвнaтa
тъpгoвcĸa opгaнизaция.
„Πpeждeвpeмeннoтo
oтĸpивaнe нa нaшитe
гpaници зa внoc и изнoc,
пpeди дa cмe cтaнaли
ĸoнĸypeнтocпocoбни и бeз
ниĸaĸвa пpoтeĸция, дoвeдe
дo oгpoмни зaгyби. Caмo
пpи тpи oт вaжнитe пpoдyĸти
ниe cмe зaпaзили или дopи
лeĸo cмe yвeличили пpoизвoдcтвoтo - eлeĸтpoeнepгия, пшeницa и цapeвицa“,

cмятa eĸcпepтът.
„Πpиĸaзĸитe, чe cвoбoднaтa тъpгoвия билa изгoднa
и зa бeдни, и зa бoгaти, нe
e вяpнa. Tя e изгoднa зa eднaĸвo ĸoнĸypeнтни cтpaни,
зaщoтo eднa нaшa фиpмa
нa 10-15 гoдини нe мoжe дa
ce ĸoнĸypиpa c чyждecтpaннa нa 100 гoдини“, дoпълни
пpoф. Aнгeлoв.
B cpaвнeниe c ocтaнaлитe дъpжaви oт Изтoчнa
Eвpoпa, пpиcъeдинили ce
ĸъм EC пpeди нac, oт БAH
изчиcлявaт, чe c изĸлючeниe нa ниcĸитe бюджeтни
дeфицити и пyбличeн дълг
иĸoнoмичecĸитe и финaнcoви пoĸaзaтeли нa нaшaтa
cтpaнa ca нaй-нeзaдoвoлитeлни. Bъпpeĸи тaзи oцeнĸa
иĸoнoмиcтитe ca eдинни
пo oтнoшeниe нa нeoбxoдимocттa члeнcтвoтo нa
Бългapия в cъюзa дa бъдe
зaпaзeнo.

ЗЛАТО, СРЕБРО И БРОНЗ ЗА
„КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” НА
ТОПКОНКУРС В ЛОНДОН
водителите на вина.
„Много красив, наситен
тъмно рубинен цвят с черешови оттенъци. Носът
е атрактивен с нотки на
сладкиш със сини сливи,
сладко от малини, какао и
черни маслини. Средно до
плътно тяло с фини, зрели,

Най-добро представяне до момента на един от
най-престижните и конкурентни винени конкурси в
света - Decanter World Wine
Awards 2017, отбеляза наскоро, оборудваното от ПИМ

та реколта, смятана и за
най-добра от създаването
на избата до сега. Златното
отличие е с огромна значимост за производителя, тъй
като Decanter има славата
на най-трудния винен конкурс. Състезанието се провежда в Лондон, а оценява-

шато „Катаржина Естейт”.
Със златен медал в Лондон
бе награден еликсирът 10
Harvest, Merlot 2015 и
това е единственият златен медал за България,
спечелен от началото на
годината. Но, освен него
„Катаржина” заслужи и други - сребърно отличие за
La Verite 2015, бронзови
- за знаковите вина Encore
Malbec и Encore Syrah, реколта 2015. Етикет „Препоръчано вино“ пък бе присъден на Question Mark 2012.
С производството на 10
Harvest, Merlot 2015 „Катаржина Естейт” бележи юбилейната си десе-

щите са сред
най-добрите
дегустатори
от цял свят,
включително
Отличие и от Конфедерацията на
Masters of
Wine и Master работодателите и индустриалците в
S o m m e l i e r България (КРИБ), за социално отговорен
бизнес получи неотдавна винарната
(най-високикрай Мезек
те титли във
виненото и сомелиерско кадифени танини и много
елегантен, дълъг, пикантобразование).
В и н ата п р е м и н а ват но-плодов финал. Мерло,
през тежка селекция: из- което може да се пие, но
цяло „сляпа» дегустация препоръката ни е да се изи класификация според чака година, за да се отвори.
региона и цената. Именно Ще доставя удоволствие и
поради тази причина и след 4-5 години., описва 10
отличията от Decanter са Harvest, Merlot 2015 специатолкова желани от произ- лизираният сайт divino.bg

ИНТЕРФАКТОР

ИЗНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС СКАЧА С 8.6%, ВНОСЪТ – С 11.3, ЗА ГОДИНА
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
През периода януари
- април 2017 г. износът на
България за ЕС се увеличава с 8.6% спрямо същия пе-

риод на 2016 г. и е в размер
на 10 418.6 млн. лева, сочат
данните на Националния
статистически институт
(НСИ). Основни търговски
партньори на България са

Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и
Белгия, които формират
68.7% от износа.
През април 2017 г. износът за ЕС намалява с

За ръста на родния износ дял има и ПИМ

1.3% спрямо същия месец
на предходната година и е
в размер на 2 503.4 млн.
лева. Най-голям ръст за
първите четири месеца на
годината се наблюдава в
износа в секторите “Артикули, класифицирани главно
според вида на материала”
(29.9%) и “Минерални горива, масла и подобни продукти” (29.5%). Най-голям
спад се наблюдава в сектор
“Безалкохолни и алкохолни
напитки и тютюн” (20.1%).
Вносът на България от
ЕС през периода януари -

април 2017 г. се увеличава с
11.3% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност
11 758.5 млн. лв. Най-голям
е стойностният обем на стоките, внесени от Германия,
Румъния, Италия, Испания
и Гърция.
П р ез а п р и л 2 0 1 7 г.
вносът на България от
държавите - членки на ЕС,
нараства с 10.8% спрямо
същия месец на предходната година и е в размер на 2
985.5 млн. лева. Най-голямо процентно увеличение
е отчетено в сектор “Ми-

нерални горива, масла и
подобни продукти” (77.5%).
Намаление се наблюдава
единствено в сектор “Безалкохолни и алкохолни
напитки и тютюн” (4.7%).
В ъ н ш н от ъ р го вс к ото
салдо на България с ЕС
за периода януари - април
2017 г. е отрицателно и е
на стойност 1 339.9 млн.
лева. След елиминиране
на разходите за транспорт
и застраховки при внос на
стоки, салдото също е отрицателно и е в размер на
772.8 млн. лева.
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НОУ-ХАУ

ТЕОРИЯ НА СЧУПЕНИТЕ ПРОЗОРЦИ: МАЛКИТЕ
НЕЩА ВОДЯТ ДО ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ
КАК НЮ ЙОРК СЕ СПРАВЯ С ПРЕСТЪПНОСТТА, А НИЕ НЕ МОЖЕМ
Публикуваме този откъс от книгата „Повратната точка“ на Малкълм
Гладуел, заради приликите между съвременната действителност в
страната ни и Ню Йорк
през 80-те годни на миналия век. Най-вече, заради
простите, но ефективни
методи с които проблемите се решават – воля,
принципност, постоянство. Те, контрастират с
родното многословие и непрекъснато заявявани намерения, но са постигнали
резултат. Може би и тук
ще се постигне, ако се
намерят управници да ги
приложат. Прочетете и
се замислете.
ФАКТОР
от SPUTNIK.BG
През 1980 година Ню
Йорк е истински ад. Всеки
ден стават тежки престъпления. Убийствата са 6-7
в денонощие. Да се ходи
нощем по улиците е опасно,
а да се пътува в метрото рисковано, дори денем. Да
те нападне крадец или да
срещнеш просяк си е нещо
съвсем нормално. Мръсните сиви платформи са едва
осветени. Във вагоните
е студено, навсякъде настъпваш боклуци, стените
и таваните са изписани
до последното местенце с
графити.
Градът е в лапите на
най-свирепата епидемия
от престъпност в цялата си
история. После се случва
нещо необяснимо. Стигайки
своя пик към 1990 г., престъпността рязко започва
да пада. В следващите
няколко години убийствата
намаляват с 2/3, а броят
на тежките престъпления
– наполовина. Към края на
десетилетието в метрото
стават със 75% по-малко
престъпления, отколкото
в началото. По някаква
причина десетки хиляди
психари и престъпници
престават да нарушават
законите.

Какво се
случва?
Кой е натиснал вълшебното копче и що за копче е
това? Нарича се „Теория
на счупените прозорци”. За
нея разказва журналистът
в The New Yorker - Малкълм Гладуел, в книгата си
„Повратната точка” (Malcolm
Gladwell:The Tipping Point):
„Счупените стъкла” са рожба на криминалистите
Уилсън и Келинг. Те твърдят, че престъпността е
неизбежен резултат от липсата на ред. Ако един прозорец е със счупено стъкло

Малкълм Гладуел

и си стои така, минувачите
ще решат, че на никой не
му пука и никой за нищо не
отговаря. Скоро ще бъдат
изпочупени и останалите стъкла и чувството за
безнаказаност ще плъзне
по улицата, изпращайки
сигнали из целия квартал. Сигнал, подканящ към
по-сериозни престъпления.
Гладуел се занимава
със социалните епидемии.
Той смята, че човек нарушава закона не само (и даже
не толкова) заради лоша
наследственост или неправилно възпитание. Огромно
влияние върху него има
онова, което вижда около
себе си. Холандски социолози потвърждават тази
идея. Те провеждат серия
любопитни експерименти.
Например: От стоянката
за велосипеди край магазин
махат всички кофи за боклук и закачат на кормилата
на оставените велосипеди
рекламни листовки. Наблюдават колко хора ще
изхвърлят листовката на
асфалта и на колко ще им
е неудобно. Стената на ма-

газина, край която е стоянката, е идеално чиста. 33%
от колоездачите изхвърлят
листовките на улицата.
Експериментът е повторен,
след като стената е намацана с драсканици. Боклука
си изхвърлят вече 69% от
колоездачите.
Но да се върнем в Ню
Йорк в епохата на дива
престъпност. В средата на
80-те в градското метро
е сменено ръководството. Новият директор Дейвид Гън започва своята
работа с… борба срещу
графитите. Не може да се
каже, че цялата градска
общественост се радва на
идеята: „Момче, заеми се
със сериозните въпроси
– технически проблеми,
пожарна безопасност, престъпност… Не харчи парите
ни за глупости!” Но Гън е
инат:

ВОЙНА С
ГРАФИТИТЕ
„Графитите са символ
на краха на системата.
Ако ще започваме преустройство, то на първо
място трябва да победим
графитите. Не спечелим
ли тази битка, никакви реформи няма да се случат.
Готови сме да пуснем нови
влакове, всеки от които
струва по 10 милиона долара, но ако не ги защитим
от вандализма, отсега е
ясно какво ще се случи.
Те ще издържат ден, после ще ги обезобразят.”
И Гън дава команда да
се чистят вагоните. Линия
след линия. Композиция
след композиция. Всеки ва-

гон, всеки божи ден. В края
на всеки маршрут правят
пунктове за миене. Щом
пристигне вагон с графити,
измиват рисунките, докато
обръща. Мръсните вагони
с още неизмити графити не
се смесват с чистите. Гън
праща на вандалите ясно
послание.
„Имахме депо в Харлем,
където вагоните нощуваха
– разказва той. – Първата
нощ се появиха тийнейджъри и намацаха вагоните
с бяла боя. На другата нощ,
когато боята изсъхна, дойдоха и направиха контури,
а на следващата започнаха да оцветяват всичко
това. Тоест – трудиха се
три нощи. Ние изчакахме
да свършат „работата си”.
После боядисахме всичко.
Момчетата се разстроиха до сълзи, но ние не
оставихме и следа. Това
беше нашият
„месидж” за
тях – „Искате
да утрепете
3 нощи, за да
обезобразите
влака? Заповядайте! Но
ник ой няма
да види какво
сте направили”…
През 1990
началник на
транспортната п ол и ц и я
става Уилям Братън.
Вместо да се
захване със
сериозна работа – тежките престъпления, той
се захваща
яростно с…
гратисчиите.
Защо? Новият началник
на полицията е убеден
– к акто и в
случая с гра-

фитите, че огромният брой
гратисчии е сигнал за лисата на ред.

СЛЕДИТЕ НА
ГРАТИСА
И насърчава извършването на по-тежки престъпления.
По това време в метрото успяват да се промъкнат
безплатно 170 хиляди гратисчии. Хлапетата просто прескачат турникетите
или пробиват със сила. И
ако двама-трима успеят
да излъжат системата,
околните (които при други
обстоятелства не биха
нарушавали закона), се
присъединяват към тях.
Те решават, че щом някой
не плаща, те също няма
да го правят. Проблемът
р а с те л а в и н о о б р аз н о .
Какво прави Братън? По-

тън. – Всяко
задържане
приличаше
на пакет
царевични
пръчици с
изненада.
Я да видим
какво ще
ми се падне
сега? Пищов? Нож?
А разрешително? Охооо, а на теб
ти „виси”
убийство!…
Много бързо л о ш и те
момчета
поумняват,
започват да
оставят оръжието си у
дома и да си
купуват билетче.”
През 1994 за кмет на
Ню Йорк е избран Рудолф
Джулиани. Той прави Братън шеф на градската полиция. В Уикипедия пише,
че именно Джулиани пръв
въ веж д а в п р а к т и к ата
„Теорията на счупените
прозорци”. Не е така, но
заслугата на кмета е безспорна – именно той дава
заповед тази стратегия да
се развие в цял Ню Йорк.
Полицията заема принципно твърда позиция по отношение на дребните престъпления. Арестуват всеки,
който пиянства и прави
скандали на обществени
места. Който хвърля празни
бутилки. Всеки, който рисува по стените, прескача
турникета в метрото или
проси пари от шофьорите
за миене на стъкла по кръстовищата. Всеки, хванат

Рудолф Джулиани

ставя край турникетите по
10 преоблечни полицаи. Те
ловят гратисчиите един по
един, слагат им белезници
и ги подреждат в редичка
на перона. Там си стоят,
докато не завърши „големият лов”. След това ги
съпровождат до полицейския автобус, обискират ги,
свалят им отпечатъци от
пръстите и ги проверяват в
базата данни. Много от тях
носят оръжие. Други, оказва се, имат вече проблеми
със закона.
„За полицаите това се
превърна в истинско Елдорадо, – разказвал Бра-

да пикае на улицата, заминава директно в затвора.
Нивото на престъпността
в града започва рязко да
пада – точно толкова бързо, колкото и в метрото.
Началникът на полицията
Братън и кметът Джулиани
обясняват: „Дребните, незначителни на пръв поглед
нарушения, служеха като
сигнал за извършване на
тежки престъпления”.
Верижната реакция е
прекъсната. В края на 90те изцяло криминалният
Ню Йорк се превръща в
най-безопасния мегаполис
на Америка.
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ХОКИНГ: ЧОВЕЧЕСТВОТО БЪРЗО ДА НАПУСКА
ЗЕМЯТА, ГИБЕЛТА Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ
ДО 50 ГОДИНИ НАЙ-КЪСНО ХОРАТА ТРЯБВА ДА КОЛОНИЗИРАТ
МАРС И ЛУНАТА, СЪВЕТВА БРИТАНСКИЯТ АСТРОФИЗИК

ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG
Известният британски
астрофизик Стивън Хо-

кинг заяви, че човечеството трябва да колонизира Марс и Луната през
близките 30-50 години.
Според него гибелта му

в следствие на астероид,
климатични катаклизми
или пренаселване на планетата, е само въпрос на
време. Изказването ученият направи си по време на
провеждания в Норвегия
Международния фестивал
на науката и изкуствата
Starmus IV.

Убеден съм, че хората
трябва да напуснат Земята. На нашата планета
остава все по-малко място за нас, а физическите
ни ресурси се изчерпват
много бързо, казва Хокинг.
Ученият смята, че идните 30 години трябва да

бъде създадена база на
Луната. След това хората
трябва да заселят целия
Марс, за което според него
са нужни 50 години. При
това хората ще трябва да
вземат на другите планети
растения, животни, гъби и
насекоми.
Хокинг обаче пред-

лага човечеството да не
се ограничава само със
Слънчевата система, а
да излезе извън нейните предели, достигайки
най-близката звездна система Алфа Центавър. Там
според него съществува
годна за живеене планета
Proxima b.

ДОКАЗАНО НАУЧНО

FACEBOOK ЩЕ СТРОИ
КАФЕТО ТОПИ КИЛОГРАМИ СВОЙ ГРАД
КОФЕИНЪТ ОСВОБОЖДАВА ХОРМОН,
РЕГУЛИРАЩ АПЕТИТА И МЕТАБОЛИЗМА
ИНТЕРФАКТОР
Кафето може да се окаже много важно в борбата със затлъстяването.
Съдържащият се в него
кофеин помага за изгаряне
на калориите и увеличава
освобождаването на хормона окситоцин, регулиращ
апетита и метаболизма,
съобщи в. „Дейли мeйл“.
Китайски учени направили експерименти с мишки, установяват, че кофеинът потиска апетита им и
стимулира активността.
Използваните дози обаче
са доста високи - 60 мг/кг.,

равни на 24 - 36 чаши кафе
за човек.
К о ф е и н ъ т бл о к и р а
аденозиновите рецептори
в хипоталамуса. Това е
централният регулатор на
енергийния баланс при
бозайниците. При мишките
води до освобождаване

на окситоцин,
който намалява
затлъстяването.
Учените
от университета в Хуачжун се
надяват откритието им да послужи за създаване на хапче
за отслабване
на базата на кофеин.
О тд а в н а е и з в е с т но, че кофеинът помага за това. Механизмът, с
който действа обаче беше
непознат. Смята се, че кофеинът увеличава дневния
разход на енергия с 5%.

КОГА ЗАПОЧВА ОСТАРЯВАНЕТО?
ИНТЕРФАКТОР
от EXPERT.BG
Можете да водите и
най-здравословния начин
на живот на света, но пак
ще започнете да остарявате след 39-годишна възраст. Това сочи скорошно
американско изследване.
Именно тази възраст е
пределът, от който започна
постепенното затихване
на когнитивните функции
и различни нарушения на
опорно-двигателния апарат, смятат учените.
Те обосновават изво-

дите си с факта, че след
навършването на 39 години, в организма започва да
намалява производството
на миелин – веществото,
изграждащо обвивката на
нервните клетки, защитаваща ги от вредни въздействия. Снижаването на
производството на миелин
води до отслабване на двигателните и когнитивните
функции.
В подкрепа на тезата си изследователите са
провели и проучване с
участие на доброволци на

възраст 23-80 г. Участниците изпълнявали различни
физически натоварвания,
а учените съпоставяли скоростта на изпълнението на
двигателната активност по
възрастови групи, както и с
количеството миелин в организма на доброволците.
Така открили и закономерността, че пикът в
производството на миелин в човешкия организъм
настъпва на 39 годишна
възраст. След нея започва
обратен процес и човек
започва да старее.

ТАТУСИ СВИРЯТ И ПЕЯТ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ
ИНТЕРФАКТОР
от EXPERT.BG
Татуировките често носят сантиментално значение за притежателя си. Ако
обаче искате да минете на
следващото ниво, заложете
на последната мода в рисунките по тялото - аудио
татуировки.
Американската компания Skin Motion е разработила мобилно приложение,
което ви позволява да запишете аудио клип, който

в последствие
да се превърне в дизайн за
татус.
Записвате
звука, който ви
харесва, и звуковите вълни се трансформират в определена рисунка. Когато си я татуирате,
тя ще „свири“ - трябва само
да я сканирате с телефона
си и мобилното приложение ще пуска мелодията,
на която е базирана тату-

ировката.
Според к омпанията
така можете да запазите
завинаги гласа на обичан
човек, който си е отишъл,
или пък да овековечите
любима песен, смеха на детето си или звуци, издавани
от домашен любимец.

ИНТЕРФАКТОР
от B2BMEDIA.BG
Facebook е компания,
известна не само със своята социална мрежа, но и
множество странични, амбициозни проекти. Сега тя
планира да построи свой
град, съобщава Mashable.
Facebook иска да използва част от свободните
площи около централата
си в Менло Парк. Компанията вече е готова с ос-

новната част от плановете
и до края на месеца би
трябвало да подаде необходимите документи за
разрешително за строеж в
местната община. Очакванията са до две години да
се получи разрешение и
започне строителство, като
първата фаза ще е готова
през 2021 г.
Чрез града си Facebook
иска да помогне да решаването на недостига на

жилища в и около Сан
Франциско. Градчето ще
има 1500 жилища. 15%
от тях ще се продават на
цени под пазарните. Компанията е помислила и за
подобрение на транспортните връзки. В градчето
ще има хотел, аптека, магазини. Компанията казва,
че това е само началото и
ще работи с местни лидери
и общини, за да помага на
тяхното развитие.

СЛУШАЛКА С ИЗКУСТВЕН
ИНТЕЛЕКТ ПРЕВЕЖДА ОТ
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА СЕКУНДИ
ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG
К о м п а н и я та L i n g m o
представи неотдавна слушалка преводач, работеща
с изкуствен интелект. Тя
може да превежда от и на
английски, френски, италиански, испански, бразилски, португалски, немски и
китайски. Разработката се
казва Translate One2One и
ползва технологията за
разбиране на натурални
езици Watson на IBM. Устройството разпознава и
разбира както думите, така
и контекста на казаното,
а после връща на човека
почти мигновен превод.

Translate One2One не
разчита на Bluetooth, нито
на Wi-Fi за превеждането,

което ще рече, че може да
се ползва и по време на
полет, както и в отдалечени райони. Двама души
с различен майчин език
биха могли спокойно да

разговарят, ако всеки има в
ухото си слушалка от този
тип. Според Lingmo използва н ето н а
IBM Watson
дори надмогва трудностите при
превеждане
на регионални диалекти.
Слушалката преводач беше
показана на изложението
United Nations AI for Good
в Швейцария миналия месец. От този, вече може
да се купи за 179 щатски
долара.

ПОЛЕЗНО

ЗДРАВЕ

ФИНАНСОВО ПРАВИЛО
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
ИНТЕРФАКТОР
Aĸo нямате опит в бюджeтиpaнeтo, eтo eднo пpaвилo, което със сигурност
ще подобри финансите ви.
Известно е като „50-20-30”.
Вижте колко е просто:
50% oт дoxoда отделяйте зa пoĸpивaнe нa
paзxoдитe зa живoт и cтoĸи
oт пъpвa нeoбxoдимocт –
нaeм, cмeтĸи, xpaнитeлни
cтoĸи, плoдoвe и зeлeнчyци, тpaнcпopт.
20% зaдeляйтe c
ф и н a н c o в и ц e л и . Te
в ĸ л юч в a т c п e c т я в a н e ,
инвecтиpaнe и плaщaния зa нaмaлявaнe нa
зaдлъжнялocттa (ипотечни заеми,ĸpeдитни ĸapти,
пoтpeбитeлcĸи ĸpeдити и
дp.).
30% oт дoxoдa xapчетe зa изниĸнaли нyжди и
зaдoвoлявaнe нa жeлaния.
Toвa ca вcичĸи нeщa ĸoитo
cи ĸyпyвaтe, зaщoтo иcĸaтe,
a нe зaдължитeлнo зaщoтo

ü

имaтe нyждa oт тяx.
Финaнcoвитe eĸcпepти
пpипoмнят, чe 30-тe пpoцeнтa ca гopнa гpaницa и нe
e зaдължитeлнo пoтpeбитeлитe дa xapчaт тoлĸoвa
мнoгo зa зaдoвoлявaнe нa
жeлaниятa cи. Bмecтo тoвa
тe мoгaт дa пoвишaт пpo-

ü

ü

цeнтa нa втopaтa гpyпa - зa
финaнcoви цeли.
Caмoтo нaчaлo нa пpoцeca нa бюджeтиpaнe тpябвa дa cтapтиpa c определяне на мeceчния дoxoд и
cpeдcтвaтa в paзличнитe
гpyпи, пpи cлeдвaнe на
пpaвилoто 50 – 20 - 30.
Cлeд тoвa тpябвa дa
пoглeднeтe дaли в гpyпaтa
нa 50-тe пpoцeнтa имa
дocтaтъчнo cpeдcтвa, зa
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дa пoĸpиeтe вcичĸитe cи
paзxoди oт пъpвa нeoбxoдимocт. Яcнo e, чe aĸo
тaм cpeдcтвaтa нe cтигaт,
щe тpябвa дa ги дoпълнитe. Oщe пo-яcнo e, чe щe
пoceгнeтe ĸъм гpyпaтa нa
30-тe пpoцeнтa (гъвĸaвитe
paзxoди).
Ha втopo мяcтo идват мeceчнитe paзxoди.
Cлeдeтe ги в пpoдължeниe
нa мeceц и ги paзпределяйтe в cъoтвeтнaтa гpyпa, ĸъм
ĸoятo пpинaдлeжaт.
Опитaйтe дa oгpaничитe
тeзи, бeз ĸoитo мoжe, aĸo
гpyпaтa нa гъвĸaвитe paзxoди пpeвишaвa 30%.
Зaщo тoвa пpaвилo
paбoти?
Зaщoтo нeщaтa ca
пpocти и финaнcитe cтaвaт
лecни и paзбиpaeми зa
вcичĸи. To дoбaвя ĸъм cпecтявaниятa, ĸoитo чecтo
ce пoдцeнявaт oт вcичĸи,
дo мoмeнтa в ĸoйтo cтaвa
ясно, че не е трябвало да
бъде така.

ДЕПРЕСИЯ И РАБОТА
ПОДЦЕНЕНАТА ПРЕЧКА
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
О с в е н и з т оч н и к н а
нещастие и потисник на
енергията, депресията има
още една силно негативна
роля – враг на работата.
При около 90% от хората в
депресия, тя се превръща
в пречка за концентрация,
вземане на правилни решения, проявява на гъвкавост
и инициативност в работата. Но това е проблем,
който сякаш остава назад,
когато изглежда, че нищо не
върви и в личен план.
За този негативен ефект
от депресията, често пренебрегван, когато се говори за болестта, припомня
Германската асоциация по
психиатрия и психотерапия.
Лошото представяне в работата обаче допринася за
влошаването на депресивното състояние и чувството
на неудовлетвореност, а
заедно с това, застрашава
страдащите от изпадане от
пазара на труда.
Нов доклад на Све-

товната здравна
организация показа неотдавна,
че депресията
е вече сред водещите причини за загуба на трудоспособност и влошаване
на здравето. По данни на
Евростат около 8% от българите страдат от депресия, а според последното
епидемиологично проучване на Националния център
по обществено здраве,
делът на засегнатите от
депресивни и тревожни
разстройства у нас общо
достига 20%.
От германската съсловна организация поясняват,
че при хората с депресия
и депресивни състояния
много често се наблюдава намален капацитет за
разрешаване на проблеми
и вземане на решения, каквито се изискват във всеки
трудов процес. И ако работата е изморителна сама по
себе си, за тях усилието да
се справят със задачите си
е още по-голямо. Може да
изцеди и малкото им енер-

гия, което пък да ги остави
без сили за живота извън
работното място.
Междувременно представянето им се влошава,
което може да се изтълкува
грешно от работодателите
и колегите им като незаинтересованост и дори мързел, вместо да се разпознае
като болест. По подобен
начин изглежда и професионалното прегаряне (т.
нар. “бърнаут”), когато човек вече не вижда смисъла
в това, което прави.
Но докато бърнаут е
състояние, което може да
отмине дори след малки
промени в професионалното развитие, депресията
е психическо заболяване,
което изисква лечение.
Германските психиатри
препоръчват помощ да се
потърси възможно по-скоро, защото тогава и резултатите от различните
терапии са по-добри.

ги възстановите на друго.
Очевидно ще ви трябва копие на приложението SMS
Backup & Restore на двете
устройства.
Приложението също
така ви позволява да изпращате резервни копия до
предпочитана от вас облачна услуга за съхранение,
да избирате кои конкретни
съобщения да архивирате
и да планирате период на
архивиране.
Ако използвате
WhatsApp, лесно можете
да преместите данните на
новия си телефон. Просто
отворете приложението и
отидете в Menu > Settings
> Chat backup и натиснете
„Backup“.
5. Лични данни
Можете ръчно да премествате всички данни от
телефона си, които не попадат в нито една от по-горните категории. Може да се
наложи да направите това,
ако имате аудио, стари подкасти или важни документи,
запазени в произволни папки на вашето устройство.
Ако има съдържание, което
искате да спасите, имате
две възможности:
- USB кабел - Можете
да използвате USB кабел,
за да прехвърлите данните

от телефона си към компютъра, а след това от компютъра си в същата папка на
новото ви устройство.
- SD карта - Ако телефонът ви има SD карта,
можете да преместите данни върху нея, след което да
сложите картата на новия
си телефон.
6. Инструменти на
трети страни
Ако всички тези стъпки описани по-горе ви се
струват като огромен труд,
можете да използвате специално за целта приложение от Google Play Store.
Най-доброто от тях за неразкодирани устройства е
Helium.
Helium ще архивира
и синхронизира вашите
приложения и данните ви в
облака. Приложението работи с няколко устройства
и можете да възстановите
данните си с едно кликване. Ще ви е необходимо
копие на приложението и
на двата телефона, както и
на вашия компютър. Освен
приложенията и настройките ви, приложението
ще синхронизира вашите
контакти, SMS, различни
потребителски акаунти,
настройки за Wi-Fi и обаждания.

Как да прехвърлим информацията
от стария на новия смартфон
ИНТЕРФАКТОР
от DIGITAL.BG
Ку п и л и с т е с и н о в
смартфон. Но не знаете
как да прехвърлите информацията от стария и се
притеснявате. Недейте.
Всичко може да отиде от
апарат в апарат бързо
и лесно без усложнения.
Трябва само да следвате
съветите на Make Use Of,
изключително полезни в
такава ситуация.
1. Настройки: Android
Backup Service
Най-важният инструмент за осигуряване на
лесен трансфер е използването на услугата за архивиране на Android. Тя ще
запази някои от настройките в облака, в това число:
Настройките на Google
Calendar
Wi-Fi мрежи и пароли
Тапети за началния екран
Настройките на Gmail
Настройки на дисплея
Език и настройки за
въвеждане
Настройки за дата и час.
Някои приложения на
трети страни също ще
бъдат архивирани, но не
всички приложения са съвместими.
За да включите Android
Backup Service, отидете в
Settings > Backup and reset
и се уверете, че опцията
„Backup my data“ е включена.
Ако имате повече от
един Google Account на

•
•
•
•
•
•
•

устройството си трябва
да изберете кой профил
искате да използвате за
запазване на резервните
копия. Направете своя
избор под опцията „Backup
account“.
Когато включите новия
си телефон за първи път,
той ще ви помоли да въведете данните си за Google
профила си. Ако телефонът
разпознае резервно копие
на сървърите, ще
ви попита
дали искате да го използвате.
Докоснете
„Yes“.
Специфични за
производителя функции:
Потребителите на
Samsung имат достъп до
патентовано приложение,
н а р еч е н о S m a r t S w i t c h
Mobile. В допълнение към
данните, които се съхраняват от услугата за архивиране на Android, то ще
премести и вашите текстови съобщения, телефони обаждания, контакти и
имейл акаунти.
Потребителите на Sony
могат да използват Sony
Xperia Transfer, HTC предлага HTC Transfer Tool, а LG
– LG Bridge. Всички те изпълняват подобни функции.
Не забравяйте, че тъй
като всички тези услуги са
собственост на конкретен
производител, те са полезни само ако преминавате

към друг телефон от същия
производител.
2. Снимки: Google
Photos
Има няколко приложения, които можете да използвате, за да преместите
снимките си от едно устройство на друго. Сред тях са
OneDrive и Google Drive, но
най-лесният и най-ефективен подход е чрез Google
Photos.
Първо, уверете се, че
всичките
ви фото
файл ове
са архивирани. Внимавайте,
защото
може да имате няколко
папки (за камера, изображения на WhatsApp, анимирани GIF, скрийншоти и
др.). Необходимо е ръчно
да включите резервните
копия за всяка папка, чието съдържание искате на
новия ви телефон.
За да архивирате папка,
отворете Google Photos и
отидете в Menu (три хоризонтални линии) > Settings
> Backup and Sync > Back
up device folders. Плъзнете
плъзгача до всяка папка,
която искате да запазите.
Когато влезете в новия си
телефон, всички снимки,
които сте архивирали, трябва незабавно да се покажат
в приложението.
3. Пароли: LastPass
Android телефоните

ИНТЕРНЕТ
АКАДЕМИЯ

предлагат функция, нар еч е н а S m a r t L o c k f o r
Passwords. С други думи,
Google пази паролите за
приложенията ви на собствените си сървъри. Когато
преинсталирате приложението на ново устройство, телефонът ще го
разпознае и ще попълни
предварително вашето потребителско име и парола.
За съжаление, функцията
изисква разработчиците
да изграждат свързаната
с тях технология в своите
приложения, но много от
тях не са направили това.
Разбира се, Chrome
може да запазва и паролите
ви, но не е добра практика
паролите да се съхраняват
в браузър. Той няма да има
същия стандарт на сигурност като специализиран
мениджър на пароли.
В допълнение, за съхранение на пароли можете да
използвате и програми като
LastPass.
4. Съобщения: SMS
Backup & Restore
Да, SMS и MMS вече
са стара технология, но
има изненадващо голям
брой хора, които все още
разчитат на този вид комуникация. Най-надеждният начин да преместите
съобщенията си на новия
телефон е като използвате
SMS Backup & Restore.
Приложението прави
точно това, което подсказва името му: можете да
архивирате съобщенията
си на едно устройство и да

ПАМЕТ
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КАТО ФИЛМ НА ЖИВО

ПУШКИ ПУКАХА ПОД БУЗЛУДЖА,
ХАДЖИ ДИМИТЪР ПАК ПАДНА В БОЙ
КЛУБОВЕ „ТРАДИЦИЯ” ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
ПРЕСЪЗДАВАТ ПОСЛЕДНАТА БИТКА НА ЧЕТАТА

За шести път участници
в клубове „Традиция” от цялата страна пресъздадоха
легендарната битка на четата на Хаджи Димитър под
връх Бузлуджа. Възстановката е на мястото, където
действително се е състоял
последния бой на четата, с
турски аскер и башибозук.
На него днес се издига
внушителен монумент на
войводата, а на каменни
плочи са изписани имената
на четниците.
За да пресъздадат събитията от 1868 година, от
20 клуба „Традиция”, в пълно снаряжение се включиха
120 човека. Под дикторски
текст, по спомени на четника Христо Македонски,
пак пукаха пушки, жертви
и от двете страни падаха
в буковата шума, ехтяха
викове, стенеха ранени.
Спаси се само малка група, пробила с бой обръча.
Убитите, както тогава бяха
„ограбени” от разярения
победител, но до рязане
на глави, пак както е било,
естествено, не се стигна. А,
за да е картината не само
реална, но и легендарна,
самодиви плеснаха с ръце
и се прегърнаха над падналия Хаджи Димитър, чийто
образ пресъздава председателят на клуб „Традиция”
в Казанлък Николай Байнов. За сърцатата възстановка четници и башибозук
получиха аплодисменти от
публиката – тази година
по-многобройна от друг път.
След битката митрополит Киприан и свещеници отслужиха заупокойна
панихида в памет на загиналите. Официалните
гости, сред които наред с
домакинята – кметицата на
Казанлък Галина Стоянова,
вицепремиерът Валери
Симеонов и евродепутатът Ангел Джамбазки /и за
двамата присъствието бе
дебютно/, поднесоха венци

и цветя пред паметника на
Хаджи Димитър и падналите четници. Слово за героя
произнесе директорът на
НПМ „Шипка-Бузлуджа”
Чавдар Ангелов.
По силата на съдбата
на жителите на Казанлък и
селищата от Розовата долина е отредено да станат
свидетели на това знаменателно за националната ни
история събитие, оставило
трайна следа в паметта и
съзнанието на поколения
българи, отбеляза той. Героичната смърт на войводата на 18 юли 1868 г.

се превръща в символ на
стремежа на българския
народ към независим и
достоен живот. Тя е ярко
свидетелство за неговата
готовност да понесе всички лишения и трудности в
борбата за свобода – до
извоюване на крайната
победа!
След панихидата за
всички имаше осветен
курбан, представени бяха
клубовете участници, а
самодейни изпълнители
завършиха програмата в
летния ден.
Ако имате възможност
и желание, посетете следващия юли, юбилейното
150-о отбелязване на гибелта на Хаджи Димитър
Асенов и четниците му до
паметника под наречения
на него връх, макар по-известен като Бузлуджа.
Изживяването е истинско,
чудесно е и усещането да
си част от много хора с
памет за миналото и почит към героите му.
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ДИМИТРОВГРАДСКИ БОРЕЦ – ЗЛAТЕН В БУКУРЕЩ,
ХАСКОВЛИЯ, НА КРАЧКА ОТ БРОНЗА
ТУРНИРЪТ – ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА НА НАЦИОНАЛИТЕ В КЛАСИЧЕСКИЯ
И СВОБОДЕН СТИЛ, ПРЕДИ СВЕТОВНОТО, ПРЕЗ АВГУСТ
СПОРТФАКТОР
от IZVESTNIK.INFO
Димитър Иванов спечели златен медал по борба,
на турнир, проведен през
уикенда в Букурещ, Румъния, в свободния и класическия стил. Възпитаникът
на СКБ „Димитровград“

триумфира в кат. 61 кг,
в свободния стил. Бронз
взе Светослав Димитров
(74 кг), който надделя над
хасковлията Енгин Исмаил.
Същевременно, класиците се отчетоха със 7
отличия и с отборна титла.
Златото взеха Даниел Алек-

сандров (80 кг), Николай
Байряков (85 кг) и Константин Стас (66), със сребро
се окичи Радослав Василев
(59), а бронза заслужиха Августин Спасов (59),
Евгени Генчев (98), който
се върна след година отсъствие, както и Милослав

Методиев (130).
Подгласници на българите станаха отборите на
Турция и домакините от Румъния. Тимът ни бе воден
от старши треньора Армен
Назарян и помощника му
Бисер Георгиев, а в щаба
бе привлечен и състезава-

щият се
треньор
Илиян
Георгиев.
И за
двата отДимитър Иванов
бора това
бе последна проверка пре- през август, уточняват от
ди световното в Париж Федерацията по борба.

БАСКЕТБОЛНИЯТ “ХАСКОВО ГОРЯНА СТОЕВА – ЕВРОПЕЙСКИ
2012” ОТКАЗА УЧАСТИЕ В ШАМПИОН ПО БОКС ЗА ДЕВОЙКИ
ЕВРОПЕЙСКИ ТУРНИРИ

но се хвърли
напред във
Горяна Стоева спечели втория и изпрез месеца златен медал воюва успеот европейското първен- ха. Със силни
ство по бокс за девойки в и точни удари
зала „София“. Във финала Горяна успя
на категория до 51 кг тя бук- да разкърви
вално отказа съперничката носа на украси Анастасия Лизинска от инката, а поУкрайна. Преди това със- сле, в началотезателката на хасковския то на третия
Горяна с вдигната ръка
клуб “Севдалин Василев” рунд я прати
на победител
детронира шампионката и в нокдаун.
в категорията - от Турция След като не престана да далистка при момичета2016 - Индира Шудабаева, обсипва с удари главата на та, от Турция. Освен това
Срещу Лезинска Бъл- Лизинска, при един мощен Горяна е и национална
гарката започна по-пла- прав тя не успя да помръд- състезателка в кикбокса,
хо, загуби първия рунд, не и на секундата съдията където също печели медап р е к р ат и ли от големи първенства.
срещата и Дълго след финалния гонг
вдигна по- младата българка не мобедоносно жеше да проумее какво е
ръката на направила. Тя избухна в
С т о е в а . сълзи още на ринга, не спря
Т о в а е да плаче и на награждаван е й н а нето, нито пък при многото
първа тит- поздравления и прегръдки
ла в бокса, след него. Най-трогателни
след като бяха поздравленията на
през 2016- нейните по-малки братче и
С треньора Людмил Димитров, който още а бе сресестричка, които й подарипреди финала бе оптимист за изхода
бърна ме- ха цветя.
СПОРТФАКТОР

СПОРТФАКТОР
Баскетболният “Хасково 2012” се отказа от участие в европейските клубни
турнири, съобщи haskovo.
info, по информация от
ръководството на клуба.
Първоначално “Хасково 2012” подаде заявка за
участие в Източно европейската баскетболна лига.
М еждувременно обаче
федерацията взе решение
в следващите три сезона
отборите в първенството
да не ползват чужденки.
Такива могат да се картотекират само за европейските мачове.
Нововъведението
предизвика множество коментари и гневна реакция

сред спортната общественост и феновете в Града на
Богородица, чийто женски
отбор е най-засегнат от
решението, но то, така или
иначе, влезе в сила. Това
обезсмисля поддържане-

то на състезателки. Те са
просто публиката по време
на родното първенство и се
изявяват само в международни мачове, е мотивът
за отказ на клубното ръководство.

70 ЛЕТА ЧЕСТВА, С БЛИЗКИ И
ПРИЯТЕЛИ, ФУТБОЛНА ЛЕГЕНДА
СПОРТФАКТОР
от HASKOVO.MARICA.BG

Невероятен купон
спретна за своя 70-годишен юбилей, легендата на
хасковския футбол Костадин Латинов.
В присъствието на съпругата му Желка, синът
Христо, двете снахи, четирите внуци и бившите
съотборници, най-великият футболист на Хасково
за всички времена духна
свещите на тортата под
бурните ръкопляскания на
всички присъствали в из-

ГОРЕЩО

вестен местен ресторант.
“Фамозната единадесетица” както го наричаха

феновете, получи много
скъпи подаръци от община
Хасково в присъствието на
кмета Добри Беливанов,
красив колаж с неговия лик
като футболист, сувенирна
топка “Танго” от световното
в Мексико, плакети от БФС
и АФК Хасково.
Прочувствени думи на
благодарност и гордост, че
Хасково има такъв спортен
герой изпрати на специална ламинирана грамота
Хаджи Снежана Гарабет.
На тържеството присъства
и семейството на легендата на хасковския бокс
Сталю Сталев.

Порция горещи снимки
от романтичната ваканция
на Григор Димитров и Никол
Шерцингер на италианския
остров Капри, заля интернет пространството. Кадрите, публикувани преди това
по-съкратено в “Дейли
Мейл” предизвикаха оправдан интерес, коментари и

множество лайкове в социалните мрежи. И има защо,
като се загледа човек 
Междувременно, Гришо се завърна в челната
десетка на световната
ранглиста по тенис, след

финала на „Уимбълдън”.
Мястото в класацията
на ATP (Асоциация на
професионалните тенисисти), което заема, е 10то, наистина, но това си
престиж и сериозен успех.

ÊÓËÒ и ÀÐÒ
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ИСТОРИЯ С ДИЛДО БЕЗ ПОУЧИТЕЛЕН КРАЙ
ИЛИ КАК СТЕФАН СТАМБОЛОВ СЕ ОТЗОВА В НАЦИОНАЛЕН СКАНДАЛ
BUNNYLAVA.BLOGSPOT.BG
Както често се случва, всичко започна абсолютно случайно, без никакво предварително планиране и без никой
от главните герои да подозира какъв неочакван обрат ще
придобият нещата. Което не е никакво оправдание за
действията им, разбира се, но поне е някакво обяснение
как стана тъй, че цялата нация някак успя за няколко дни да
се самоизнасили, при това с помощта на едно-единствено
дилдо, а на всичкото отгоре и да усети даже известно удоволствие от акта. Но нека започна от начало...
Цялата работа беше, че Гого, ученик от 11д на елитното
столично Средно училище по кибернетика, мениджмънт,
археология, нумерология и чуждестранни езици (СУКМАНЧЕ) „Свети Великомъченик Кормесий Горносусурлевски“
щеше да има рожден ден. Неговият доста добър приятел
Евгени, ученик от 11а на не по-малко елитната столична
Полупрофесионална гимназия по знакова хомеопатия
(ПОПРОГИЗНАХ) „Света Евпраксия“ искаше да му направи
подарък.
Проблемът бе, че Евгени вече беше подарявал какво
ли не на Гого за предишните му рождени, имени дни и за
Коледа (както и погрешка за един Св. Валентин, но това
няма да го споменаваме) и вече нямаше никаква идея
какво би го зарадвало.
Затова, като един истински умен млад джентълмен, в
час по физика, точно четири дни преди рождения ден на
Гого, Евгени извади мобилния си телефон и бързо натрака
следното съобщение до Гого: „Ej, gyz, kvo iska6 za rden, be?“
Го го от въ р н а : N e z n k o p e l e . n e m o a m i s l a s e a
В този миг, Евгени си спомни какъв смях падна когато подариха огромно дилдо за рождения ден на друг
техен приятел и натрака: kaji prosto kakvo dildo iska6
Отговорът опредлено го озадачи: Stefan Stambolov
Евгени трескаво започна да мисли: Има ли модел с такова
име? И кой ще да е тоя Стефан Стамболов? Реши да не
рискува и просто отвърна: „k“.
След физиката, Евгени профука цялото междучасие
в ровене в гугъл, но изглежда нямаше модел на дилдо с
подобно име. Нито на латиница, нито на кирилица. Нови
търсения по време на часа по биология, както и в последвалия го час по химия също завършиха безуспешно, но
Евгени напълно без да иска научи ужасно много неща за
Стефан Стамболов.
Накратко, Евгени успя да се сдобие с дилдо, на което
единият край беше оформен като главата на възрожденеца. Наистина, докато се стигне дотам, изяде пет-шест
шамара от различни собственици на 3D принтери, които
кой знае защо не виждаха хумора в идеята му и му се
наложи да усвои определени умения за тичане по стълби
и преодоляване на препятствия в градски условия, но все
пак беше готов за рождения ден на Гого.
Когато на купона Евгени извади дилдото, окичено с прелестна червена панделка и го връчи на Гого, рожденикът се
опули, почервеня и дори не посегна да вземе подаръка си.
- Какво е това, бе!? Къв е тоя х..й? И що е с такава
глава? - заекна той.
- Стефан Стамболов, бе! Нали него ми каза… - отвърна
шашнато Евгени.

- А, бе тъпанар - исках да ти кажа, че можеш да ми
дадеш едни 20 лева вместо подарък! - изрева Гого, грабна
дилдото и го метна ядосано встрани.
Шокът и мъката на Евгени бяха неописуеми… Всички
останали на купона обаче приеха с неистов възторг сексуално-историческия артикул, надпреварваха се да ръсят
безподобно тъпи шегички, измисляха всевъзможни приложения на предмета и, разбира се, си направиха милиони
снимки с него…
Два дни по-късно, Кинчето от класа на Гого забрави
лаптопа си в кухнята с отворен фейсбук на екрана и баща
ѝ (почти) неволно видя снимките, на част от които дъщеря
му беше тагната как се преструва, че прави… ОК, да кажем
просто, че бащата на Кинчето се вкисна, даже се ядоса
и то толкова много, че още същия ден цъфна неканен в
училището на дъщеря си, издири класната и поиска Гого
моментално да бъде изключен, пребит с пръчки и обесен

за гимназиалните си топки насред двора на училището.
Класната, която разбира се знаеше за снимките, ловко
избeгна няколко особено пищни пръски слюнка от устата
на разбеснелия се родител и кротко му предложи първо да
поговори с дъщеря си какво трябва да прави в социалните
мрежи и какво не, а после, ако трябва, да потърсят заедно
решение. Идеята, че дъщеря му може доброволно да е
позирала за снимките докато се налива с евтин алкохол
на гимназиално парти обаче се оказа толкова непосилна
за бащата на Кинчето, че той заряза класната и отхвърча
до кабинета на директора на гимназията, където влезе
без изобщо да почука. Това предизвика известен смут в
директорката, която бе принудена рязко да затвори сайта
за запознанства „Дори-след-40.бг“ насред един доста, хм,
увлекателен чат с приятен господин от Тутракан и смело
да посрещне залповете от обещания за кръв, пот и сълзи,
които я заляха. Естествено, и тя знаеше за снимките от
партито на Гого, нямаше никаква идея какво да стори по
въпроса и вероятно затова направи колосална грешка
като предположи, че „Хайде, хайде, децата просто са се
забавлявали“. Бащата на Кинчето рязко млъкна, обърна се

Свеж летен разказ
кръгом и напусна училището. Застанал на тротоара сред
пушещите съученици на дъщеря си, той извади телефона
и набра номера на шурея си, който освен „тъпият брат на
жена ми, дейби и лекето дребно“ беше и репортер в новините на втората по популярност телевизия в България.
Когато изслуша гневната тирада на зет си, репортерът
едва успя да потисне порива да се разквичи от възторг и
още същият следобед обяви на планьорка, че има страхотен репортаж за сексуални извращения в елитна столична
гимназия. Моментално му отпуснаха екип и автомобил и
му обещаха 15 минути в сутрешния блок.
На следващата сутрин, малко след 8, пред гимназията
бяха строени репортерът, операторът, бащата на Кинчето
и един неин съученик, който не беше на партито, но беше
видял снимките, подръка с майка си. Директорката също
се присъедини към тях, известена от охранителите на
училището.
Най-накрая водещите на сутрешния блок обявиха темата като „Тревожни сигнали за сексуални престъпления
с деца в столична гимназия“, показаха няколко снимки от
профила на Кинчето, на които почти нищо не се виждаше,
защото от телевизията бяха замъглили всяко лице и всяка
форма, която можеше някак да увреди крехката психика
на аудиторията или по-скоро да им навлече глоба от СЕМ.
- Тук до мен е бащата на ученичката от гимназията,
който сигнализира за тези брутални прояви - анонсира
репортерът и тикна микрофон под носа на бащата на
Кинчето. - Как се чувствате с изнасилена дъщеря?
- Какво? - заекна бащата. - Дъщеря ми не е изнасилена, но видях едни снимки с един голям… едно голямо...
нещо и бях…
- С голям изкуствен полов орган - намеси се репортерът. - Да, зрителите вече видяха снимките. Но тя не е ли
била насилвана с този орган?
- Моля? - пак заекна бащата. - Не, но… Ама не може
така да се снимат деца. Искам училището да издири и
изключи тези, които така се подиграха с моята дъщеря!
- Тук е директорът на училището. Госпожо, какво смятате да направите по повод тези сексуални извращения?
Директорката опита да обясни, че не знае за никакви
извращения, че и да е имало такива, те не са се случили
в училището и тя не би могла да направи нищо, защото
в правилника не пишело нищо за ползване на дилдота,
но репортерът се отегчи и се обърна към съученика на
Кинчето:
- А защо решихте да ползвате дилдо със Стефан Стамболов за тези актове и снимки?
- С кой? - примигна ученикът.
- Ами говори се, че играчката е била с лика на Стефан
Стамболов, виден възрожденец и министър-председател
на България - подсказа репортерът.
- Ааа, не го знам - каза ученикът. - То аз не бях на тоя
купон, но искам да кажа, че…
От студиото обаче прекъснаха разговора, защото
бяха напреднали с времето, а и явно след като нямаше
изнасилване с предмет вече не им беше много интересно.
Буквално 10 минути след пряката връзка от училището
обаче, темата бе поета от „пулса на нацията“, иначе казано, жълто-кафявите клюкарски сайтове. Заглавия от типа
„Изнасилват ученичка със Стамболов“ и „Гимназисти лапат
пластмасов дилдо-премиер“, както и нередактиранате
снимки от профила на Кинчето заляха интернет. В първи-

те два часа, статиите в четирите най-клюкарски сайтове
бяха прочетени от общо 45674 души, споделени 897 пъти
във Фейсбук и предизвикали около 450 коментара, които
честно казано, в повечето случаи бяха по-интересни от
самите статии. Това, естествено предизвика неистова
алчност за нови кликове в тези сайтове, затова драскачите им проучиха подробно всички фейсбук профили на
тагнатите ученици и без особен проблем установиха Гого
като първоизточник на снимките. Един-два от сайтовете се
опитаха да се свържат с него на лични съобщения, но Гого
беше на урок по математика и не успя да ги види навреме.
В ранния следобед, останалите две национални телевизии усетиха, че са пропуснали златната мина и преминаха в настъпление: свързаха с Регионалния инспекторат
по образованието, с МОН, с Агенцията за закрила на
детето, МВР, СДВР, ДАНС и Прокуратурата. Чиновниците
във въпросните ведомства изпаднаха в лек ужас, най-вече
защото не знаеха как да третират случая: като сексуално
извращение или като гавра с историята на България или
като двете едновременно. И затова направиха единственото, на което бяха способни, а именно:
Регионалният инспекторат моментално образува пълна
проверка в гимназията на Гого и лично на директорката и
се закани да наложи строги наказания за всяко нарушение.
- МОН свика извънредно национално съвещание по
въпросите на сексуалното образование и спря 19 обществени поръчки за учебници. За всеки случай.
- В Агенцията за закрила на детето с радост установиха, че част от учениците на снимките са над 18-годишни,
тоест не са им ресор, след което все пак поискаха от ХЕИ
незабавна проверка на качеството на храната в стола
на училището, защото „някой може да е сложил нещо в
храната на децата“.
- Прокуратурата образува досъдебно производство
срещу неизвестен извършител за престъпления по няколко
члена от наказателния кодекс, които подробно изброиха
в прес-съобщение. Единият от членовете се отнасяше за
противозаконно отнемане на моторно-превозно средство,
но така се случи защото секретарката забрави да го изтрие
от старото прес-съобщение, което ползваше за чернова.
Това обаче нямаше значение, защото никой прокурор
или журналист не се сети да провери какви изобщо са
тия членове.
- В МВР и СДВР нямаха никаква представа какво да
правят, затова просто казаха, че засилват полицейското
присъствие около училищата в цялата страна и обявиха
акция „Да кажем не на дизайнерската дрога в училището
и дома“. Никой не знаеше в какво се състои акцията, но
това не беше важно, защото кой иска дизайнерска дрога
в училището или дома си?
- ДАНС, както винаги, се направиха, че не чуват, не
виждат и не разбират нищо и запазиха мълчание, което се
надяваха да се изтълкува като многозначително.
Гого научи за цялата дандания едва когато стигна до
училище малко след обяд. Той извади телефона си и драсна няколко реда на Евгени, като не забрави да спомене
и майка му. Евгени, който учеше сутрин, обаче беше на
тренировка по кърлинг, та изобщо не видя съобщението
от Гого.
Класната нахлу в клас още в първия час и замъкна Гого
при директора, която го принуди незабавно да се обади на
родителите си да дойдат. Те, естествено, зарязаха работата си и се юрнаха към училището. Дълго не можаха да
проумеят в какво точно се състои проблемът, а когато найсетне разбраха, нахокаха директорката и класната, че са
безнадеждно изкукали и изобщо некомпетентни, грабнаха
сина си и излязоха от кабинета. Все пак, таткото на Гого му
тегли едно конско, ей така, да не е капо̀ за притеснението,
след което го накара да изтрие всички снимки от профила
си, както и да го направи достъпен само за приятели. Макар
че беше напълно наясно колко късно е за това…
Новината за дилдото със Стефан Стамболов беше
във всички вечерни новинарски емисии, а в интернет жълто-кафявите сайтове поддържаха огъня, като публикуваха
статии, чиито заглавия гласяха „Кинчето с предложения
от порносайтове“, „Семейството на Гого плаща наем за
апартамента на ужасите“.
Недялко Недялков публикува в блога си гневна филипика срещу „гаврата с паметта българска“ и без колебание и много плам разкри заговор за подкопаване на духа
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Далече си...
   		
Красива,
      			
страстна,
         				
мила,
с очи - бездънни езера.
Сърцето ми за миг пленила
и възцарила самота.
Очаквам те...
   		
Красива,
      			
страстна,
         		
мила,
с коси - узрели класове
Душата ми опиянила
и посадила ветрове.
До мене си...
   		
Красива,
      			
страстна,
         				
мила,
с усмивка като син елмаз.
В погледа си притаила
любов,оргазъм и екстаз.
Отиваш си...
   		
Красива,
      			
тъжна,
         			
мила,
след бурна нощ... И самота...
Сърцето ми с тъга завила
до следващият път.
         			
Съдба!
Найден Найденов

ЗА ТЕБ

ИСТОРИЯ С ДИЛДО БЕЗ ПОУЧИТЕЛЕН КРАЙ
и морала на нацията, финансиран от Джордж Сорос и
„Америка за България“, който вече бил протегнал пипала
към най-уязвимите в обществото - учениците от 11 клас.
На следващата сутрин, сутрешните блокове на повечето телевизии бяха посветени почти изцяло и само на
дилдото.
От ефира на държавната телевизия проф. Божидар
Димитров информира, че практиката да се създават
дилдота с образите на известни личности е изконна
традиция по българските земи и че при скорошни разкопки в Созопол и Равадиново били намерени праисторически погребения, с положени в тях сексуални играчки от
кост на мамут и глави на вождове и принцеси, които били
най-старите открити в света. Освен това, професорът
отправи предизвикателството, че ако някой открие
по-старо дилдо от созополското на територията на Македония, той лично ще брои на откривателя 100 000 лв.
В студиото на най-гледаната частна телевизия също
имаше професор, в случая Михаил Константинов, който
с помощта на математически модел обясни, че главата
на Стефан Стамболов е извънредно подходяща като накрайник за дилдо заради сплескания си нос, плешиво теме
и прибрани уши. Водещият, чиито уши малко стърчаха,
видимо се притесни, но излезе от положение като включи
в разговора и специално поканеният психолог Мадлен
Алгафари, а тя сръчно постави дистанционна диагноза
на Гого, която предполагаше преживяно насилие в ранно
детство.
В другата частна национална телевизия бяха с едни
гърди напред и вече обсъждаха темата с представители
на патриотичните среди, които не бяха никак очаровани
от идеята образът на Стефан Стамболов да увенчава
пишкоподобни предмети. Ангел Джамбазки без колебание
призова всички родолюбиви български агит… пардон,
организации на протест срещу циганското безобразие.
Получи се лек конфуз, когато му казаха, че Гого и Кинчето изобщо не са цигани, но Валери Симеонов го спаси,
като обеща законопроект за забрана на изобразяването на бележити личности върху секс-играчки. Когато
водещите му напомниха,че има например матрьошки
с лика на Путин, Симеонов отвърна, че никой не сядал
върху матрьошка. Водещата изрази съмнението, че той
няма как да знае дали това е така, а вице-премиерът
отвърна, че лично ще провери дали руските туристи на
Слъчев бряг практикуват подобни неща. Малко по-късно
Гала и д-р Папазова коментираха ползите и вредите от
ползването на дилдо и показаха (почти) на живо какво
се прави с този предмет. Кой знае защо събеседници им
бяха Евгени Минчев и Велислава Дърева.

•

•

•

•

Българската православна църква като никога реши
проактивно да се изкаже и жежко заклейми употребата
на играчки в сексуалния живот на вярващите като нехристиянска и небогуугодна. За жалост, текстът, който Светият синод публикува, изобилстваше от изрази и думи,
които никой нормален човек в България не използваше от
около 250 години, така че малцина изобщо разбраха какво
се казва в посланието на светите отци.
Три издателства почти едновременно обявиха, че
пускат на пазара извънредни тиражи на алтернативни
биографии на Стефан Стамболов.
И през цялото това време, фейсбук и туитър горяха и
кипяха, бълваха се стотици коментари в минута, както и
доста цветисти и духовити смешки, които същата вечер,
както си му е редът, бяха разказани в „Шоуто на Слави“.
На другата сутрин обаче всичко свърши така, както
и започна – внезапно. Когато отиде на работа, разгърна
вестниците и видя, че навсякъде се говори само за някакво
дилдо, при това с глава на някакъв друг министър-председател, премиерът на България реши, че това повече
не може да продължава. Заради дилдото, откриването на
новия третокласен път между селата Голи колци и Велики
Гръмотрън беше чак на шеста страница и то само в два-три
вестника. Затова, премиерът набързо свика съответните
мижитурки и им нареди тутакси да прозвънят всички главни
редактори на подопечните медии и да ги предупредят да
си опичат акъла. Иначе какви подопечни медии са?
След което отиде да рита футбол, изкълчи си глезена
и се постара да направят множество хубави снимки, на
които да се вижда в близък план колко му е подуто крачето. Така, с едно-единствено въртеливо движение, той
ликвидира опасността да остане без медийно внимание и
геройски отмести фокуса на обществения интерес от Гого,
Кинчето, Стефан Стамболов и т.н. Всяко чудо за три дни
казва народът и е прав.
От всички замесени в тази история, единственият
останал незасегнат беше Евгени. Така и не го разкриха
като поръчител, приносител и основен вдъхновител за
създаването на дилдото. Някак успя да се сдобри с Гого и
историята си остана само сладък спомен от гимназията.
Поне докато няколко години по-късно, вече завършил с
отличие престижен университет, Гого не пожела да постъпи
на работа и се учуди, когато отначало получи доста откази.
Отне му време да се сети да потърси собственото си име
в Гугъл и да види какви резултати виждат потенциалните
му работодатели. Но и това отмина...

КАНАДЦИ ПИЯТ
БИРА „ПЕТЪР
СТОЙЧЕВ“ ЗА
4,9 долара

•

*Дилдо – фалически предмет, използван още от древността
*Заглавието е на редакцията

ИНТЕРФАКТОР
Необичайно, но огромно признание в Канада
получи българският плувец
в открити води Петър Стойчев. Пивоварна компания
пусна бира с неговото име,
която вече е хит на пазара.
Пивото е светло, с 4,6 градуса алкохол. Продава се
основно на територията на
Квебек – провинция с население близо 8 милиона
души, но се харчи и в су-

пермаркетите в Монреал.
Цената на бутилка е 4,9
канадски долара. Причината Петър Стойчев да се
появи на етикет е изключителната му популярност в
канадските спортни среди,
използвана от пивоварната, чиято търговската стратегия е да пуска серии с
известни личности. Световният и европейски шампион в открити води има общо
22 победи на маратоните в
Робервал (11) и Магок (11).
На първенството на планетата в Монреал през 2005
г. пък се окичи с
бронз на 10 и 25
км. Записвал е и
други триумфи в
Канада.
Стойчев е
бил потърсен от
производителите и е дал съгласието си името
му да се появи
върху търговски
продукт с единствено условие,
с част от приходите да бъдат
подпомагани
о р га н и з а ц и о н н и те к о м и тет и
на състезанията
от които получи прозвището
„Краля на езерото“.
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ПО ОБЩ ПЪТ ТРЪГНАХА РИСТЕ
И НИКОЛИНА, ЩАСТЛИВ ДА Е!
ФАКТОР
С голяма сватба тръгнаха по общ път
представителят ни в Република Македония
Ристе Михайлов и съпругата му Николина. А много роднини, близки и приятели
споделиха радостта им на тържеството
в Кавадарци. Между тях - колеги от ПИМ,
специално пътували за да поднесат честитки и подаръци на новото семейство.
Към честитките се присъединяваме и
ние. Живи и здрави да са младоженците,
щастлив да е общият им път, радости много, грижи малко да ги съпровождат!

НА 7. 7. 2017 ГОДИНА ОМЪЖИ ЩЕРКА ДАРА ЗАРАДВА
ТОДОР ТРЕНДАФИЛОВ СЕМЕЙСТВО ПЕЕВИ
ФАКТОР
На седмо число от седмия месец на две хиляди
и седемнадесета година
сключи граждански и църковен брак голямата дъщеря
на Тодор Трендафилов
– Мария. В съпружеския
път тръгна с избраника си
Георги, с когото дружат от
две години. Дано им е лек
и щастлив, пожела бащата.
На сватбата във Варна
се веселили около 140
човека, между тях, родителите и колеги- съдружници
от ПИМ, на бащата. Имало
и много приятели на мла-

доженците, пристигнали
от чужбина. Самото тържество било в комплекс на
брега на морето. Започнало
със стилен ритуал, продължило и завършило със
силно настроение.
След сватбата, Мария и
Георги заминаха за остров
Тенерифе. Там беше „меденият месец”, открехна г-н
Трендафилов.
На него, майката на
Мария - Ваня, и останалите
близки – честито от сърце!
На младото семейство –
безоблачен живот, здраве
и благодат, от нас!
ФАКТОР

Хумор с Николай Генов

***
- Aло, Иван Петров?
- Да, кажете?
- От НАП се обаждаме.
Не сте си платил данъка.
- Как разбрахте?
- Това ни е работата.
- Кой ви плаща за подобна работа?
- Вие. С данъка си.
- Ъ? Аз ви плащам да ме
следите дали ви плащам?
- Точно така.
- Защо да ви плащам
тогава?
- Защото в противен случай ще Ви пратим полиция
да Ви отведе в затвора!
- Кой им плаща за това?
- Вие. С данъка си.
- Ъ!? Да видим дали
правилно съм разбрал – аз
ви плащам заплата, за да
ме следите дали ви плащам

заплата, плащам и заплата
на полицията и на затвора,
за да ме приберат, ако не
плащам вашата и тяхната
заплата?!?!
- Точно така. Това се нарича „държава“. Не можем
без нея.
- Искате да кажете, че
вие не можете без нея, тоест
без мен?
- Не, не. Всички не можем без нея. Живеем в общество, все пак. Всеки си
има права и задължения и
когато някой не си изпълнява задълженията, друг
следи за това. Ето, ние Ви се
обадихме, за да си платите
данъка. Ако ние не си изпълняваме задълженията, Ваш
дълг е да ни се обадите и да
изисквате да си ги свършим.
- Ако не следите дали
си плащам данъка, тоест
дали ви плащам заплатата,
аз трябва да изискам от вас
да си свършите работата –
тоест да ми се обадите да
си платя данъка, тоест да
ви платя заплатата, за да
можете да следите дали ви
плащам заплатата?



- Точно така. Така функционира системата.
- Та кой би измислил
толкова безумна система?
- Ами всички заедно сме
я измислили - Вие, ние, полицаите и затвора. Това се
нарича „демокрация“.
- Тоест ние четиримата
сме решили аз да плащам
заплатата на вас тримата, за
да ме следите и санкционирате, ако не го правя?
- Точно така.
- Но аз съм против това.
- Тези неща ги решаваме
заедно - живеем в държава
и в демокрация. Ние сме
трима. Повече от Вас сме.
Следователно така сме решили всички заедно.
В един горещ ден на
едно открито кафене в пешеходната зона на града
седят току-що излязъл от
казармата момък и вехт
дядо. Наблизо минават две
разголени девойки с пиърсинг и татуировки.
- Глей к,ви мръсници!
Иде ми и да ги е.. , и да ги

бия, впечатлил се момъкът.
- А на мен ми иде само
да ги бия, чедо! - въздъхнал
дядото.
Кола блъска човек. Пострадалият към шофьора:
- Абе, тъпанар, няма ли
да се научиш да караш, бе?
Вчера пак ме блъсна.
Шофьорът:
- Извинявай! Не те познах...
Цигулар се изгубил в
пустинята. Както си вървял,
го нападнал един лъв. Цигуларят, паникьосан, грабнал
цигулката и почнал да свири.
Лъвът се успокоил, седнал
кротко и заслушал. След
малко един по един дошли
още лъвове, лъвчета, лъвици. Наредили се да слушат.
Музикант два-три часа се
къса от свирене. Пристига
обаче още един лъв. Изобщо
не седнал, скочил и го разкъсал. Зверовете взели да
се разотиват, а едно малко
лъвче вика на другото:
Аз к'во ти казах - дойде
ли оня, глухият, ще развали
концерта.
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Днес моята любов ме
направи горд баща на една
малка принцеса. Да сте
ми живи и здрави, написа
Чавдар Пеев във Фейсбук,
за раждането на дъщеричката си. Хубави думи, за
хубаво събитие!
Принцесата се казва
Дара и вече е почти на
месец. Надминала е доста онези 3,4 кг. и 51 см., с
които се е родила. Такива
мерки, впрочем, имал и
баткото Теодор, когато се
родил преди година и седем
месеца, не ги е забравил

Чачо. За него това е знак, че
съдбата е решила двамата
да се близки и задружни
цял живот.
Чувствам се супер! Благодаря на Валя за най-хубавия подарък, който ми
направи Винаги съм искал
дъщеричка. Сега я имаме.
Изживяването да се сбъдне
едно голямо желание, е прекрасно, споделя колегата.
На него, майката Валентина и родителите им,
които споделят радостта
и грижите за Дара, голямо
ЧЕСТИТО от нас! Живи и
здрави да са, много радости заедно да изживеят!

Честита внучка Стефания, на инж. Катя Пашова!
Честита рожба на родителите Мая и Димитър!
Жива и здрава да е малката, много да ги радва,
успехи в живота да я съпътстват!
***
Загубил се Крали Марко
в пустинята. Ходил, ходил
накрая стигнал до един оазис. Гледа обаче - триглава
ламя се настанила под палмите. Какво да прави Марко,
бил много жаден, скочил и
влязъл в бой с чудовището.

Ту той надделява, ту ламята. След 3 часа лют бой
триглавата спряла за малко
и питала:
- Какво искаш, юначе?
- Жаден съм, искам да
пия! - казал Марко.
- Ами пий, бе, що се
биеш!?

