С ОТЛИЧИЕ ЗАЩИТИХА

НЕИЗМЕРИМО БОГАТО ЩАСТЛИВИ
На стр. 3

МАГИСТРАТУРИ

НА ПЪТ Е ДА СЕ
СБЪДНЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
МИШО ЦОНЕВ И ХУБЕН КИРКОВ На стр. 6 НА НИКОЛА ТЕСЛА

На стр. 12

Ãîäèíà ХІ, áðîé 8 (115), 29 септември 2017 ã. Ðàçïðîñòðàíÿâà ñå áåçïëàòíî!

ТУРНИР ПО БРИДЖ
БЕЛОТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
ФАКТОР
Турнирът по бридж-белот, обещан като
част от инициативите за годишнината на
вестник Фактор ще се състои идния месец
октомври. За да могат да участват повече
двойки, и да е още по-силна конкуренцията,
избрахме дата от втората половина на
месеца. Тогава повечето от групите зад
граница ще са се завърнали.
Турнирът ще протече на няколко етапа. Всички заявили участие отбори сядат
на масите в 17, 00 часа на 20 октомври
– петък. Съперниците се определят с
жребии. Кои ще преминат във втория кръг
определят майсторството и късметът.
Победители ще са спечелите 2 от 3 или 3
от 5 игри.
Те, отново по силата на жребии, ще
се срещнат на дата, която ще се уточни допълнително, така че да е възможно
най-удобна. По същия начин ще се процедира
и със следващите кръгове.
Последните 4 останали двойки ще определят шампиона по бридж белот в ПИМ и
ще си разделят наградите. Това ще стане
в заключителния етап на турнира. Принципът е същият, както и в предишните

ДВАМА МЕНИДЖЪРИ ПРАВЯТ
СЪДОВЕ ЗА ХИМИЧЕСКО ПРЕДПРИЯТИЕ,
ТРЕТИ МОНТИРА
ЗЛАТНИ
РЪЦЕ

НА СТР. 2

Снимка от инж. Георги ТЕНЕВ

кръгове. Спечелилите 3 от 5 игри сядат
едни срещу други за първо и второ място,
загубилите пляскат картите за трето и
четвърто.
Според класацията се разпределят 4
парични награди и отборни купи.
Учредява се и преходна купа „Фактор в
ПИМ”. Подобно на футболната, тя ще е
притежание на отбора-победител до следващия турнир, а при трикратно спечелване,
остава завинаги.
Очакваме голям интерес и много участници в първия турнир по бридж-белот
„Фактор в ПИМ”.
Записвания на отбори – от днес, 29
септември до 16 октомври, включително,
на тел. 0887 543 076 – Христо Цветков,
офис № 19 в административната сграда,
със съобщение на Фактор ПИМ във Фейсбук
или на и-мейл: factor.pim@gmail.com

ПРОВЕРКА ОТ LRQA НА СИСТЕМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СПАЗВАТ СЕ ИЗИСКВАНИЯТА И НА НОВИЯ СТАНДАРТ , ПОКАЗА ОДИТЪТ

Димитър Кулин

Ясен ДИМОВ
Проверка в ПИМ направи през месеца одитор на
Lloyd‘s Register Quality Assurance (LRQA). Визитата бе
надзорна – за действието на Системата за управление
на качеството (СУК), при новата версия на стандарта
ISO 9001:2015, въведена преди година.
Първи одит за това бе направен през март 2017-а и
показа ефективно действие на системата, при по-строгите изисквания.
Такива бяха и сега заключенията на водещия

одитор Димитър Кулин. Проверката потвърди, че СУК
напълно отговаря на критериите за оценка и обхват на
сертификацията. Спазват се всички приложими законови, подзаконови и договорни изисквания, постигат
се целите, спрямо изискванията на стандарта ISO
9001:2015, коментира упълномощеният представител
на ръководството инж. Ивайло Гочев.
При визитата са посетени Отделът за проектантска
и развойна дейност (Конструктивен), 4-ти Прототипен
цех, 5-и Сервиз и монтаж, Човешки ресурси. На стр. 3

фирмопис
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ПОРЕДНА ПРАТКА ЗА ЩАТСКИ ВИНАРНИ,
РАБОТИ СЕ И ЗА ФРЕНСКИ
3

2
1
ФАКТОР
Поредна пратки с винарски съоръжения замина преди дни за винари в
Съединените американски щати. През океана тя
пътува с контейнери. На
няколко пъти вече, през
годината, ПИМ изработва
На Петьо и Техо се падна да откарат с камионите
си последните 2 съоръжения, от 8-те 60-кубикови
за „Винпром Карнобат”.
Универсалните ферментатори, с обслужващото
оборудване, монтират
колегите Васил Ников и
Евгени Кирилов. Другите
двама от групата – Митко
Петков – Алейтин Алиев,
в същото време подготвят
за експлоатация подобни
изделия във „Вила Ямбол”.

съдове за един от най-взискателните пазари в света и
те се приемат все по-добре
там. Според представителя
на компанията Фред Джонсън, изделията винаги са
с необходимото качество
и клиентите са доволни от
работата им. Единственият
проблем е в обемите – по

море могат да се изпращат
съдове с определен обем,
за да бъдат в приемливи
граници транспортните
разходи.
Последната, засега,
партида включва 11,5 и
10-кубикови ферментатори
с пълна изолация, изработени от групите на Иван

КЪМ КАРНОБАТ

Петьо Петков от 1 цех в работен момент /снимка 1/
Иван Скерлев от 9 цех – за опитния майстор всяка поръчка, всеки пазар
са взискателни. Компромиси не бива да има! /снимка 2/
Георги Дойчев и Алишан Алейтин, с внимание към всеки детайл и там,
където не се вижда - във вътрешността на съда /снимка 3/

Скерлев, Георги Пасинов
и Милен Евтимов в 9 цех.
В 1-ви пък бяха направени
6-кубикови ферментатори
с потапящо дъно и 4-кубиков „ДиЯн”. Изделия по
друга поръчка от САЩ се
изработват и във 2 цех, но

те ще бъдат експедирани
по-късно. Серията е от
правоъгълни съоръжения,
по които хората на Тодор
Трендафилов са се специализирали.
Веднага след поръчката
за САЩ в 1 и 9 цех цех за-

почна работа по поръчки и
от френски винарни, също
сред редовните клиенти
на ПИМ. Включва съдове
с два обема в един корпус,
еднообемни ферментатора
и изделия за съхранение на
готови продукти.

ОБОРУДВАМЕ НОВИ БУТИКОВИ ИЗБИ
Нова изба край село
Главан, община Гълъбово
оборудва ПИМ. Предприятието е част от модерен
туристически комплекс със
СПА център, съчетаващ винен и здравно-релаксиращ
туризъм, описа го ръководителят на търговското
направление инж. Желязко
Андонов. За новата изба
компанията изработва съо-

ръжения на два етапа. Първият включи ферментатори
тип каца и универсални,
изработени от огледална
ламарина, топлообменници, приемна линия, аериращи устройства. Те вече
са монтирани.
На втори етап, след
гроздоберната кампания,
ще изработим още една
серия съдове. Пак от огле-

дална ламарина, защото
не само трябва да правят
хубаво вино, но и самите
трябва да са красиви, коментира още инж. Андонов.
Малко винено производство ще се оборудва и
в Петрич. Поръчката, чиято
изработка е към края си
включва ферментационна
част, хладилна и за съхранение на продукцията.

ДВАМА МЕНИДЖЪРИ ПРАВЯТ
СЪДОВЕ ЗА ХИМИЧЕСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ, ТРЕТИ МОНТИРА
3 КРАНА ИЗПРАВЯТ 100-КУБИКОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Инж. Хубен Кирков и инж. Тихомир Спасов,
с колежката си Луиза Парашева, доволни от финала

Като отличен
монтажник се прояви
инж. Георги Тенев

Снимка от инж. Георги ТЕНЕВ

Светослав ЦЕКОВ
Двама търговски мениджъри изработваха, през
лятото, серия съоръжения
за химическото предприятие „Синтезия” във Велико

Търново. Да подкрепят
колегите си в 9 цех, намалял, откъм жива сила,
с изпращането на няколко
групи на обекти зад граница, инж. Тихомир Спасов

и инж. Хубен Кирков, бяха
изпратени още през юни.
И категорично се справиха
с отговорностите, които за
тях не са нови, тъй като и
двамата, преди да станат

мениджъри, бяха шлосери.
В изпълнението на поръчката за „Синтезия” Спасов
и Кирков действаха в екип с
опитните заварчици Христо
Андреев и Тодор Златанов.
Конструктор е инж. Диян
Гогов.
Колко още съоръжения
направихме през лятото, не
мога точно да кажа. Поне
още 30. Но химическите
наистина са най-големи – с
обем 100 куб. метра и височина над 13 метра. Добре
станаха, мисля, кратко коментира частта от работата
инж. Спасов.
Кратък е и колегата му

А резултатът изглежда така...

в мениджърския отдел инж.
Георги Тенев, който ръководи групата за монтаж на
8-те големи съда. С него в
Старата столица бяха Младен Пехливанов, Веселин
Инджебазов, Мартин Василев. Задачата изпълниха
за 20 дни.
С 3 крана трябваше да

се изправят съоръженията
на площадката, заради големината им. Но се получи
много добре. Изглеждат чудесно, особено, с монтирани площадки и обслужващи
платформи. Домакините
останаха доволни, коментира инж. Тенев, който осигури и снимките от обекта.
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ОБОРУДВАНЕТО НА PROVITIS
ПРОДЪЛЖАВА И ДОГОДИНА

ФИРМОПИС

ПРИКЛЮЧИ ЕТАП ОТ ГОЛЯМ
ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ
Христо ЦВЕТКОВ

Пореден етап от оборудването на модерно винарско предприятие в Румъния приключи с монтаж
на ферментатори – 30 и 20
куб. метра, за червени и
бели вина, на площадките.
Освен тях, за Provitis бяха
произведени универсални
ферментатори и ротовинаматици, топлообменник,
обслужващи платформи,
стълби. Поръчката, основно, изпълниха бригадите в
9 цех – на Иван Скерлев,
Милен Евтимов, Недялко

Атанасов, Димитър Петров, Георги Пасинов. Конструктори са инж. Валя
Назърова и инж. Никола
Лазаров.
Догодина работата за
предприятието продължава, тъй като изпълненото
е етап от голяма поръчка, включваща още много
съоръжения, коментира
търговският менидж ър
Мирослав Атанасов, поддържащ контакта с румънските партньори. Избата е
на голяма компания, дъл-

гогодишен клиент на ПИМ.
Оборудване за нея правим
от години, поясни той.
М онтаж на изработеното оборудване на
площадките в Provitis изпълниха колеги от ПИМ
и партньорът в Румъния
„Валдо инвест”. Групите
от Хасково води търговският мениджър инж. Георги Тенев, който работи
с качествения контрольор
инж. Недялко Маджаров,
Любомир Караиванов и
Младен Пехливанов.

Снимки от инж. Георги ТЕНЕВ

ПРОВЕРКА ОТ LRQA НА СИСТЕМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
към продукта, тя разглежда
целия процес и възможностите за влияние върху
него. С други думи, всеки
ръководител, трябва да
прави анализ на своя ресор и да търси възможност
за подобряване на ефективността му и заедно с
мениджмънта, се нарежда
сред главните действащи
лица за повишаване на
цялостната ефективност,
поясни инж. Гочев.
Много отговорен ще

V цех - Сервиз и монтаж
и Конструктивен отдел
бяха обект на одита

От стр. 1
Прегледано бе воденето на оперативните документи, направени бяха
разяснения за спецификата на новата версия на
Стандарта. За разлика
от предишната, насочена

бъде одитът през март
идната година, защото тогава ще стане ясно къде се
намираме, спрямо показателите, заложени с въвеж-

дането на новия стандарт.
Ще покаже подобрена ли
е ефективността и в каква
степен, каза още Ивайло
Гочев.

НАША ГОРДОСТ

С ОТЛИЧИЕ ЗАЩИТИХА
МАГИСТРАТУРИ
МИШО
ТЕХНОЛОГ С ОПИТ ЗАСИЛИ ЦОНЕВ

МЕНИДЖЪРСКАТА ГРУПА
дри за бранша.
Там казва, че е
научил много
за професията,
а после го затвърдил и обогатил във Висшия институт
Валери Райков
по хранителФАКТОР
но-вкусова промишленост в
Пловдив, сега Университет
Технолог с богат опит за хранителни технологии.
в страната и чужбина е
Наблюденията му са,
ново лице в мениджър- че машините се развиват
ския отдел, от този месец. не само с развитието на
Валери Райков е с направ- технологиите. Нужни са и
ление млекопреработва- хора, с опит, добри специащи предприятия, каквато листи. Смята, че с годините
е и квалификацията му. практика е станал такъв. И
Завършил е Техникум по е амбициран да го покаже
млекопреработване в Пле- в ПИМ. Компанията той
вен, единствен навремето познава отдавна, почти от
в страната, осигуряващ ка- създаването й. Съдейст-

вал за пуска на първите
мандри зад граница. С
времето контактът станал
още по-добър.
ПИМ израсна и се нареди сред най-стабилните
предприятия в региона,
а, може би и в страната.
Приемам като голяма отговорност поканата да започна работа тук. На ПИМ
дължа много за кариерата
си, споделя Райков. Благодарение на съвместната
дейност направил, навремето, и първите стъпки зад
граница.
Млекопреработването
е труден отрасъл в хранително-вкусовата промишленост. Техниката за една
мандра може да е перфектна, перфектен може да е и

монтажът, но да няма подготвени хора. Създаването,
обучението им не е никак
лек процес, казва колегата.
Така останал уж за малко, навремето, в Сърбия,
да подготви екипа на оборудвана от ПИМ мандра.
Малкото се превърнало в 4
години. После работил и в
други страни – Македония,
Гърция, все на обекти, с
техника, изработена от
фирмата. Последният му
стаж е в Дубай – 4 години.
Технолог, с още един колега
от България, в предприятие, произвеждащо млечни
продукти за фамилията
на шейха. А за живота в
емирството и наблюденията си обеща да разкаже в
следващ брой на вестника.

И ХУБЕН КИРКОВ
Ясен ДИМОВ
За успешно защитени
магистърски степени почерпиха преди дни инж.
Михаил Цонев и инж. Хубен
Кирков. Пред комисиите за
дипломни работи двамата
се явиха в един ден, заслужиха и еднакви оценки
– отличен! Мишо обаче придоби степента по специалност „Топлотехника”, Хубен
– по „Машини и апарати в
хранително-вкусовата промишленост” в Университета

по хранителни технологии
(УХТ) – Пловдив.
Не беше лесно! Подготовката трябваше да не
отстъпва на работата, защото всички знаем колко
е натоварено през сезона,
работата не трябваше да
отстъпва на подготовката,
защото финалният изпит е
най-важен от всички през
годините, изрази общо мнение инж. Хубен Кирков,
комуто, освен това, се наложи да се включи и към
производството в 9 цех.

ВИНЕН СПЕКТЪР
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БЪЛГАРИЯ 7-МА ПО МЕДАЛИ НА ВИНЕНОТО СВЕТОВНО
КЛИЕНТИ НА ПИМ СРЕД НАЙ-ПРЕМИРАНИТЕ
ИНТЕРФАКТОР

от BULGARIANWINES.ORG,

сайт на Националната
лозаро-винарска камара
България се представи
успешно на 24-ото издание
на Concours Mondial de
Bruxelles, който се проведе във Валядолид, Испания. На страната ни
се присъждат общо 58
медала – 1 голям златен,
23 златни и 34 сребърни.
38 от медалите са за червено вино, 13 за бяло и
7 за розе. Допълнително
България спечели 3 награди за органично и био
вино. Най-много отличия
за родината (46 медала) са
извоювали производителите от Тракийската равнина.
България се нарежда на
7 място по брой на спечелените медали. Пред нея са
Испания, Франция, Италия,

Португалия, Чили и Китай,
а след нас остават държави
с дългогодишни традиции
във винопроизводството
като Южна Африка и Гърция.
Страната ни е на първо
място по съотношение брой
мостри – брой получени
медали. С 58 спечелени
медала от 146 мостри, процентът на успеваемост е
39,73% при средна за конкурса 29%. За трета поредна година България постига
такива високи резултати.
Това показва, че у нас се
произвеждат вина на много
високо ниво и поддържаме
постоянство в качеството.
9080 вина от 50 държави се състезаваха по време
на Concours Mondial 2017.
Бяха присъдени общо 2642
медала, от които 90 големи
златни, 853 златни, 1699

сребърни. Най-много големи златни медала спечелиха Испания, Португалия,
Франция и Италия. Близо
58% от наградените вина
са от ценовата категория
до 8,5 евро.
Списък на наградените
български вина може да видите на адрес: http://results.
concoursmondial.com/, след
въвеждане на държавата
и активиране на бутона
Search. Сред премираните
са и много клиенти на ПИМ
като Винпром Свищов, Домейн Менада, Кяатаржина
Естейт, Бургозоне, Анжелс
Естейт, СИС индъстрийс,
Вила Ямбол, Златен Рожен,
Загрей, Винзавод Асеновград и др.
Concours Mondial de
Bruxelles е най-престижният независим винен конкурс
в света и единственият

Ценители са убедени, че не случайно
страната ни е 7-ма на Виненото световно

международен конкурс, в
който се прави проверка
на наградените вина, за
да се гарантира последо-

вателност при качеството.
Скорошно неформално
проучване сред съдиите
показа, че тази проверка,

както и високото качество
на контролните тестове, е
сред най-важните черти на
конкурса.

ОРАНЖЕВО ВИНО СТАВА НАПИТКА НА 2017 Г. $ 15195 СТРУВА
БУТИЛКА RICHEBOURG
GRAND CRU

ИНТЕРФАКТОР
от WINEBG.INFO
Освежаващо като бяло
вино, но с наситеността на
червеното, оранжевото вино
се радва на все по-голяма
популярност и се очертава
да се превърне в напитката на 2017 г. Познато още
като „четвъртото вино“, то
получава името си заради
цвета, но не съдържа никакви цитрусови плодове.
Ако при направата на бя-

лото вино гроздовият сок
се разделя от ципите, при
оранжевото вино те остават. Процесът, познат като
контакт с ципата, води до
производството на танини.
Ципите може да останат
във виното между седмица
и година, за да се получи
характерният цвят и вкус.
Добавки, включително и
мая, рядко се използват.
Резултатът е вино, което е
по-ядково и плодово на вкус.

Оранжевото вино бързо
придоби популярност по
света. Лондонският Ritz
добави дори 5 оранжеви
вина към своята висококачествена винена селекция с
800 вина Livre du Vin, а продавачите в Ню Йорк отчитат
изключителна популярност.
Оранжевите вина в момента
изживяват своето възраждане, след като имат вековна
традиция в Грузия, но в
последните години се произ-

веждат в Италия и Словения.
Амелия Сингър, винен експерт, заявява пред Evening
Standard, че най-добрите
оранжеви вина имат „впечатляващ аромат, в комбинация с интензивен вкус на
мед и свежи плодове и интензивността на танините.“
И ако не всеки може да позволи бутилка рядко оранжево вино, не пречи да опитаме от това, което е масово
производство.

КАКВО E РОЗЕ И КАК СЕ ПРАВИ?

ИНТЕРФАКТОР
от BLOG.LIEBHERR.COM
Розето определено е на
мода, особено през лятото.
Но какво всъщност представлява това вино и как
се произвежда? Смесва ли
се бяло и червено вино, за
да се получи? Отговорите
може би ще ви изненадат.
Как се прави виното
розе? Широко разпространена е представата, че
то е просто смес от бяло
и червено вино, която се
получава при едновременното пресоване на бели
и сини гроздови семена.
Нещата не са толкова прости. В действителност на
винопроизводителите не
е разрешено да приготвят
розе по този начин, не и ако
виното ще бъде етикетирано като розе.
Мнозина се изненадват,
когато научат, че розето се
прави единствено от гроз-

дето, което се използва за
приготвянето на червено
вино. Синьото грозде често
има светъл, почти безцветен сироп и тук изниква
логичният въпрос откъде
идва тъмният червен цвят
на червеното вино. Отговорът е лесен – синият и
червеният пигмент на гроздето се извличат от ципата,
а не от сока.
За да обясним процеса
на производство на розе,
трябва първо да разгледаме по-отблизо процеса на
производство на червеното
и бяло вино.
При производството на
червеното вино люспите
се оставят да ферментират
заедно със сока и по време на този процес той се
оцветява. Това се нарича
смесена ферментация. От
друга страна, при процеса
на производство на бяло
вино се оставя да фер-

ментира само сокът, това е
процес, известен като мъст
ферментация.
Отделянето на пигментация от сместа по време на производството на
червено вино обикновено
се появява след няколко
седмици, а ако процесът
бъде прекъснат през първите часове ще се появи
съвсем леко оцветяване в
розово под въздействието
на гроздовите люспи.
Производителите на
розе се възползват от това
и поемат целия контрол
върху оцветяването на виното. Веднага щом сокът
придобие лек червен оттенък, той бива пресован
и прехвърлен в друг съд,
където ферментацията
продължава без люспите
и накрая се бутилира като
розе. Да, то е ферментирало червено вино, което е
имало съвсем кратък допир
с гроздовите люспи.
Може ли розето да е
смес от червено и бяло
вино?
И това е възможно. Съществува метод на смесване, при който малко червено вино се добавя към съд
с бяло вино. С тази техника
на смесване се произвеждат оцветените в розово
вина, но смесените вина
не могат да бъдат етикети-

рани като розе. В Германия
подобни розови вина са
известни като ROTLING
WINES.
И все пак, има едно изключение от това правило
и това е шампанското розе.
Едно шампанско може
да бъде етикетирано като
розе, дори ако е получено
при смесването на червено
и бяло вино. Много видове
шампанско от типа розе
са направени единствено
от бяло шардоне и малко
количество червено вино,
което се добавя, за да придаде цвят и завършеност
на вкуса. И все пак, някои
производители на висококачествени вина все още
предпочитат да използват
процеса, базиран на контакта с гроздовите люспи,
за да произвеждат своето
шампанско.
А вто рът Frank
Kämmer е с
богат опит
след няколко
годишна работа в топ
гастрономически ресторанти. Нарежда се сред водещите европейски сомелиери. През 1996 г. заслужава и титлата „Майстор
Сомелиер“, най-високата
международна квалификация в професията.

ИНТЕРФАКТОР
от MONITOR.BG
Бургундското вино
Richebourg Grand Cru беше
обявено за най-скъпото
вино в света, като всяка
бутилка от него струва 15
195 долара. Това показват данните на сайта за
вино Wine-Searcher, който
публикува списък с 50-те
най-скъпи реколти в света. В списъка влизат 40
вида бургундско вино, като
единствено 5 вида не са с
произход Франция – едно
калифорнийско и четири
германски.
Новината идва седмици
след като ЮНЕСКО обяви
Бургундските лозя за културно наследство на ООН.
Еликсирът Richebourg
Grand Cru е създаден от
винаря Хенри Жайе, който умира през 2004 г. на
84-годишна възраст. Произ-

вежда се в
ограничени бройки,
като на
година се
създават
не повече
от 3500 бутилки.
Това
обаче не е
единственото вино
на Жайе в
списъка със скъпи гроздови
напитки. На трето място
се нарежда неговото CrosParantoux Vosne-Romanee
Premier Cru. То се произвежда от грозде, отглеждано на едва 1,01 акра, а
всяка бутилка е на стойност
8832 долара.
На второ място застава
Romanee-Conti - най-известното бургундско вино,
чиято стойност е 13 314 долара и от него в наличност
има едва шест бутилки.

СЛАДОЛЕД С ВКУС
НА ХВАНЧКАРА ХИТ
в ТБИЛИСИ
ИНТЕРФАКТОР
Нов сладолед
с вк ус на вино
предлага на жителите на Тбилиси
местна компания,
съобщава Интерфакс. А
оригинално замислената
разхладителна вкусотия
веднага започнала да се
радва на интерес, поради
традиционното уважение
към виното в кавказката
страна. Сладоледът напомня популярното полусладко

Хванчкара, към което е добавен националният десерт
чурчхела, от гроздов сок и
орехи.
Компанията произвежда
също сладолед с ликьор
Бейлис, с вкус на Мохито и други популярни напитки, добавя изданието.
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ПЕРФЕКТНИТЕ НАНОРОБОТИ – ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ ХОРАТА, КОГАТО ИМАТ ВСИЧКО? ТОВА Е ВЪПРОСЪТ.
ИНТЕРФАКТОР
От HICOMM.BG
Нанотехнологии, нанороботи – темите, включващи
тези названия с приставката „нано“, не спират да се
умножават в последните 10 години, а вероятно няма и
да спрат. Нанотехнологиите имат такъв потенциал,
че буквално могат да променят бързо и мащабно планетата. За броени дни! И въпреки че засега ултимативният наноробот все още го няма, шансовете да се
появи в близко бъдеще не са малки.
Но какво представлява той? Какви са представите
за него? Гледали ли сте Stargate SG-1 с техните „нанити и репликатори“? Нещо подобно… Ако не сте го
гледали – пуснете си го, но преди това вижте следните
интересни, смели, но и логични предположения.

НЕИЗБЕЖНО БЪДЕЩЕ
Според футуролозите перфектният наноробот, притежава няколко основни характеристики. Най-вече по
отношение на размерите. Един истински наноробот не
трябва да превишава по размери 100-200 нанометра (1
нанометър е една милиардна част от метъра)! Освен
това трябва спокойно да се движи в пространството, да
получава, обработва и предава информация, както и да
изпълнява различни програми. И най-важното и „страховитото“ – да може да манипулира веществата от околната
му среда на молекулярно или дори на атомно ниво!
Последният критерий е особено важен. Притежавайки такива способности, една
наномашина би
могла да репликира сама себе
си – да създава свои точни
копия. Нещо
като особен тип
н е б и ол о г и ч н о
размножаване.
От друга страна, ако нанороботът може да
взаимодейства
с атомите, да ги
променя и подрежда, то лесно ще създава от едно вещество – друго. А
това открива стряскащи перспективи пред човечеството.
И преди скептиците да са започнали да критикуват тази
информация и да я наричат невъзможна фантастика,
ето няколко съвременни факта, които ще им помогнат за
по-лесно възприятие.
Ако създаването на нанороботи за някои се вижда
невероятно, така е било и преди 10 г. с редица днешни
достижения. Динамиката на технологиите стана впечатляваща, особено при инженерните, компютърните науки,
микробиологията, генното инженерство.
Медицината е съвсем близо до побеждаване на раковите и други зловещи заболявания. Във все повече
лаборатории днес буквално се отглеждат човешки
органи, печатат се високотехнологични протези на 3D

взимат мърсотията по земята и да я преработват в други
вещества. Например - апетитна супа с месо. Или пица.
Интересното е, че в този случай проблемът с гладуването
на планетата ще изчезне моментално. А с него и цялото
селско стопанство – че защо някой ще се мъчи да отглежда царевица и крави, след като може да пусне в действие
интелигентни нанороботи?
Лечение на болести. Инжектирани в кръвта няколко
хиляди наноробота ще могат да се доберат лесно до
всяка зона от тялото и до източника на болест. Например
до раковите образувания, които успешно да унищожават.
А ако погледнем още по-смело в бъдещето, нанороботите ще могат да променят цялото човешко тяло и да го
модифицират. Искате по-сериозна мускулатура? Няма
проблем! Идеално зрение? Разбира се! Ново сърце, органи? Въпрос на часове. Така хората наистина могат да
се превърнат в богоподобни.
Виртуална реалност. Разработки, като Hive,
Hololens, Oculus Rift и Neurolink ще ви се струват архаични.
Помислете само за възможността да имате мащабируем
и безкрайно гъвкав невронен интерфейс? Виртуалната
реалност може да се превърне в наш втори дом, след
като нанороботите ще могат да въвеждат информацията
направо в мозъка. Е, това може да бъде и опасно, но нека
засега не мислим лошото. Целият интернет ще бъде в
главата на човека, всички световни знания. Ами филмите?
Те ще бъдат интерактивни, с лично участие. За допълнителна реалност пък изобщо няма нужда да говорим – тя
се подразбира от само себе си.
Наука и
творчество. Заводите
и производствата ще се
обезсмислят.
Но инженери,
учени и гении
винаги ще трябват. С идването на ерата на
нанороботите
човечеството
ще се лиши
от множество
ограничения и
науката ще направи невъобразими крачки напред. Нанороботите ще играят ролята на нещо като катализатор,
който ще доведе хората до нова стъпка в еволюцията.
Ще се създават невероятни устройства с невероятни
възможности. У дома, за минути може да се създаде
джаджа като iPhone (не че ще трябва на някого в ерата
на нанороботите, а само за пример). Изобщо понятието
недвижимо имущество ще изчезне в тази епоха – домът
ще се изгражда там, където човек е в момента.
Работа, пари… войни? На никой няма да му се налага
да работи, за да обезпечи живота си. Парите също биха се
обезсмислили в този случай. Но възниква въпросът – какво
ще правят хората, когато имат всичко? Ще се наслаждават
на живота? Ще творят? Ще се занимават с наука? Това е
много сложен въпрос, който едва ли има отговор. Трябва
да се осланяме на разума на нашите събратя и на цялото
човечество.
Ами войните? Ако ресурсите станат безгранични и
вседостъпни, то ще трябва ли да се борим за тях? Да
се надяваме, че с промяната на съзнанието на хората
нуждата от война и агресия също ще бъде преодоляна.

След 24 часа => 16 777 216
Нека сега намерим времето, за което ще могат да се
създадат 10^15 единици, изпълващи един цял кубометър.
Log (2)10^15 = 40 часа
Така че… честито – ще трябват само 40 часа, за да
запълните 1 кубичен метър пространство с огромно количество нанороботи.

Но да не спираме дотук. Просто от интерес, нека
изчислим колко време ще е нужно, за превръщането на
планетата Земя в сфера от нанороботи. Ако приемем, че
тези 40 часа са X – виртуална единица за време, то
За X – 1 m3
За 2X – 2m3
За 3X – 4m3
Ето и зависимостта. T(X) = 2^(X-1). Обемът на Земята
е 1,08*10^21. Ако опростим и сметнем нужното време, ето
какво се получава:
Log (2) 10^21 – 1 = 70X
70*40 = 2800 часа = 116 дни
Стана ли ви интересно? Да, според математиката
са нужни само 116 дни, за превръщането на Земята в
огромна сфера от нанороботи, при зададени параметри. А
сега… представете си, че на нанороботите не е нужен цял
час, за да направят свое копие, а само 1 минута? Тогава
“апокалипсисът” ще настъпи не за 116 дни, а за 46 часа!
Спокойно, ако нещата са контролируеми и на всеки
човек е нужен само по един кубометър нанороботи, за да
е щастлив, то за обезпечаването на всички 6 милиарда
души, ще е нужно около 6 милиарда кубични метра вещество. Това е куб с дължина на страните по 2000 метра
всяка. Не изглежда толкова много, нали?

КОЛОНИЗАЦИЯ НА КОСМОСА
Ако се позамислите, на човечеството всъщност му
трябва само… един перфектен наноробот! Само един,
за да промени целия свят. След това въпросът ще е
единствено в наличното вещество, за създаване на нови
екземпляри. И ако не искаме да съсипваме за целта планетата, над главите има безкрайно количество „материал“.
Хората могат да заминат където и да е в Галактиката –
като в най-баналния случай, – да преминат в хибернация и
да изследват други светове. Или да изпратят самите нанороботи до всяко ъгълче на Космоса. А преди, ще е детска
играчка да се пригоди Марс за човешко съществуване.

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

принтери, редактира се човешкият геном и, създават се
нанодвигатели и роботи с размери на молекула.
Вероятно бъдещето на микророботите е неизбежно.
Дори съществува вероятност и част от днешните хора да
му се наслаждават безкрайно дълго – ако благодарение
на технологията човечеството постигне безсмъртие!

КАКВО ЩЕ МОГАТ
БЪДЕЩИТЕ ПОМОЩНИЦИ
Да правят храна от отпадъци. Точно така! Представете си, че имате набор от лични нанороботи. Давате
им за задача да ви направят вкусен хамбургер и след
броени минути го получавате. Роботите, манипулиращите молекулите на веществата, биха могли просто да

Ето и малко математика. Да предположим, че един наноробот заема около 1000 кубични нанометра (10x10x10
nm). И да отчетем факта, че той ще има нужда от пространство за движение. Затова просто можем да увеличим
размера на наноробота два пъти. Тогава той ще заема
например 8*10^3, или казано по-просто – 10 000 кубични
нанометра. Следователно в един кубометър могат да се
съберат:
(10^5)^3 = 10^15 – или 1 000 000 000 000 000 екземпляра!
Един кубометър с нанороботи ще е достатъчен за
изпълнение на всяко желание.
По-нататък нека предположим, че процесът на създаване на един ноноробот от друг отнема 1 час. Това ще рече
За 1 час – един робот. За втория час – 4 (защото вече
са станали два). За третия час – 8 наноробота.
Получава се стандартна геометрична прогресия.
Затова можем да я опростим и да въведем формула –
зависимост на количеството (count) от времето (t).
Count (t) = 2^t
Значи, след 10 часа ще имаме 1024 наноробота.

Да, за тези процеси ще ни е нужна и енергия – ако искаме да се придвижваме напред по скалата на Кардашев
(метод за измерване на технологичното развитие на една
цивилизация). Нанороботите ще направят от хората цивилизация от роботи първи тип – завладяла всички ресурси
на планетата, а след това от втори тип – построила сфера
на Дайсън и приемаща цялата енергия от собствената
си звезда.
В Космоса има безкрайно много звезди и светове. На
теория всеки човек може да получи по една планета за
подарък. Взима я и прави с нея каквото си поиска. Звучи
нереално, но не забравяйте за прогреса и възможностите
на науката. Бъдещето може да се окаже по-близо, отколкото предполагаме.

ОРБИТА
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ХАСКОВО НА ДЪНОТО ПО СРЕДНА ЗАПЛАТА,
С 306 ЛЕВА ПО-НИСКА ОТ НАЦИОНАЛНАТА
51 500.
Най-много са наетите в
преработващата промишленост – 24.5% и търговията, ремонт на автомобили
и мотоциклети – 18.4%.
В края на юни 2017 г.
наетите са с 2.8% по-малко в сравнение със същия
период на предходната година, показва статистиката
на НСИ.

СТОЛИЦАТА НАЧЕЛО С 1411 ЛЕВА
ФАКТОР
На 24-то, от 28 области
в страната е Хасково по
размер на средната работна заплата през второто
тримесечие на годината.
Това информира Териториално бюро на Националния статистически

институт (НСИ).
С най-висока средна
заплата, естествено, е
столицата. Там работещите получават средно 1 411
лв., а с най-ниска Видин –
669 лв. Иначе, за периода
средната месечна заплата
за страната е 1040 лв. или

306 по-висока от сумата за
Хасковска област.
През второто тримесечие средната заплата
нараства спрямо първото
тримесечие с 3.5% като
достига 734 лв. За обществения сектор цифрата е
885 лв., а за частния – 681

лв.

По предварителни данни на НСИ в Хасковска
област, наетите лица по
трудово и служебно правоотношение към края на
юни 2017 г. нарастват с
1826, или с 3.7% спрямо
края на март, като достигат

ИСТОРИК ЛЮБИТЕЛ НАМЕРИ KИТAЙ CТPOИ УМEН
НАЦИСТКО СЪКРОВИЩЕ ЗА 6 ГPAД КРАЙ COФИЯ
МИЛИАРДА ДОЛАРА В АЛПИТЕ
Πpoeĸтът e нapeчeн
„Cвeтa Coфия“ и e oбявeн
oщe пpeз 2014 гoдинa. Ho
oт aвгycт изпълнeниeтo
мy вeчe e пpиopитeт нa
Дъpжaвнaтa aгeнция пo
инвecтициитe. Oчaĸвa
c e c т p o e ж ъ т д a бъ д e
зaвъpшeн дo 3 гoдини.
Koмпaниятa инвecтитop e oт Kитaй – Вulgаrіа
Dеvеlорmеnt Ноldіngѕ
Lіmіtеd [ВDНL]. Maщaбният пpoeĸт, зaceгa в нaчaлнa
фaзa, пpeдвиждa cтpoeж
нa тypиcтичecĸи и paзвлeĸaтeлeн ĸoмплeĸc, c

Гpaдът щe paзпoлaгa c
лyĸcoзeн xoтeл oт cвeтoвнa вeличинa c плoщ нaд
185 000 m², и 1920 cтaи
зa гocти, c интepaĸтивни
тexнoлoгии зa yпpaвлeниe,
излoжбeнa зaлa c плoщ нaд
65 000 m², нaй-гoлeмият
в cвeтa зaĸpит aĸвaпapĸ
c плoщ нaд 52 000 m², c
paзлични cъopъжeния и
дopи бaceйн c вълни, мeгa
шoпинг мoл c paзмep oт
114 000 m², интepaĸтивeн
пapĸ зa игpи и тpaмплин,
apeнa зa cпopтни cъбития и
ĸoнцepти c плoщ oт 25 000
m², ĸaзинo в cтил Beгac
c плoщ нaд 35 000 m², и
мнoгo дpyги.

xoтeли и ĸaзинa, aĸвaпapĸ,
ĸoнфepeнтни зaли, oфиcи,
зeлeни плoщи и мoл в
близocт дo Eлин Πeлин.
Paзмepът нa инвecтициятa ce oчaĸвa дa дocтигнe
1,59 милиapдa лeвa. Гpaд
Cвeтa Coфия [Рrојесt Ѕt.
Ѕоfіа] вeчe cи e cпeчeлил
пpoзвищeтo „Бългapcĸия
Лac Beгac“. Oт aгeнциятa пo
инвecтициитe oбeщaвaт пoĸpaтĸи aдминиcтpaтивни
пpoцeдypи, yлecнeни възможности зa пpидoбивaнe
нa зeми и дъpжaвни инвecтиции в oблacттa нa
пpoизвoдcтвoтo и нayĸaтa,
c цeл пo-бъpзoтo пpиĸлючвaнe нa пpoeĸтa, ĸoйтo ce
oчaĸвa дa oтĸpиe нaд 2000
paбoтни мecтa.

B изпълнeниeтo нa
пpoeĸтa щe бъдaт изпoлзвaни нoви виcoĸoтexнoлoгични peшeния, ĸaтo нaй-гoлямaтa тeлeĸoмyниĸaциoннa ĸoмпaния в Kитaй ZТЕ
cъщo ce вĸлючвa в нeгo.
Умният гpaд e чacт oт
мaщaбнaтa ĸaмпaния нa
ĸитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo
– „Πътят нa ĸoпpинaтa“,
ĸoйтo цeли cближaвaнe нa
Kитaй c Eвpoпa и oтвapянe
нa нoви пaзapи. Cтpaнaтa
вeчe инвecтиpa в мaщaбни
инфpacтpyĸтypни пpoeĸти
и в Aфpиĸa. Cпopeд нaциoнaлнaтa cтaтиcтиĸa,
пpeз 2016 гoдинa Бългapия
e внecлa cтoĸи oт Kитaй нa
cтoйнocт нaд 1,8 милиapдa
лeвa.

ИНТЕРФАКТОР
от svezhanauka.com

ИНТЕРФАКТОР
От BLITZ.BG
Съкровище от Втората
световна война бе открито,
от историк – любител, на
границата между Австрия
и Унгария, до австрийското
градче Верфен. По предварителни данни, във военните години железопътна
композиция е пътувала от
столицата на Унгария за
Германия, но е била спряна на границата. Там било
решено златото и оста-

налите скъпоценности да
продължат по пътя с коли.
Но по време на пътуването единият от камионите
пропаднал във водоем,
където и го намерил след
близо почти 100 години
историкът.
Скъпоценностите засега остават на дъното, но
ръка на съкровището вече
иска да сложи германски
земевладелец. Предварителната стойност на
богатството се оценява на
шест милиарда долара.

Информацията за бъдещата му съдба, обаче, се
уточнява.
Това не е единственото
нацистко имане, вълнуващо света в последно
време. По-рано ловците на
съкровища, които откриха
нацистки влак със златото,
заявиха, че отдавна изгубената Кехлибарена стая на
цар Петър I на стойност 380
милиона долара може да е
във влаковата композиция.
Пьотр Копер и Андреас
Рихтер са открили влака

близо до малкото градче Валбжих в западната
част на Полша, след като
германец им съобщил за
местонахождението му, на
смъртното си легло. Смята
се, че влаковата композиция е натоварена със
злато и произведения на
изкуството. Спекулациите
за товара стигнаха до там,
че някои предположиха, че
влакът може да превозва
разграбената от нацистите
Кехлибарената стая на цар
Петър I, през 1941 година.  

НА ПЪТ е ДА СЕ СБЪДНЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ
НА НИКОЛА ТЕСЛА

ИНТЕРФАКТОР
от MEGAVSELENA.BG
Преди години Никола Тесла прогнозира, че
електроенергията ще бъде
пренасяна на големи разстояния, без нуждата от
електропроводи. Дори изобретява, още през 1891 г.,
това, което днес наричаме
„Бобината на Тесла“. Но
мечтите му са били много
по-мащабни - за световна
електрическа безжична
мрежа, която пренася и
данни, и в която всеки, от
всяко кътче на планетата
би могъл да се включи.
Оказва се, не са били
само мечти - изследователи от университета „Станфорд” обявиха наскоро, че
са открили технология за
безконтактно зареждане.
Нещо повече, могат да
прехвърлят електроенергия безжично към движещ
се обект. Ако технологията
се окаже жизнеспособна и

икономически ефективна,
може да се окаже, че е
открит начин, позволяващ
на електромобилите да се
зареждат докато се движат. Това би елиминирало
нуждата от огромни инвестиции за зарядни станции
или за производството
на издръжливи батерии.
Тогава вече нищо няма да
пречи електрическите коли
да се превърнат в основното превозно средство на
планетата.
В интервю за „Станф о рд н ю з “ , в од е щ и я т
изследването професор
Шанхуи Фан обяснява, че
трябва да увеличат обема
на трансферираната електроенергия за зареждане на електрически коли.
Засега трансферираната
електроенергия е доста
по-малко от нужната за
зареждане на акумулаторните батерии на автомобил. Според него няма
проблем с разстоянието

до автомобила, а само с
количеството на енергията.
Технологията е осъществена на базата на магнитно резонансно свързване. Електроенергията
преминаваща през проводници създава осцилиращо
(колебаещо се) магнитно
поле и именно това магнитно поле предизвиква колебанията и на електроните
на намираща се в близост
намотка, като по този начин
пренася електроенергия до
нея без проводници. Главната трудност тук е колебанията в електроните на бобината да бъдат настроени
към движещия се обект.
Досега не беше намерен
начин тази настройка да
става автоматично към
даден движещ се обект.
Сега учените от Станфорд
решават този проблем чрез
използване на резистор за
обратна връзка и усилвател на напрежението, за да
установи къде и към какво
трябва да се настрои, без
помощ от хора.
„Теоретично електрическият автомобил може
да бъде управляван без
ограничение за време и
разстояние, без да се спира за презареждане. Зареждането може да стане
по време на движението
по пътищата, като бобина

инсталирана в автомобила
ще получава електроенергия чрез други бобини,
свързани в електрическа
система вградена в пътя“,
казва Фан.
Чрез бобините вградени в пътя ще се получи
изцяло автоматизирана
магистрала. Автономни
електрически коли ще бъдат зареждани по време
на движение, като GPS или
друга навигационна система също ще се зарежда
безжично.
„Световната безжична
система“ на Никола Тесла
предвижда осейване на
света с кули, които безжично трансферират електроенергия и данни помежду си,
като отделния потребител
ще се включва към тях чрез
специална антена. Тази
визия за бъдещето, създадена от гениалния учен
преди около 130 години
вече работи по отношение
на данните.
Това е постигнато със
системата на интернет и
мобилните телефони и
смартфони. След откритието на учените от Станфорд,
много вероятно скоро ще
видим в действие и останалата част от прогнозата на
Никола Тесла – безжичното
пренасяне на електроенергия.

СЪБИТИЯТА, ОПИСАНИ В
БИБЛИЯТА, НЕ СЕ БИЛИ СЛУЧВАЛИ
А СЕГА, ДЕ...

ИНТЕРФАКТОР
от BULTIMES.COM
Великите събития, описани в Библията, никога
не са се случвали. Това е
заключение, основаващо се
на многогодишни разкопки
на израелски учени. Според
тях стените на Ерихон не са
унищожени от свещеници
със звука на тръби.
Стени просто не е имало, казват учените. Поселенията в Ханаан, Обетованата земя на израилтяните
не са били големи, както
казва Библията, и не са
били обиколени от стени,
стигащи до небето. Ето
защо героизмът на завоевателите, за които се твърди,
че са се борили срещу превъзхождащите ги по сили
ханаанци, е богословска
реконструкция, която не се
основава на факти – казва
археологът Зеев Херцог,
професор от факултета по
археология в университета
в Тел Авив. - На базата на
всички резултати, по-голямата част от учените в

областта на археологията,
библейски изследвания и
историята на еврейския народ, са на мнение, че събитията, описани в Библията
са легенди, като например
легендата за Ромул и Рем.

Проф. Херцог заявява, че от разкопките става
ясно: израилтяните никога
не са били в Египет, никога
не са се скитали в пустинята, никога не са завладявали земя, за да може
след това да я предадат
на дванадесетте племена.
Нито едно от централните
събития в историята на
евреите не се потвърждава от откритото. Изходът,
например, би могъл да се
отнася до само няколко
семейства, историята на
които е бил разширена и

„национализирана“ по богословски причини.
Тази наистина революционна гледна точка трудно се възприема от много
хора, казва професорът. А
великото царството на Давид и Соломон, според него е епично, не
историческо. Въпреки
многото разкопки, учените така и не знаят
как се е казвало. Свидетелствата говорели,
че по времето на двамата, Йерусалим е голямо
селище, но без централен
храм или кралски дворец.
Давид и Соломон са
били главите на племенни княжества, които са
контролирали малки райони, Давид – в Хеврон,
Соломон – в Йерусалим.
Едновременно с това на
хълмовете на Самария е
възникнала отделна държава. Израел и Самария
са били изначално две
отделни и понякога враждуващи царства, допуска
ученият.

ИНТЕРНЕТ АКАДЕМИЯ

КАК СЕ ТЪРСЯТ ЕВТИНИ
САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
ИНТЕРФАКТОР
от MONEY.BG
Beчe имa мнoгo caйтoвe и пpилoжeния, ĸoитo
твъpдят, чe щe ви пoмoгнaт,
зa дa нaмepитe нaй-eвтинитe caмoлeтни билeти.
B дeйcтвитeлнocт oбaчe,
нaй-вepoятнo нямaтe нyждa oт сайтове. Имa пpocтo
нeщo, ĸoeтo мoжeтe дa се
нaпpaви за купуване на
изгоден caмoлeтeн билeт.
Пoвeчeтo интepнeт
caйтoвe, зa пpoдaжбaтa
нa билeти изпoлзвaт тaĸa
нapeчeнoтo динaмичнo
цeнooбpaзyвaнe - cиcтeмa,
пpи ĸoятo пpeдлaгaнaтa
цeнa, ce бaзиpa нa иcтopиятa нa тъpceниятa.
A тaзи иcтopия ce
нaмиpa нa вaшия ĸoмпютъp, в тaĸa нapeчeнитe
„ĸyĸитa“. Toвa ca чacти oт
инфopмaция, cвъpзaни c
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
Специалисти напомнят,
че само една халба бира
е достатъчна, за набавяне
на около 200 калории. Ако
една дама, решила да изпие „по едно“ с дружките
си, утрои количеството,
това ще означава, че е набавила само от бира около
една трета от препоръчителния си дневен прием на
калории.
От другата страна са
мъжете, близо една четвърт
от които не крият, че поне

дeтaйли oт тъpceнията в глoбaлнaтa мpeжa.
Taĸa, чe изтpивaнeтo
им, нa пpaĸтиĸa зaличaвa
вcичĸo, ĸoeтo cтe тъpcил и и к о ето о р и е н т и р а
пpoдaвaчa нa билeти.
О б н o вя ва н ето н а c a й тa c цeнaтa нa билeтитe, и хиляди пъти да се
направи, не помага за
пpoмяна в пocoĸa нaдoлy.
Дopи нaпpoтив, мнoгo e
възмoжнo нa бaзa нa aлгopитми, oтчитaщи пoвишeнo тъpceнe, цeнaтa
нa билeтитe дa ce пoвиши.
Eтo зaщo, пъpвoтo нeщo,
ĸoeтo тpябвa дa нaпpaвитe,
пpeди дa зaпoчнeтe дa
тъpcитe eвтин caмoлeтeн
билeт ĸъм oпpeдeлeнa дecтинaция e дa изчиcтитe
ĸyĸитaтa.
Mнoгo xopa пpeдпoчитaт
дa зaoбиĸaлят „динaмичнoтo цeнooбpaзyвaнe“ c
пoлзвaнeтo нa бpayзъpи
„инĸoгнитo“.

ИЗБРАНО
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Eĸcпepтитe oбaчe,
пpeпopъчвaт ĸaтo мнoгo
пo-eфeĸтивнo зaличаването на ĸyĸитa.
Kaĸ cтaвa тoвa нa
бpayзъpa Сhrоmе?
• Kлиĸа се въpxy бyтoнa
Мeню - тpитe тoчĸи в дecния гopeн ъгъл.
• После въpxy oпциятa
„Ѕеttіngѕ“.
• Избepа се „Ѕhоw
аdvаnсеd ѕеttіngѕ“.
• Haмиpа се „Рrіvасу“ и
се избepа oт нeя „Соntеnt
ѕеttіngѕ“.
• Haмиpат се „Сооkіеѕ“
и oпциятa „Dеlеtе сооkіеѕ“.
• Нa бpayзъpa Fіrеfох се
клика върху Мeню.
• После нa „Ніѕtоrу“.
• Избира се „Сlеаr rесеnt
hіѕtоrу“.
• Πocтaвя се ĸaтo
вpeмeвa paмĸa „Еvеrуthіng“.
• Избира се cтpeлĸaтa
дo „Dеtаіlѕ“ зa дa ce paзшиpи cпиcъĸът c иcтopиятa,
избират се „Сооkіеѕ“ - „Сlеаr
nоw“ и гoтoво.

ИДЕИ
Рубриката „Идеи” е за лесно осъществими интериорни, екстериорни и, изобщо,
полезни решения. Предложението за нея
дойде от Недялко Демирев. Надяваме
се, интерес ще има, а някой може и да
се похвали с творение от споделеното.
По причина, че в ПИМ повечето сме
майстори, или най-малкото – сръчни
хора, и обичаме купона с вкусна храна,
първата идея е за бюджетна грил – скара. Ще каже някой: От кога ги правим,
че и по-хубави! Но пък друг може да се
възползва.
А следващата идея очакваме от вас.
Ако пък някой изяви желание да води
рубриката, приема се с отворени обятия 

ГРИЛ-СКАРА ОТ
СТАРА ДЖАНТА

Необходими материали и инструменти:
• Една стара автомобилна джанта
• Черна, термоустойчива боя
• Кръгла скара с диаметъра на горната
част на джантата
• Дървени дъски, които да се използват като основа на грил-скарата. Могат да се вземат и такива от палети
• 4 болта с гайките към тях
• 4 колелца
• Една кръгла тръба
• 2 шпилки с гайки, за основата
• 2 резбовани шайби и 4 винта, които
да задържат тръбата за основата
• Бормашина

• Трион
Джантата се почиства от ръжда, ако
има и се
боядисва
с черна,
термоустойчива
боя.
Скова ва с е
основата, с помощта на шпилките и подходящи
дъски. Според предпочитанието, може
да е квадратна
или кръгла, но,
най-вече
– стабилна.
Подготвя се
свързващото звено тръба, двете шайби с четирите винта
към всяка от тях, с които да свържете същата към
основата
и към
джантата. Боядисват
се с термоустойчивата
боя.
Съединяват
се основата,
на която
п р ед ва рително
са прикрепени
колелца, с джантата. С колелца грилът става още по-функционален и
мобилен. Не забравяйте да сложите
и скарата върху джантата. Оттам-нататък – само гориво и мръвки. Да ви
е сладко!

ВЪЛШЕБНИЯТ КОРЕН ДЖИНДЖИФИЛ
v Ако редовно пиете чай
от джинджифил или го използвате като подправка за
ястията, супите и салатите
си, ще се радвате на много
добро кръвно налягане, а
също така и нивата на вредния холестерол в организма.
Благодарение на ароматния
корен ще се чувствате много
по-добре.
v Ако дъвчете от време
на време парченце корен
от джинджифил – без да
го гълтате, ще се подобри здравината на зъбния
емайл.
v Джинджифилът се препоръчва след травми и заболявания, тъй като спомага
за преодоляването на бол-

ката и на възпалението и
има силна възстановителна
функция.
v Джинджифилът влияе
положително върху мъжкото здраве. Редовната му
употреба влияе добре върху
потентността.
v Джинджифилът, независимо дали е в ястия или във
вид на чай, действа укрепващо и на имунната система.
Ако редовно се използва,
предпазва от редица заболявания.
v Коренът обаче не се
препоръчва на хора със
стомашно-чревни заболявания или язва. Бременните и
кърмачките също трябва да
внимават с джинджифила.

ДА ПИЕМ БИРА, БЕЗ ДА ДЕБЕЛЕЕМ

Протеините допринасят за
контролиране на нивата
на алкохол в кръвта, понижават степента му на
абсорбиране и стимулират
черния дроб. По този начин
попадналият в кръвообращението алкохол може
да бъде снижен до под 40
процента.
Съветът на експертите
е за всяка халба бира да
се изпива по чаша вода.
Така не само се избягва
натрупване на излишни
килограми, но и се спасява
от махмурлук.

пет пъти месечно прекаляват с пивото, като вместо
по бира обръщат по осем.
Подобен гуляй се равнява
на 1600 калории, имайки
предвид, че на мъжете са
необходими около 2200
калории дневно.
Как да избегнем калориите, които се спотайват
в бирата в очакване да
се лепнат около талията,
без да се лишаваме от
удоволствието да я пием?

Следвайки няколко прости
правила, препоръчани от
експертите:

ИНТЕРФАКТОР
От DOCTORONLINE.BG

v Джинджифилът е люби-

ма подправка на много хора.
Той е известен с това, че с
негова помощ се отслабва.
За целта се използва чай
от джинджифил, който се
приготвя от парченце корен
- квадрат със страни около
сантиметър.
v Залива се с 400 милилитра вряла вода и се оставя
да престои четири часа.
След това се прецежда и се
пие с лимон и мед. Благодарение на ценните съставки
действа на организма благотворно и спомага за бързото сваляне на килограми.

За да контролирате
„подмолните“ к ал ории,
трябва да разпределите
разумно времето
за пиене на бира.
Така не само ще
ограничите количеството на погълнатото пиво, но и ще
улесните черния си
дроб в справянето
с алкохола.
От експертна
гледна точка е най-

добре една бира да се
пие един час - времето,
необходимо на организма
да я преработи. Пиенето
на бира за време под един
час забавя способността на
тялото на изгаря мазнини,
в резултат на което те се
„лепят“ на нежелани места.
Ако консумирате протеини преди или по време
на пиене, ще намалите количеството бира, което ще
„излочите“ на едно сядане.
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БЪЛГАРСКАТА И РОМЕЙСКА РОЛЯ ЗА
СПАСЯВАНЕТО НА КОНСТАНТИНОПОЛ
КАК СЕ РАЗВИВАТ СЪБИТИЯТА, ПОВЛИЯЛИ ВЪРХУ СЪДБАТА НА ЕВРОПА
ТЕРВЕЛ ИЛИ ДРУГ ХАН ЛИ ВОДИ ВОЙСКАТА СРЕЩУ АРАБИТЕ?
Симеон СИМОВ
Арабската обсада на
Константинопол, през 717718 г. и българската роля в
събитията заемат значимо
място в историографията
ни. Причините са ясни – с
намесата си, ханството
категорично допринася за
спасяването на ромейската столица и пречупването на военна мощ, чието
проникване в Европа би
променило в голяма степен
историята й. Падането на
Константинопол би означавало непредсказуемо
разширение на халифата
към континента. Затова победата е толкова значима.

Край Константинопол
арабският Умаядски халифат вече се е сблъсквал с
ромеите, през 674 – 679 г.,
но е сразен от Константин
IV Погонат, който година
или две по-късно сам е
победен от хан Аспарух. Но
силната тогава империя не
е Византия през 716 г., раздирана от междуособици.
На това разчита арабския
предводител Маслама, повел, според хрониста Михаил Сирийски, 5000 кораба
и 200 000 войници, между
които 12 000 българи. Да,
и в ислямската армия е
имало българи, най-вероятно от Куберовите, в Македония. За по-достоверна

Регионът, по онова време

Но само предците ни
ли сразяват на обсадната
армия? И дали хан Тервел,
наистина, води войската,
както е възприето? Това са
въпроси изискващи обективен отговор. Ред историографи и многобройните
интерпретатори в интернет
въздигат българската и пренебрегват византийската
роля в събитията. Които далеч не се разиграват само
под стените на Константинопол. В равнината на
Тракия, например българска войска разбива силно
сарацинско подразделение,
а ромейският флот почти
изцяло унищожава арабския в морето.
Описание на събитията,
базирайки се на исторически следи дава Александър Стоянов в труда си „Обсадата на Константинопол
/717 – 718 г. и спасяването
на Европа”. Изтъкнати са
също така причините за
мащабната инвазия, обществено политическите
ситуации във воюващите
страни, предисторията,
последиците. Повдигнат
е и въпросът Тервел или
друг хан води българската
войска в похода.

обаче се приема цифрата
130 000 войници, което пак
си е значителна, за онова
време, армия.

ПОХОДЪТ ЗАПОЧВА
Походът започва през
лятото на 715 г. Две години по-късно, на 15 август
Константинопол е обсаден.
Пълководец на арабската
армия е Маслама ибн абд
ал Малик - сред най-изтъкнатите и значими фигури
в Умаядския халифат от
началото на VIII век. Син
на халифа Абд ал Малик
ибн Маруан (685-705г.),
Маслама се издига като
един от ключовите военно-политически дейци на
халифата. Преди битката
за Константинопол води няколко успешни войни срещу
Византия, побеждава и хазарите, с които халифатът
съперничи за Кавказ. Дори
само това показва значимостта на българската
победа, а провалът е може
би, най-сериозен за прославения арабски пълководец.
Но дали той е от войска
под командата на хан Тервел? Въпросът продължава
до ден днешен да стои пред

българската историография. Според Именника на
българските ханове, Тервел
управлявал 21 години и бил
наследен от друг владетел, чието име не се чете,
властвал 28 години. Кога
е първата година от управлението на Тервел и кога
- последната от управлението на неговия наследник, остават отворени въпроси. Хронистите говорят
за човек на име Кормесий,
приеман днес официално
за наследник на Тервел, с
когото Византия сключва
прословутия мирен договор от 716 г. и на когото,
според надписи на Мадарския конник, ромеите всяка
година плащали дан.
Не внасят
яснота и
хрониките
за самата
обсада на
Константинопол. Кой
к о м а н д ва
българската войск а
по това
време, не
назовава
нито един
и з в о р .
Нещо пов еч е , г о вори се,
от Михаил
Сирийски,
за две български армии, сражавали се срещу
арабите – наемниците при
Маслама, които в един момент явно са се обърнали
срещу него и „българите
отвъд Дунава”. Изглежда
странно на пръв поглед, но
има логика във факта, че от
края на VII век в Македония
са установени т. нар. Куберови (от хан Кубер) българи, които нееднократно
воюват с Византия. Допустимо е, арабите, търсейки
съюзник на Балканите, да
са ги привлекли на своя
страна, тъй като съплеменниците им са в съюз с
ромеите.

ПОД ОБСАДА
И така, след успешни
бойни действия в Мала
А з и я и о в л а д я в а н ет о
на ключови крепости от
Маслама, в средата на
август 717 г. клещите около
Константинопол са сключени. А в столицата, по-рано
става преврат. Използвайки добрите си връзки с
арабския пълководец и с
лъжливи обещания към
него, управителят на Анатолия (днешна Анадола) Лъв
Сириец, сваля Теодосий

Българската войска в битка с араби

III, провъзгласявайки се за
василевс. Но и за миг не
възнамерява да допусне
подпомогналия го Маслама
през крепостните порти.
При това положение,
арабският пълководец започва изграждането на укрепления около стените на
града и го блокира по море
с флота си.

поражение. „Ухайда отишъл в страната България
и много от войниците му
били избити от българите“,
пише в Анонимната Сирийска хроника от 846 г.
След двете поражения
на арабския пълководец
не остава нищо друго, освен да се концентрира
около Константинопол, с
надеждата да го превземе. Разполага се на запад
от града, срещу Златната
порта. Но и тук съдбата не
го спасява от предците ни.
В ранната есен на 717 г., до
настъпването на зимата,
мнозина още от войниците
му намират смъртта си в
битка с българи. Градът
също отвръща на сарацинските атака.

на брега. Това позволява
на императорския флот
да прекъсне пътищата за
снабдяване на обсадната
войска по вода и суша, от
Азия.
Резултатът на закъснява. След значимите загуби,
претърпени от българи
и ромеи, сарацините са
притиснати към Константинопол. Гладът през зимата
станал страшен, избухнала
БИТКИ В ТРАКИЯ
и чума. Опитът на новия
арабски халиф Умар II да
С осигурен откъм Мала
прати помощ с над 660
Азия тил, Маслама изпракораба от Египет и Тунис
ща около 30 000 войници
завършва с нов голям развъв вътрешността на Трагром по море. Разбита в
кия – да я разорят и унищоАнатолия е и сухопътна
жат крепостите, лишавайки
армията, изпратена за заобсадените от подкрепа.
силване на обсадната.
Но не предвидил нещо ваС това шансовете за
жно. Че тази войска може
успех на голямото начинание се
с т о п я в а т.
Маслама
получава
заповед
от халифа
да вдигне
о б с а д ат а ,
за да спаси армията си. Това
става на 15
август 718
г. дванадеПреследване на арабска конница. Миниатюра от Хроника
сет месеца
на Йоан Скилица (ХI в.)
след началото.
да бъде разбита от бългаС п о р ед н я к о и , п р е ГРЪЦКИ ОГЪН
рите. Което и станало. Осдимно западни, хронисти
новните сарацински сили,
Не по-добра е участ- именно тогава, а не през
командвани от военачалник с името Ухайда, тръгна- та и на флота. По море лятото на 717 г. дунавскили към българските земи, предимството изцяло е на те българите разгромяват
а Маслама ги последвал с византийците. Блокадата 30-хиляден арабски отряд
отред от 4 000 елитни бой- на Босфора не успява, в Тракия, което се размици. В Тракия обаче, те са а в сражението много от нава с византийските изнападнати от собствените арабските кораби са уни- вори. Но и в двата случая
си български съюзници щожени. Ромейските ги победата е съкрушителна.
и тотално разбити. Глав- атакували с т. нар. гръцки Над могъщ противник, над
нокомандващият едва се огън, който през сифони прославен пълководец.
спасява с бягство. В също- изливали от разстояние Тя, като цяло, наред с рото време основният 30 000- върху тях. Поражението е мейските успехи по море,
ден отряд, увлеченият от съкрушително. Със страх води до пречупване на
лесните успехи навлиза в от пълно унищожение, арабската сила. Константериторията на дунавските Маслама е принуден да тинопол е спасен, спасена
българи и понася страшно изтегли повечето съдове от инвазия е и Европа.

СПОРТ
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БЪЛГАРИЯ С 14 МЕСТА НАПРЕД В КЛАСАЦИЯТА НА ФИФА
ЧЕХИЯ, АВСТРИЯ, РУМЪНИЯ, НИ ДИШАТ ПРАХА ПО ФУТБОЛ
СПОРТФАКТОР
Футболни сили като Чехия, Австрия, Румъния,
Гърция, Словения, Япония,
Парагвай, Нигерия, Камерун, Австралия, Гана и други дишат праха на „Лъвовете” в световната ранглиста
на ФИФА. Там България напредна с 14 места, до 38-о,
след победата над Швеция
и загубата от Холандия в
квалификациите за Русия

2018. Активът на Националния ни отбор е 738.83 точки.
С л ед ва щ и те к ва л и ф и кации за отбора, който
все още има теоритичен
шанс за класиране на световното първенство, са
срещу Франция на 7-и октомври и Люксембург на
10-и. Сред съперниците
в групата, най-предно е
класиран тимът на Франция, който напредна с две

места до осмо. Следват
Швеция с 23-о, Холандия
с 29-о, Беларус със 77-о
и Люксембург със 101-о.
Германия се завърна начело на световната ранглиста
на ФИФА, измествайки от
първото място Бразилия.
Европейският шампион
Португалия е новият номер
3 в класацията, докато Аржентина загуби едно място
и вече е четвърта. Белгия

пък прави скок от четири
места - до пето.
Топ десетката на ФИФА:
1. Германия 1600.05 точки
2. Бразилия 1589.68
3. Португалия 1386.11
4. Аржентина 1325.27
5. Белгия 1265.06
6. Полша 1249.90
7. Швейцария 1210.50
8. Франция 1207.87
9. Чили 1194.7
1 0 . К ол у м б и я 11 9 0 . 8 3

ГИМНАСТИЧКИТЕ ОТ “АИДА” И “АФРОДИТА” ВОЛЕЙБОЛИСТКИТЕ
С ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ МЕДАЛИ ОТ САРАЕВО НА “РАКОВСКИ” С
ПЪРВО УЧАСТИЕ НА
БАЛКАНСКАТА КУПА

СПОРТФАКТОР
От HASKOVO.INFO
Успешно приключи поредният за тази година
турнир за гимнастички-

те на спортните
клубове “Аида”
– Хасково и
“Афродита”- Димитровград, с
президент Яна
Михайлова, за
които това беше
и първият международен.
Турнирът се
организира от
спортен к лу б
“Олимп” – Сараево и в него
участваха над
400 гимнастички от 12 държави, сред които Португалия, Турция и Испания.
“Аида” завърши със
златни медали за ансамбъл
2010 – Наталия Митева,

Деница Анева, Василена
Петрова и Дария Костова.
Златни медали извоюваха
девойките старша възраст
– Андреа Пазаитова, Лорета Сивинова, Селина Тодорова и Даяна Михайлова и
златен медал в индивидуалната надпревара спечели
Антоанета Тонева 2006 г. на
без уред.
Девойките старша се
окичиха с бронзовите медали на обръчи, както и
Антоанета Тонева на обръч.
Страхотно играха Гергана
Николова – 9-та на без
уред, Жаклин Латинова –
10-та на без уред и Ясмин
Рафет – 13-та на без уред
в техните възрасти.
Състезателният ден за

“Афродита” завърши със
сребърни медали за ансамбъл 2009 г. – Мелина Влахова, Никол Берова, Радост
Гочева и Дияна Методиева.
Сребърни медали спечели
и ансамбъл 2007 – Рая
Раднево, Диана Семерджиева, Силвия Славова,
Александра Мотинова и
Радост Иванова. Бронзови
медали извоюва ансамбъл
2005 – Василена Иванова,
Габриела Башова, Виктория Иванова и Гергана
Грозева.
От клубното ръководство благодарят на състезателките за прекрасното
им представяне и на организаторите за гостоприемството.

СВИЛЕНГРАДСКА НАДЕЖДА - ЕВРОПЕЙСКИ
МЕДАЛА С 4 СЪСТЕЗАТЕЛЯ
ПО КИКБОКС 4 ЗАВОЮВА
КЛУБ „ТАНГРА”

В НЯКОЛКО РЕДА

СПОРТФАКТОР
Европейски шампион
по кикбокс в кат. до 69 кг.
за кадети младша възраст
стана младата надежда на

Г ригор Дими-

тров си дойде, през
месеца в Хасково,
изненадващо за
широката общественост. Първата му
работа бе да посети
кортовете „Юнак”,
за да се срещне с
деца и треньори от
спортната си школа. Среща с идола
спечелиха и учителките от близката детска градина,
които компетентно
обясниха на малчуганите кой е баткото и какъв пример
трябва да е за тях.
С видния хасковлия

Свиленград Христо Калайджиев. Носителят на сребърен медал от Световната
купа от Будапеща, по-рано
тази година, победи последователно
конкуренти от
Полша, Сърбия, Унгария
и Словакия,
на финала.
Именно от
представителя на Словакия Христо
загуби на финала в Унгария, но сега,

с контузия на крака, успя
да вземе достоен реванш
и европейска титла.
В първенството участваха 1 539 състезатели от 39
държави. Свиленградският
клуб „Тангра“ се включи с 4
бойци, завоювали 4 медала.
В категория до 71 кг при
кадетите младша възраст
в стил лоу кик вицесветовният шампион Димитър
Петров загуби с една точка на финала от сърбина
Ерик Буза и остана втори.
Георги Манов, до 86 кг в
стил фул контакт също загуби на финала от предста-

вителя на Русия.
В една от най-атрактивните категории – над 91
кг Коко Папазов успя да
преодолее тежък противник
от Русия с 3:0 съдийски
гласа на ¼ финал, но в
полуфинала загуби от представител на Турция, с което
зае трето място в крайното
класиране.

не пропусна да се здрависа
и кметът Добри Беливанов,
специално дошъл на кортовете за срещата.
А иначе, Гришо обясни
пред медиите, че е дошъл
в родния град за два дни,
най-вече да се види с родителите и близките си.
***
ато герой посрещнаха
Христо Стоичков в Харманли, където звездата е играл
в началото на кариерата си.
В града край Марица Ицо
се отби преди бенефисната среща в Стара Загора,
където той събра отбора на
българските си приятели
и звездите на Барселона.
Нашите победиха с 3:2, с

хеттрик на Бербатова. Гол
за „Дрийм тийма” отбеляза
самият Стоичков, преминал
към каталунския тим през
второто полувреме.
***
сем състезатели от
Хасково и Димитровград
участваха на Световното
първенство по борба в Атина, проведено в началото
на месеца.
При кадетките потеглят
на 5 септември, а треньорите Тодор Кънев и Христомир
Бояджиев разчитаха и на
боркините от хасковския
клуб “Ангел войвода” Петя
Делчева (40 кг.) и Димитринка Сергеева (38 кг.), и
димитровградчанката Таня

Тенева (56 кг.).
В свободния стил националните наставници Стоян
Ненчев и Георги Христов
взеха димитровградчаните
Димитър Тодоров (50 кг.),
Стилиян Илиев (58 кг.), Иван
Бадавров (63 кг.), Боби Ников (76 кг.) и хасковлията
Мерт Рамадан (69 кг.).
Медал на първенството
спечели Петя Делчева първи за България от световното.
Националната си осигури сребро, след като се
класира, с победи над украинката Ромарова и азерката
Юсифова за финала в кат.
40 кг. Там обаче загуби от
японката Сакураи.

К

О

СПОРТФАКТОР
Вицешампионките на
България от волейболния
клуб “Раковски”- Димитровград записват първо участие на Балканската купа,
Турнирът се провежда в
Босна и Херцеговина, като
победителят печели право
на участие в европейския
турнир за Купата на претендентите.
Новият старши-треньор

Габриела Айшинова води
тренировките на момичетата от Пловдив, защитаващи
цветовете на Димитровград. Преди да заминат за
Босна и Херцеговина, състезателките бяха на подготвителен лагер. Проведоха и
няколко контролни срещи.
Първенството при жените най-вероятно ще стартира в края на октомври, но
при повече отбори – в средата на следващия месец.

ЧЕТИРИ МЕДАЛА ЗА
ХАСКОВСКИТЕ БОЙЦИ
НА ДЪРЖАВНОТО ПО
ММА
СПОРТФАКТОР

Силно,
през месеца, се представиха състезателите
на спортен
клуб “ММА-Хасково”. На
Държавното първенство
в столичната зала “Арена
Армеец”, организирано от
Българска федерация по
ММА, четирима от петимата участници спечелиха
медали.
Две от момчетата се
биха при кадетите. Петър
Петров в категория 65 кг.
стана втори, а Атанас Стефанов - 70 кг. стигна до
третото място.
В същата категория, при

юношите, Руси Костов не
можа да стигне до медал,
но това бе и първо състезание за него, в категорията,
при голяма конкуренция.
При мъжете до 65 кг.
Едис Иляз спечели бронз,
а в най-силната категория
– 77 кг. Денислав Сурчев се
окичи със сребро.
В състезанието което бе
и квалификация за „Евро
2016” участваха около 300
бойци във всички възрастови групи.
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ОТ СЕПТЕМВРИ ДО СЕПТЕМВРИ Е
ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ КАЛЕНДАР
РЕПРОДУКЦИИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ТВОРБИ, В ЛУКСОЗНОТО ИЗДАНИЕ
АРТФАКТОР
За разлика от общоприетия календар – от януари
до януари, димитровградският започва и свършва на
2 септември. Така е от 10
години, когато обичаят бе
въведен. Тогава, за празника на града бе представен
оригиналният календар
– местна направа, с репродукции на художествени
творби, традиция, продължаваща и днес.
Мистрия, символизираща градежа, стои тази година на титулната страница. Останалите са с творби
в същия дух, рисувани от
студенти-плакатисти в Националната художествена

академия /НХА/.
Представянето на календара стана на юбилейния 2 септември в лятната
читалня на Градска библи-

отека „Пеньо Пенев“, пред
Исторически музей.
Специално за събитието дойдоха представители на няколко държави,

водени от кмета на Димитровград Иво Димов.
Преди това те разгледаха изложбата с почетни
димитровградчани, подредена в парка пред двете
институции.
Представяне на календара направиха Антоанета Станчева – уредник
на Художествена галерия
„Петко Чурчулиев“ и гл. ас.
д-р Ненко Атанасов, от катедра „Плакат и визуална
комуникация“ в НХА.
На събитието бе подчертано, че календарът
на Димитровград е единствен в България, от 2 до
2 септември. Тазгодишният
е юбилеен, за 70-годишнината на града.

СЛЕД 50 ГОДИНИ НА СЦЕНА
„ЩУРЦИТЕ“ СЕ СБОГУВАХА С ПУБЛИКАТА
ЛЕГЕНДИ

АРТФАКТОР
Любимата на поколения българи група „Щурците“ окончателно се сбогува с публиката. Старите
момчета закриха 33-тото
издание на Празници на
изкуствата „Аполония“ в
Созопол с емоционален
концерт. Той е последен
за групата, споделил пред
екипа на Фондация „Аполония“, фронтменът Кирил

Маричков, цитиран от M3
Communications Group.
През 2017 година „Щурците” чукнаха половин век
на музикалната сцена. Събитието бе отпразнувано с
грандиозен концерт през
юни в зала „Арена Армеец”.
Пред хилядната публика
звучаха най-големите хитове през годините като
„Клетва”, „Бяла тишина”,
„Две следи”, „Хамлет” и куп

други.
Компания на
триото Кирил
Маричков, Валди Тотев и Георги
Марков правиха
други родни легенди музиканти
като Иван Лечев и
Славчо Николов.
Включиха се и бивши членове на
формацията, както и групите „Фондацията”, „Тангра”,
D2 и Б.Т.Р.
Единственият липсващ
бе любимецът на публиката
Петър Гюзелев, починал
преди три години. Но, за да
не тъжат много феновете,
на екран бяха показани
записи на хитове, изпълнявани с него.

ДВЕ СЛЕДИ
Група „Щурците“ е създадена в София през ес-

ента на 1967 г. Тогава Кирил Маричков и Петър
Цанков от „Бъндараците“
се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от
„Слънчевите братя“. Идеята е да създадат нова
група, със самостоятелен
път.
Първото участие е на
студентския бал във ВИТИЗ по случай 8 декември, а през януари 1968 г.
осъществяват и първите
записи – няколко инструментални пиеси и версия
на „Песен без думи“ на „
The Shadows“.
В началото на месец
юли 2007 г., за четиридесетилетието си „Щурците“
правят голямо национално турне.
Всички концерти в него
са безплатни за публиката, а мотото е „40 години
Щурците – 40 години Фаворити“.

ИЗЛИЗАШИ КОГАТ МОЖИ.
САА ГОДИНА НИ МОЖА
ФАКТОР
Прекъсна, „саа година”, жизнения си път
п р оч у т и я т ха с к о вс к и
хумористичен вестник
„Каунь”. От 1999-а насам,
газетата неизменно се
появяваше по Дните на
Хасково Излиза когат
можи, пишеше в главата
на изданието, и така
– година след година.
С ъ д е й с т ва ха о б щ и н а
Хасково и местни фирми, между които винаги
и ПИМ.
Но тази година, баш
кауня Янко Митев явно се
е отказал, пряко сили да
стъкмява хумористичната градска емблема. Разбираемо. Без „любезното
съдействие” на Общината, със спомоществователство между другото,
в един град, пък бил той
и областен като Хасково, трудно се прави
некомерсиален продукт.

Тъжно е когато си отиде
един вестник, макар самият той винаги да е писал с ирония на съдбата
си. Тъжно е, че си отива
и една институция.
Фестивалите на клоуните от цялата страна,
на клубовете на хумора,
литературните конкурси, „Каунь филм фест“,
са само зрънце от онова
добро настроение, което
завладяваше хасковлии
по Дните на Хасково.
„Ъкъдемия Каунь” и
вестник „Каунь“ се утвърдиха като неизменна част от културния
живот на Хасково, писа
по този повод, във „Фейсбук”, журналистът Георги Пеев.
Тъжно е наистина…
Но, в Кауня и на
това, вероятно гледат
с насмешка: Излизаши
когат можи. саа година
ни можа. Ама риколта пак
можи да узрей!

торентмайстор

ОТВЛИЧАНЕ – НА КАКВО
Е ГОТОВА ЕДНА МАЙКА?
На какво е готова една
майка? На всичко, за детето си. Това казват с филма
от тази година „Отвличане”
(Kidnap) режисьорът Луис
Прието и актрисата Холи
Бери. В екшън трилъра
тя е отчаяна жена, чийто
син е отвлечен пред очите
и няма кой да помогне за
спасяването му. Но момче-

свършва като миг, понеже
филмът до края се следи
със затаен дъх.
Ще успее ли майката
срещу въоръжените брутални бандити? Кой е съседът, предлагащ помощ?
Живо ли е детето? И какво
още има в клетката където
е скрито? Все въпроси,
чийто отговор идва с фи-

то има сърцата майка. Тя
се мята в колата и тръгва
след похитителите. Няма
да я спрат нито заплахи,
нито катастрофи по пътищата.
Действието се развива
динамично и изключително достоверно. Семейна
двойка професионални
п ох и т и тел и п р и м а м ва
момчето в автомобила
си. Всичко става за миг. И

нала. А той си заслужава
гледането.
Режисьор: Луис Прието
В ролите: Хали Бери,
Робърт Уолкър Бранчауд,
Дана Гориър, Лю Темпъл,
Кристофър Бери, Малеа
Роуз, Ерика Къртис, Ричи
Монтгомъри, Кърт Краус
и др.
Държава: САЩ
Година: 2017

ПРИКАЗКА, С ПОУКА, ЗА ЧЕСТНИЯ МЪЖ

Един дървар минал по
мост над реката и си изпуснал брадвата във водите... Заплакал от мъка, но
тогава Господ му се явил и
попитал:

– За какво плачеш?
– Как да не плача, Господи, падна ми брадвата в
реката и сега не мога да си
изхранвам семейството…
Тогава Господ взел от реката златна брадва и попитал:
– Това ли е твоята брадва?
– Не, това не е моята
брадва – казал дърварят.
Господ взел от реката брадва от сребро и попитал:
– Може би това е твоята
брадва?
– Не, това не е моята
брадва – отговорил дърварят.
И накрая Господ извадил от реката брадва от
желязо.
– Да, това е моята брад-

ва – щастлив отвърнал
дърварят.
– Виждам, че си честен
човек и съблюдаваш Моите
заповеди, затова вземи като
награда и трите брадви.
Заживял дърварят щастливо и доволно, но за съжаление един ден жена му му
паднала от моста в реката.
Отново заплакал от мъка и
отново Господ му се явил и
го попитал:
– Защо плачеш?
– Как да не плача, Господи, жена ми падна в
реката…
Тогава Господ извадил
Дженифър Лопес от реката
и попитал:
– Това ли е жена ти?
– Да, това е жена ми
– щастливо отговорил дър-

варят.
Господ се разгневи:
– Защо ме излъга, нещастнико?
– Виж, Господи, бих
могъл да отговоря, че това
не е моята жена. Тогава ти
може би щеше да извадиш
от реката Катрин Зита-Джоунс, а аз отново щях да ти
кажа, че тя не ми е жена.
Тогава ти щеше да извадиш
моята жена и аз щях да
кажа: Да, тя е! Щеше да ми
дадеш и трите, а аз какво
ще правя с тях? Нямаше
да съм им достатъчен и
никой от нас нямаше да е
щастлив…
ПОУКА: Когато мъжете
лъжат, го правят с достойнство и в полза на
всички!

www.pimbg.com
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ЧЕРНО И БЯЛО
За да засвири моето пиано,
убит е слон, отсечен абанос.
От тях клавиши някой е направил,
до бяло черно, до дървото кост.

Черно и бяло в нас се преплитат
във неделим кръговрат.
Черни и бели откъсват се дните
от календара живот.

И черно-бяла е и песента ми,
че и светът край мен е черно-бял.
Без радостта и мъката събрани,
нима човек е истински живял?

За да засвири моето пиано
убит е слон, отсечен абанос.
И тази песен черно-бяла стана
добра ли е, това е друг въпрос.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

СВЕЩЕНИК

50 АВСТРАЛИЙСКИ ЦЕНТА
СЪДЪРЖАТ СРЕБРО ЗА 2 $
И ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТ ЖИВОТА
ИНТЕРФАКТОР
• Когато европейците за
пръв път видели жираф,
го нарекли “камилопард”,
решавайки, че е хибрид от
камила и леопард.
• Животното с най-голям
мозък в съотношение с тялото е мравката.
• Като се родят черноморските костури са в
женски пол, но към 5-тата
година радикално менят
пола си!
• Слонът е единственото животно с 4 колена.
• Зоопаркът в Токио
всяка година затваря за
2 месеца, за да могат животните да си отдъхнат от
посетителите.
• Когато жирафът ражда, малкото пада от метър
и половина височина.
• Флагът на Аляска е
създаден от 13-годишно
момче.
• Женските кучета хапят
по-често от мъжките.
• Всяка година от ухапване от пчели загиват повече хора, отколкото от
ухапване от змии.
• Акулите имат имунитет
към рака.
• На горилите действат
противозачатъчни таблетки.
• Военния поздрав в
нито една страна не се

отдава с лявата ръка.
• Плъхът е животното
издържащо най-дълго без
вода.
• Единственото животно, боледуващо от проказа
освен човека, е броненосецът.
• Хипопотамите раждат
под вода.
• Орангутаните предупреждават за агресивността си със силно оригване.

• Къртицата може за
една нощ да прокопае тунел дълъг 76 метра.
• Охлювът има около 25
000 зъба.
• Женският черен паяк
може да изяде до 20 паяка
на ден.
• При недостиг на храна
тенията може да изяде до
95 процента от теглото на
своето тяло и да остане
жива.
• Националният оркестър на Монако е по-голям
от армията им.
• За да се свари твърдо
щраусовото яйце са нужни
4 часа.
• При лъвовете 9/10 от

улова в семейството доставят лъвиците.
• Ленивците прекарват
75% от живота си в сън.
• Врабчетата не могат
да ходят.
• Най-простият способ
да различиш животното
вегетарианец от хищника: при хищника очите са
разположени отпред, за
да вижда жертвата, а при
вегетарианците от двете
страни на главата, за да
виждат врага.
• Прилепът е единственото млекопитаещо, което
може да лети.
• 99% от видовете същества живели някога на
Земята са измрели.
• За да събере килограм
мед, пчелата трябва да кацне на 2 млн. цвята.
• Кръвта на скакалеца е
бяла на цвят.
• Единствено хората и
делфините правят секс за
удоволствие.
• Единственото домашно животно, което не се
споменава в Библията е
котката.
• Шимпанзето е единственото животно, което
може да се познае като се
види в огледало.
• Слоновете и хората са
единствените млекопитаещи, които могат да стоят
на главата си.

Един от златните български
хи т о ве , и зп ъл н е н о т Г е о р ги
Христов, още в началото на
кариерата му. Текстът е на Иван
Тенев. Музика и аранжимент
– Димитър Гетов. По думи на
композитора, песента е създадена
за конкурса „Златния Орфей”, но не
е приета от комисията. Шанс на
екипа дава Националното радио,
а записът става идеален още от
първия път.

ПОДПОМАГАНЕ,
ПОДКРЕПА

ИЗХОДЕН
ОТВОР НА
ЦЕВТА

ИМЕ НА
ТОКИО В
1457-1868 Г.

ГРАНИЦА
(МАТЕМ.)

НАША КИНОСТУДИЯ,
ОСН. 1948 Г.

ПОРОДА КУЧЕТА, ШОТЛАНДСКА ОВЧАРКА

АНАТОМИЧЕН
ОРГАН
ШАБЛОНЕН
ИЗРАЗ
ДЕПАРТ. В
ЮГОЗАП.
ФРАНЦИЯ
ФР. МОДНА
КЪЩА, ОСН.
1908 Г.

НАША ФИРМА
ЗА АЗОТНИ
ТОРОВЕ
ПРИЯТЕН
ШУМ, РОМОН
ВРАТ
ГРАД В ЮГ.
ГРУЗИЯ
ЗЛА
МАГЬОСНИЦА

КРАСИВО
РАСТЕНИЕ

АНГЛИЙСКИ
ФУТБОЛИСТ,
СП‘98
ПИСТА ЗА
СКИ СКОКОВЕ
ЕДРА БЛАТНА
ПТИЦА
НАШ
ПРЕЗИДЕНТ
В 1990-97 Г.
ПОВЕСТ ОТ
КОНСТАНТИН
ПЕТКАНОВ

МЛАДЕЖКИ
ПЪПКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКО
ПИАНО

ЛЕПИЛО
ОТ СМОЛА
ГЕОМЕТРИЧНА
ЛИНИЯ

ХАПЛИВО
НАСЕКОМО

МЛАДА
КОКОШКА

РОМАН ОТ
СТИВЪН КИНГ

ВОДОСТОЧНА
ТРЪБА

АВТОМОБИЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ФРЕНСКИ
ФУТБ. ТИМ,
ОСН. 1901 Г.
СТИХ ОТ
БОГОМИЛ
РАЙНОВ

СНЕЖНО
СВЛИЧАНЕ

ЯРОСТ,
ЗЛОБА

РИТНИК
ПО ТОПКА

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА
МАШИНА

ГЪСЕНИЦА
В ПАШКУЛ

www.pimbg.com

ÆÈÂÎÒ

НЕИЗМЕРИМО БОГАТО ЩАСТЛИВИ
ТРИ ПЪТИ ИЗПИТВАТ ЧУВСТВОТО РОДИТЕЛИ И КРЪСТНИЦИ НА МАЛКАТА МАРИЯ

Родители, кръстници и кръщелници - отново заедно по хубав повод

ФАКТОР
Неизмеримо богато
щастливи се нарекоха
кръстниците на малката
Мария Атанасова – колегите Кристина и Георги
Иванови. Така, несъмнено
се чувстват и родителите
Мирослав и Румяна, но
които кумовете кръщават трето отроче. Светото
тайнство стана в деня на
света Дева Мария, да е

още по-силно покровителството й над малката.
Кръстницата е духовна
майка на детето, което кръщава. Да имаш дете, е богатство, да бъдеш кръстник
е сбъднато щастие. Ние
кръстихме двамата синове
на Руми и Мирослав, сега
и дъщеричката им. Затова
казвам, че сме неизмеримо
богато щастливи, не скрива
емоцията си Кристина. И
за доказателство – илюс-

трира празника със снимки
във Фейсбук, от които блика настроение.
Страхотно е чувството!
Ние имаме щастието да
го изпитаме, вече, 3 пъти.
Пожелавам на всички родители да се чувстват като
нас, обобщава семейното
чувство Миро.
Благодарим на страхотните кръстници, направихте празника ни незабравим, споделя във Фейсбук

Румяна.
Семейството през идния месец ще има още
два празник а. Баткото
Светослав на 10-ти 10ти става на 10 години.
Знаменателна дата! А в
последния ден на месеца
Мария става на 2. Свой
празник през октомври
няма само Михаил, защото е изпреварил другите
на 20 февруари, когато
стана на 5 годинки.
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СЕРИОЗНО И НА ШЕГА
Обяснения, писани от
шофьори, участвали в
пътнотранспортно произшествие:
• Тръгвайки на работа в
7 тази сутрин, изкарвайки
колата от гаража на улицата, се сблъсках с автобус.
Автобусът беше подранил
с 5 минути.
• Инцидентът стана,
защото с едното око наблюдавах камиона отпред,
с второто - пешеходеца, и с
другото - колата отзад.
• Започнах да намалявам скоростта, но колите
отпред бяха по-неподвижни, отколкото мислех.
• Не знаех, че ограничението на скоростта е
валидно след полунощ.
• Колата пред мен блъсна пешеходеца, но той се
изправи, затова го блъснах
и аз.
• Другият автомобил се
сблъска с моя, без да даде
предупреждение за намерението си.

• Ударих се в неподвижен камион, който идваше
отсреща.
• Пешеходецът ме блъсна и отиде под колата ми.
• В опит да убия муха,
се ударих в стълб.
• Невидим автомобил
се появи от нищото, удари
колата ми и изчезна.
• Бях изхвърлен от колата, когато тя се отклони от
пътя. По-късно бях намерен
в канавката от някакви
крави.
• Мислех, че прозорецът
ми е свален, но открих, че
е вдигнат, когато подадох
глава през него.
• Бях карал автомобил
от 40 години, когато заспах
на волана и катастрофирах.
• Когато наближих кръстовището, изведнъж се
появи знак на място, където
знак „стоп“ никога не се
беше появявал преди.
• За да избегна удар в
бронята на колата отпред,
ударих пешеходец.

Те казват всичко - ти не
разбираш нищо...
***
На сватба във врачанско, здраво пийналият кум
иска думата. Музиката спира, той взема микрофона
и казва:
– У тоа момент, язе сакам булката да ми врътне
една бибитка!
Всички занемяват и не
могат да повярват на ушите си. А младоженецът
рипнал, засукал ръкави и
тръгнал ядосан към кума.
Кумът го погледнал невъзмутимо и продължил по
микрофона:
– Мисля, че бех кристално ясен! Младоженецът
да си седне, казах, булката
сакам да го направи!
***
В зоопарка:
- Тате, защо тая маймуна ни гледа толкова лошо?
- Тихо, сине, още сме на
касата...

- А църковни свещи?
- Господине, намирате
се в данъчното! При нас
няма нищо свято!
***
Дъщеря към родителите
си:
- Мамо, тате, запознайте се с новия ми приятел
- веган, вейпър и покемонър...
Бащата деликатно я
дръпва настрана:
- А бе дъще, няма ли
начин пак да се събереш с
онзи от затвора?

ЩАСТЛИВ СЕМЕЕН ПЪТ НА МИТКО И ТАНЯ!
ската сватба. Много стилно
и хубаво бе тържеството в
ресторанта. Всички останахме
доволни, а най-доволни сигурно
са били младоженците, които
после заминаха на меден месец
в Банско, разказа приятелят на
Митко – Желязко Андонов.
Че меденият месец е минал
хубаво, не ще и дума! Но, медени да се и годините след него,
желаем на младото семейство.
Много поводи за радост да
имат, успехи и здраве да ги
съпътстват цял живот!

ФАКТОР
Семейство са, вече, Митко
Костадинов, един от новите колеги в 9 цех и избраницата му Таня.
Двамата се врекоха във вярност,
пред Бог и гражданските власти,
на 10 септември.
Венчавк ата бе в димитровградския храм „Св. Димитър”, празненството по случая – в
ресторант „Москва”. Сватбеният
ден мина със спазване на всички
традиции – разбиване на вратата,
вземане на булката, на кумовете.
Изобщо, както се прави българ-

***
Питат американец:
- Защо вие, американците, не обичате руснаците?
- Защото имат много
комплекси... Ракетни комплекси...
Папата пристига за първи път на посещение в Париж. На гарата е посрещнат
от тълпа журналисти, които
го връхлитат и започват
да му задават въпроси.
Един от тях се провиква:
- Какво е вашето отношение към парижките
публични домове?
Папата си мисли:

„Да кажа, че е положително, не ми позволява
санът, ако кажа, че е отрицателно, ще си загубя аудиторията... Накрая измислил
оригинален изход от положението. Направил учудена
физиономия и пита:
- А, в Париж има ли
публични домове?
На следващата сутрин
топ новината във всички
вестници е: „Първите думи
на папата, пристигайки в
Париж бяха - Има ли тук
публични домове?"
***
Умрял един ловец. За
наказание, че е избивал животните, Бог го превърнал
в заек и го върнал обратно



на земята. Скоро заекът
се хванал в капан и дошъл
ловец да му вземе кожата.
- Моля ти се, пощади
ме - примолил се заекът с
човешки глас.
- Може да не повярваш,
но и аз бях ловец в предишния си живот...
Ловецът се захилил:
- Пък аз бях заек...
По-добре да срещнеш
доктора си в църквата, отколкото свещеника в болницата.
***
– Ало, Жоре, къде си,
брат?
– На морето с едни чех-

кини! Отмъщавам на ЧЕЗ...
***
В бара седи разкошно
гадже. До нея се присламчва поредният сваляч.
Завързва се разговор какъв
тип мъже харесва дамата.
- Падам си по военните,
защото са винаги готови
и точни, харесвам спортистите заради тяхната
издръжливост и обичам
арменците заради природната им надареност.
- Е, - рекъл нашия човек,
- Тогава позволете да Ви
се представя: олимпийски
шампион майор Гарабедян!
***
Жените… Ти не казваш
нищо - те разбират всичко.

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

Àäðåñ: 6300 Õàñêîâî, áóë. “Âàñèë Ëåâñêè” ¹ 6 - ÏÈÌ-ÎÎÄ
Ñ “Ôàêòîð” ÏÈÌ-ÎÎÄ ñëàãà íà÷àëîòî íà åäíà íîâà òðàäèöèÿ â ñâîÿ
ëåòîïèñ - âåñòíèê çà õîðàòà. Íåãîâàòà ñúäáà å äà èì ñëóæè!

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

Петък, към края на деня.
Черният дроб очакваше
вечерта с огромно притеснение, стомахът също
беше в тревожно очакване,
носът сърбеше, краката
и езикът знаеха, че ще се
оплитат, задникът се боеше
от приключения... Само мозъкът наивно се радваше:
- Най-накрая ще си почина.
***
Посетител:
- Извинете, да имате
икони?
- Не.
- Кандила?
- Не.

Кръчма някъде в Африка. Влиза мъж, сяда,
вади от джоба грозно,
зъбато, ушато чудовище
и го слага на бара.
Барманът:
– Какво ще обичате?
– Ами, за мен водка,
а за приятеля ми - сочи
чудовището - бира!

– Ама какво е това? пита барманът.
– Вижте, аз водя научна експедиция. И сега
идваме от едно далечно
село.
Обръща се към чудовището:
- Пешо, бе, как се казваше селото, в което напсува шамана?

