НАЙ-ДОБРИТЕ НА БРИДЖ-БЕЛОТ

В ПИМ

Факт стана първият турнир по бридж-белот в дружеството. Нарекохме го „Фактор в
ПИМ”, както и футболния, защото победителите не може да не са фактор във фирма,
където играта е толкова обичана. И я играят
много хора в обедната почивка. Затова малко
странно изглежда, че при такъв интерес към
бридж-белота и такива майстори, само 6
двойки намериха кураж да седнат на масите.
Имаше и от Маджарово, наистина 3 желаещи
отбора, но спешна поръчка попречи в последния момент на момчетата. Маджаровци не
се явиха, а шестте двойки теглиха жребии
кой срещу кого сяда.
На стр. 4

С ХЕЛИКОПТЕР ИНСПЕКТИРАТ
НАШИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРУЗИЯ
На стр. 3
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КОГАТО НЕЩО
СЕ ПРАВИ
ДОБРЕ...

НАЧАЛНИКЪТ НА ОКК:

МИНАТ ли БЪРЗИТЕ ПОРЪЧКИ,

ИДВАТ ТРУДНИТЕ.
ДА НЕ СЕ ОТПУСКАМЕ!

На стр. 2

ЧАСОВНИКЪТ С ЧАС ЗАПОВЕД: 12
НАЗАД, РАНО В НЕДЕЛЯ

ФАКТОР
Серия 13-метрови съоръжения с изолация, за
кратко време, но с необходимото качество изработиха групите на Недялко
Георгиев и Росен Димчев

от 9 цех. Изделията вече се
транспортират до клиента в
Румъния, който не за първи
път се доверява на ПИМ.
Поръчката сега дойде след
добре свършена работа
миналата година. Тогава

няколко такива съоръжения
бяха изработени в Хасково
от бригадите на Милен Николов и Захари Захариев, а
бригадата на Георги Иванов
от 2 цех прави съдове на
място.

С час назад трябва да
се преместят стрелките на
часовника в 4 часа сутринта
на 29 октомври неделя. Към
зимно часово време, заедно
с България, преминава ¼
от населението на земята.
Смяната на времето на лятно и зимно се въвежда най-напред в Германия по време на Първата
световна война. Целта е да се използва по-пълноценно светлата част на деня и да се пести
електроенергия. У нас смяната се въвежда през
1979 година.
С местенето на стрелките, в случая, печелим час сън и повече свободно време в неделя.
Смяната на времето обаче напоследък се явява
предмет на спорове. Според някои изследвания,съществува връзка между смяната на часовото време и пътните инциденти. Продължило
няколко години проучване на канадска застрахователна компания показало, че след преместването на стрелките с час назад катастрофите се
увеличили с 16% в сравнение с последните две
седмици от лятното часово време.
Дали е така и в страната ни, трудно може да
се каже. У нас пътните инциденти са ежедневна
реалност, с тежки щети и жертви. Числото е впечатляващо и дори в най-спокойните дни може
да скочи рязко.
Все пак, според медийни информации, Еврокомисията е започнала изследване дали смяната
на лятното и зимно часово време има вредни
ефекти върху хората и икономиката. Проучването
трябва да бъде огласено до края на годината.

ДНИ ПОЧИВКА
ЗА КОЛЕДА И
НОВА ГОДИНА
ФАКТОР
12 ще са почивните дни за
Коледа и Новата 2018 година.
Дългата ваканция започва от
обяд на 22 декември и свършва
с изтичането на 3 януари. От
4-ти работният процес в ПИМ
започва отново с пълна пара.
В същото време за страната празничните почивни дни са
24, 25, 26 декември за Коледа,
към които се добавя и съботния 23-ти, а за Нова година – 1
януари 2018-а, с добавка 30 – 31
декември, тъй като са събота и
неделя. Така общо се събират 7
ваканционни дни.
В ПИМ, разбира се по-дългият отдих ще се компенсира
с работа в част от почивните
дни преди края на годината. Със
заповед на управителя за такива са обявени две съботи от
октомври – изминалата – 21-ви
и предстоящата – 28-и, две през
ноември – 18-и – 25-и и една през
последния месец – 2 декември.

фирмопис
СПОДЕЛЕНО
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АСОВЕТЕ НА ФИРМАТА ДА СЕ
ЗАНИМАВАТ С ВИСШИЯ ПИЛОТАЖ

Христо ЧАНКОВ, I цех
Приветствам създаването на рубриката „Споделено”. Чудесна възможност
е всеки да каже това, което мисли, да се чуят нови
идеи, предложения и т. н.
Включвам се, макар, че се
притеснявам, защото не съм
свикнал на публичност. Това,
което ми направи впечатление в първите 2 публикации,
е, че мислим по един и същ
начин, но го изразяваме
с различни думи. В ПИМ

започнах работа през 2010
година. Имам вече наблюдения, опит. Бих искал да споделя моя „ключ към успеха”,
както точно бе формулирано
от инж. Кристина Иванова в
споделеното от нея. Първи
цех е много добър пример
за един „добре смазан механизъм”, както го казва пък
Недялко Демирев. Тук много
хора работят в една група
и могат да служат за пример. Двама – трима човека
по-лесно се сработват, но тук

групата е голяма и постига
много добри резултати.
Въвеждането на нови
хора, колеги и идеи за работа, според мен трябва
да стане цел № 1 за ПИМ.
Разбирателството - това е
моят „ключ към успеха”. Недоверието и неразбирането
просто не трябва да ги има.
С разбиране да се подхожда към младите колеги, за
да могат по-бързо да се
докажат. Обучението, създаването на професионални

умения и самочувствие са
много важни неща. Бих казал – висш пилотаж, с който
трябва да се занимават „асовете” на фирмата. Майсторите с охота да предават опита
си на младите, а не да робуваме на разбирането „занаят
се краде”. И, който е по-свит,
по-стеснителен, не може да
„краде” – да напуска, а не
да се утвърждава! Това не
е добра практика. Вярно,
някои се оказват неподходящи за професията, сами го

разбират и напускат, но виждаме,
че не само те го
правят. Съответно
виждаме и другия пример –
пак се връщам към Първи
цех. Милен Николов и Веско
Йорданов са бригадири, чиито групи се сляха. Хора с
различни характери, умения,
опит, работят заедно, разбират се и постигат много добри резултати, устойчиви са
като колектив. Може би двамата могат да споделят как

НАЧАЛНИКЪТ НА ОКК:

го постигат, какъв е техният
„ключ към успеха”? Аз мисля,
че повече добри практики
могат да се създадат, ако
ползваме собствения си
опит, идеите, генерирани
у „асовете на фирмата” за
които говорих, а и у всички
колеги, малките колелца,
които движат големия механизъм.

ПО-ЛЕКО

МИНАТ ли БЪРЗИТЕ ПОРЪЧКИ, ИДВАТ
ТРУДНИТЕ. ДА НЕ СЕ ОТПУСКАМЕ!
ДРЕБНИТЕ ГРЕШКИ НАЙ-МНОГО ДРАЗНЯТ ИНЖ. ИВАЙЛО ГОЧЕВ

Интервю на
Христо ЦВЕТКОВ
Инж. Гочев, премина,
миналия месец, пореден
одит на Системата за
управление на качеството в ПИМ. Констатациите са, че работи
и заложените цели се
постигат. Но тук, все
пак, става дума за документална проверка,
обхващаща процеси и
дейности в широк спектър. Как стоят нещата
в по-тесен – качеството
на продукцията? През
последните месеци работата беше много и напрегната, отрази ли се?
- По принцип реалността
винаги изпреварва системата. Системата отразява
ставащото в даден момент,
реалността – ставащото
постоянно. Но, на въпроса
– няма начин общата обстановка да не се отрази никак,
но, мисля, че, като цяло,
качеството бе на нужното
ниво и ние, като отдел за
контрола му, не оставихме нито едно изделие да
тръгне към клиент без да е
тествано. Всички са преминали хидравлична проба,
макар лично да ми се иска
проверката да е всеобхватна. Сроковете и обстоятелствата обаче, през лятото,
не го позволяват.
Все пак, по-точно, какво
качество на изделията сме
постигнали ще стане ясно
след сезона, когато вече
работят по обектите. Ако тогава рекламациите са никак
или малко – значи наистина
добре сме се справили.
- Може ли да се каже,
че са преодолени често
допускани слабости?

- Част от тях, по-голямата, са преодолени, но продължават
да се допускат някои,
които спокойно може
да бъдат избягвани.
Става дума за нелепи
грешки. Вярно, през
летния сезон работата
е динамична, всеки
от клиентите бърза
с поръчката си, бързат и
групите, но за опитни хора
като нашите в ПИМ, това
не е причина. Затова казвам, че дребните грешки са
най-дразнещи.
- Смятате ли, че качественият контрол в
летните месеци бе достатъчен, като се има
пред вид намаления, заради командировки, състав
на отдела ви?
- Не сме допуснали неизпробвано изделие. Забелязаните проблеми сме
решавали с началник-цеховете, бригадирите на групи. Мисля, че отговорихме
адекватно на натоварването. Благодаря на колегите
от Отдела за контрол на
качеството за сърцатото
приемане на предизвикателствата и добрата работа.
- Какви, най-вече бяха
забелязаните проблеми
през сезона?
- Някои групи не направиха хидравлични проби
на термо ризите. Случвало
се е, има теч от тръба към
помпа. Сваляме тръбата
и виждаме заосенъци, незачистено, стружки, масло… Виждаме недопустимо
отношение. И тук, вече, не
е толкова лошо, че има
неизпробвана риза, непочистена тръба. Лошото е
репродуциране на проблема. Ще го кажа иначе: Един
съд трябва да се направи
за време Х. Едната група го
прави навреме, другата изостава. Но в изоставащата
са забелязали, че колегите
им не тестват ризите, не
чистят тръбите. И тъй като
изостават, не го правят и те.
Получава се ефектът на доминото. А още по-лошо е, че

такова отношение може да
остане и след кампанията,
когато ще има достатъчно
време да се изпипва всичко. Сега оправдания има,
после какви ще са? Ето,
това са неща, които, ако не
се пресекат, ще засилват
негативното си влияние.
- Виждането ви за преодоляването им?
- Контрол, принципно
отношение и адекватна реакция към всяка грешка,
със съответните санкции,
промяна на условията, създаващи предпоставки за
работа с недобро качество.
Ето примери за обратния
ефект: Говорихме, че се
избягват тестове, заради
бързане. И тези, които го
правят получават повече
пари, от останалите, спазващи технологията. Което
е абсурдно. По аналогичен
начин стоят нещата и в Заготовъчния цех. Нормата
им е, да кажем, дадено
количество дъна и шапки.
Справят се по някакъв начин, за сметка на качеството. Заготовките отиват по
групите, които, първо губят
време да оправят разминаванията, второ – на свой ред
не постигат необходимото
качество. Има какво да се
направи в това отношение,
за да се получават нещата
по-бързо и по-точно, и ръководството предприема
мерки. В подкрепа на това
е положителният ефект при
специализираните дейности
– групата, която прави крака,
огъва тръби. Може би опитът
трябва да се приложи и върху другите заготовки.
Смятам, че може да се
сложи нова измервателна
техника и на местата, където се правят дъната, мантелите. При една поръчка
всичко да бъде еднакво. Да
се избегне всяко разминаване, дори най-малкото…
Въвеждането на ЕРП-системата, което е предстоящо,
би дало по-реална картина
към момента и една подобре проследимост на
процесите.

Само на съзнание не
може да се разчита. Не че
не е важно, важно е и трябва
да се работи по него, но не
по-малко важна е технологичната обезпеченост. Мерим по-точно дъна, мантели
– правим по-точни изделия.
Имаме по-добра машина
за лазерен разкрой - правим по-добър разкрой на
детайлите. Оттам – по-лек
и точен монтаж. Нещата са
свързани. Ако сме по-технологични, можем да правим и
по-качествени, и с по-висока
добавена стойност изделия.
- И, все пак, с добър
темп ли върви напред
ПИМ по отношение на
качеството на продукцията? Преодоляват ли се
слабостите, като цяло?
Нали това е постоянна
цел и приоритет на компанията.
- Да, в това отношение
се развиват. При правените хидравлични проби
течовете са доста по-малко,
макар, че съоръженията
стават по-сложни. Дали
заварчиците са по-добри,
дали точните изделия се дават на точните групи, дали
100-процентовата проверка
дава своето отражение и
бригадите не искат да се
излагат… Но напредък има.
- Като ръководител
на Отдела за контрол
на качеството, обръщението ви към колегите в
края на активния сезон?
- Нека да бъдат отговорни, на първо място, защото
е важно. Мотивацията е
нещо различно. Ако само
заплащането е мотивация
за работа – няма да се
постигнат целите. Човек
трябва да бъде отговорен,
упорит и мотивиран, за да
има резултати. Вярвам, че
нашите ще стават по-добри.
И още нещо към хората
– да не се отпускат след
натоварения сезон. Защото
като отмине кампанията,
предстоят нови отговорни
задачи. Иначе казано – като
приключат бързите поръчки,
идват трудните.

Да се работи отговорно, в ПИМ е ежедневие. И
еженощие, понякога. Както на тези кадри. Запечатали
са мигове от товаренето на съоръжения за грузинско
винарско предприятие. Последният съд от доставката, току-що измит, бе качен на камиона малко преди
21 часа. Късната доба обаче не попречи това, освен
с професионализъм, да стане с настроение. Така и
умората от дългия ден се понася по-леко.

ПРАЗНИК В МАДЖАРОВО
НА 10 НОЕМВРИ

На 10 ноември – петък,
ще бъде тази година традиционният есенен празник
в Маджарово. С него ПИМ
по традиция отбелязва
приключването на поредния активен сезон. Пак по
традиция, домакини са
колегите от предприятието в Маджарово, които в
ресторанта на комплекс
„Рай” посрещат колегите
от завода в Хасково и гости
на фирмата.
Шоу на празника отново

ще прави обичаната в ПИМ
изпълнителка Нелина, която специално за участието
е подготвила репертоар
от познати хитове и нови
песни. Ще се вият хора, ще
се вихрят танци. Трапезата,
като всяка година, ще бъде
препълнена. Ще има и отличия, връчени от управителя инж. Димитър Назъров
за колегите от маджаровския екип, постигналите
най-добри производствени
резултати.
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ФИРМОПИС

С ХЕЛИКОПТЕР ИНСПЕКТИРАТ
НАШИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРУЗИЯ
164 ДНИ РАБОТИ В КАВКАЗКАТА СТРАНА ГРУПАТА НА РОСЕН ДИМЧЕВ
Светослав ЦЕКОВ
След 164 дни в Грузия,
групата на Росен Димчев
отново е по работните места в Хасково. Включиха се
в изработката на важна
поръчка за 51-кубикови
съоръжения от румънско
предприятие. Подготвиха
и мостра за изложение в
северната съседка.
В Грузия задачата на Росен, Йордан Иванчев, Пенко Павлов, Георги Русинов,
Стоян Петев, Благовест

Господинов, Красимир Караиванов бе изграждане на
дълга поредица 100-кубикови съдове за вино с частична изолация. Справиха
се. Междувременно, освен
на основния обект, поеха
ангажименти и на други в
кавказката страна.
Отзивите за работата
ни, от домакините, са добри. Смятам, че са доволни
от направеното. Гледаха
съдовете, които изградихме
дори от въздуха. Собственикът на предприятието

разполага с хеликоптер и
от време на време прелиташе над обекта, сподели
бригадирът.
Самият той тази година
е изброил 239 дни на обекти зад граница, заедно с
ядрото на групата – Пенко,
Йордан и Георги. Железни са, винаги може да се
разчита на тях. Добър екип
сме, хвали Росен колегите.
Хубави думи казва и за
разширения състав, в които
включва и Иван Янков, на
който се наложило да се

върне след известно време
в България, но после пак
долетял, с друга група в
Грузия.
Конкуренцията е изключително силна. И от
други страни имаше групи
на обекта. Затова сме доволни, че направеното от
българите, от ПИМ, бе оценено. Че имаме дял, макар
и скромен, за развитието на
компанията. Но, най-важното е, че всички се върнахме
живи и здрави, слага точка
бригадирът.

ПОЗДРАВ ОТ БЪЛГАРИЯ
ФАКТОР
Поздрав от България за
колегите, които с труда си
защитават марката ПИМ на
обекти в чужбина! Най-напред към Кипър, където
са Иван Стоянов, Митко
Петков и Милко Милчев. На
острова те монтират съоръжения, изработени през
лятото за модерна нова
винарна, а очакванията са
да приключат до края на
месеца.
В Армения са Георги
Ангелов, Янчо Апостолов,
Пламен Захариев, Стоян
Стоянов и Борислав Бойдев. Шестимата работят
в Араратския винзавод,
където правиха на място
няколко серии съоръжения с различна кубатура.
След приключването им
започнаха и още по-големи
– 335-кубикови.
В Грузия продължават

да работят Златко Стаматов, Тодор Борисов, Арис
Лефтерис, Тоню Хаджиев,
Васил Петев.
За двете групи, подготвящи се за Узбекистан,
поздравът е изпреварващ,
но пожелания за успех са
навременни. Групите ще
работят на 2 обекта. На
единия трябва да се монтира около километър тръбна спирала по дъната на
110-кубикови съоръжения,
които обаче преди това
трябва да се изградят .
Другата група продължава
направата, на съдове с
обем 75 куб. метра, от поръчка по чийто първи етап
работиха няколко месеца
по-рано.
Голям съд на място ще
се гради и в „Жидвей“ – Румъния, винарско предприятие, с което ПИМ работи от
много години.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА –
БЕЗПЛАТНИ ВАКСИНИ
СРЕЩУ ГРИП ЗДРАВЕ
Ясен ДИМОВ

21 април 2017

8 май 2017

С изградени съдове за 6000 куб. м. вино приключи командировката на Росен Димчев и компания в голямото
грузинско предприятие. Ето ги в началото и края. Благодарност към Благовест Господинов за снимките!

27 септември 2017

27 септември 2017

Ваксини
срещу грип за
поредна година осигури за
слу жителите
ръководството
на компанията.
Безплатен „Инфлувак” получиха всички, които
пожелаха, а на
повечето бяха и поставени.
За целта в ПИМ специално
дойдоха д-р Александра
Милева и д-р Пенка Петева, с медицинските сестри
Овчарова и Въчева.
Ваксината е поливалентна, разработена изключително за очакваните щамове грип, които блокира.
Но дори след поставянето
й човек да заболее, грипът

преминава много по-леко,
обясни д-р Милева.
Тя и колежката й приветстват практиката в ПИМ
– на хората всяка година
да се осигуряват ваксини,
платени от компанията и
споделят наблюденията си,
че тук значително по-малко
служители боледуват от
грип и респираторни заболявания.

ПРЕДСТАВЯМЕ СЕ НА

ИНДАГРА ТАЗИ СЕДМИЦА
На изложение в Румъния се представя тази седмица ПИМ. „Индагра” е
специализирана изложба за селскостопанска продукция и свързаните с
нея техника и производства. Провежда се, при голям интерес, всяка есен
в столицата Букурещ. Дните сега са
25 – 29 октомври.
На „Индагра” компанията се представя заедно с партньора си в Румъния „Валдо Инвест”. За панаира бяха
подготвени 30-кубиков ферментатор
за червено вино, специално изработен в маджаровското предприятие,
иновативният ферментатор „Орбитал”, проектиран от инж. Пламен
Петров и съд за мляко с обем 2 куб.
м., дело на Росен Димчев – Пенко
Павлов. Конструктор е инж. Валентина Назърова.
За Букурещ заминаха и колегите
Мирослав Атанасов, Георги Тенев,
Валери Райков, които заедно с екип
на „Валдо Инвест” ще посрещат на
щанда досегашни и бъдещи клиенти.

Екипът на маджаровското предприятие пред мострата за „Индагра”

турнир

www.pimbg.com
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НАЙ-ДОБРИТЕ НА БРИДЖ-БЕЛОТ В ПИМ
6 ДВОЙКИ, САМО, НАМЕРИХА КУРАЖ ДА СЕ ЯВЯТ НА ТУРНИРА И ПОКАЗАХА КЛАСА

Христо ЦВЕТКОВ
Факт стана първият
турнир по бридж-белот.
Нарекохме го „Фактор в
ПИМ”, както и футболния,
защото победителите не
може да не са фактор във
фирма, където играта е
толкова обичана. И я играят много хора в обедната
почивка. Затова, странно
изглежда, че при такъв
интерес към бридж-белота
и такива майстори, само 6
двойки намериха кураж да
седнат на масите. Имаше
и от Маджарово, наисти-

на 3 желаещи отбора, но
спешна поръчка попречи
в последния момент на
момчетата. Маджаровци не
се явиха, а шестте двойки
теглиха жребии кой срещу
кого сяда.
Конкуренцията, освен
за престиж и красива купа,
бе и за добър награден
фонд, осигурен от ръководството на дружеството.
Но, в името на спорта, все
пак, суми не бяха обявени.
Нали всеки е дошъл заради
играта! И така, със закъснение от 45 минути турнирът,
под патронажа на в. „Фактор” официално бе открит.
Закъснението се наложи
заради необходимостта
трима от състезателите да

довършат спешна производствена задача. Георги
Георгиев, Захари Захариев
и Григор Киркоров дойдоха
с работните дрехи и веднага седнаха на масата.
Не чуха, наистина, регламента обявен от главния
съдия инж. Иван Ангелов,

но те си го знаят. Тримата
са от кротките картоиграчи,
не викат и не вдигат ненужни градуси .

ЖРЕБИЯТ РЕШИ
Георги и Захари в
първия кръг се паднаха срещу представителите на II цех Вълчо
Михов - Алеко Асенов.
Атанас Назъръв
– Марин Михайлов
седнаха срещу Чавдар
Пеев и Григор Киркоров.
Росен Николаев –
Добромир Станилов
срещнаха първите
записали се – Веселин Йорданов и Димо

Димов.
Двубоите започнаха. За
класиране във втори кръг и
сигурна награда, трябваше
да се спечелят 2 от 3 игри,
по правилата, прилагани в
ПИМ. Победителите се борят всеки срещу всеки, пак
в 2 от 3 игри. Резултатите

При останалите двубоите са оказаха по-оспорвани.
Весо Йорданов и Димо
Димов загубиха с две точки /155:157/ първата игра
срещу Росен и Добри, но с
втората /163:89/ безапелационно изравниха. Със сходен резултат обаче /158:86/
Росен и Добри надделяха в
третата игра и се поздравиха с крайна победа.
На Трета маса Вълчо
и Алеко взеха в началото
преднина срещу Георги и
Зарко /158:132/, но загубиха следващите две игри
/85:156, 52:201/ и отпаднаха

можеше да следи всеки.
Да са бързо и навременно
вписани на бялата дъска,
се погрижи инж. Ангелов. А
управителят инж. Димитър
Назъров, макар до последно да имаше натоварена
програма, лично дойде да
види как вървят нещата.

от надпреварата.
А тя стана още по-интересна. В първия двубой
жребият изправи Атанас и
Марин срещу Росен и Добромир. Които, наистина
дадоха отпор и с малки
разлики загубиха две игри
- /153:124, 155:130/. Така
стана и срещу следващите
съперници: Георги – Захари
/134:154, 148:184/, които
на финала седнаха срещу
Атанас и Марин.
Последваха разменени
победи /59:170, 194:80/.
Дойде мачът на истината. Който, в интерес на

КОЗ СЛЕД КОЗ
На Първа маса Атанас и Марин за 35 минути
взеха 2 игри от Чавдар и
Гришо /165:145, 170:107/,
и станаха първата двойка
преминала баража.

истината, малк о бе помрачен в края със
съмнение за
нецакане, при
наличие на
коз, от страна
на Атанас. Заявиха го Захари
и Георги, но не
поискаха проверка на „ръцете” и намеса
на съдията. Играта продължи
и в следващите раздаван и я въ р ве ш е
с разменен
успех, док ато с 40 точки
в последната
игра Назъров и
Михайлов сложиха точка на
двубоя и турнира.
I място
и „Фактор в
ПИМ” – Марин Михайлов
– Атанас Назъров;
II място –
Георги Георгиев – Захари
Захариев;
III място –
Рос е н Н и ко лаев – Добромир Станилов.
Честито
на победителите и благодарност към
участниците,
от организаторите! Също
– на публиката, проявила
интерес към
турнира - какви
карти са, ако
няма зрители
край играчите!
А за всички останали – избрани кадри от
състезанието.
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ПРОГРЕС

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ОТ ЛЕГЕНДАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ MIT
ОТ ВЪЗПИТАНИ РОБОТИ ДО МОЗЪЧЕН ПРОЧИТ СТИГАТ РАЗРАБОТКИТЕ
ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG
Предложение на инж. Иван АНГЕЛОВ
Живеем във времена на невероятни технологични
постижения и макар някои учени да смятат, че в областта на технологиите иновативните открития са
все по-редки, светът става свидетел на нова поредица
вълнуващи изобретения, дело на легендарния американски университет MIT (Технологичния университет
в Масачузетс).
За този университет през годините е говорено
много. В него са учили десетки гениални имена. Там са
създадени част от най-революционните технологични
открития през последните десетилетия. Ето някои
от тях.

Възпитан робот
Той не само знае как да се движи правилно от дясната
страна на претъпкан коридор, но в паметта му са кодирани
най-различни социални нюанси и ситуации.
Роботът на МИТ се държи почти като разумен човек
- опознава пространството, в което се движи, както и
точното си местоположение (локализация), засича всичко около себе си и го анализира (възприятие), планира
движението си и може да завърши маршрута, избирайки
сам пътя (контрол).
Роботът може спокойно да пропусне някой забързан
минувач, като дори може да реагира и избягва евентуални сблъсъци.

Мозъчно шпиониране
Технология, разработена в MIT, позволява на учените
да разчитат дистанционно и неинвазивно информацията
в човешкия мозък, предавана между невроните, без да се
налага да режат черепа на пациента.
Изобретението събира
импулсите от
миниатюрните електрически
синапси (връзки
между невроните)
в мозъка и по този
начин помага на
доктори и учени
да получат представа какво се случва в главите на пациентите. И не само
че помага, но процедурата е безвредна, сигурна и надеждна. А възможностите, които технологията разкрива в областта на психичното здраве и неврологията, са огромни.

Ключ към лечението на Алцхаймер
Болестта на Алцхаймер засяга милиони хора по света
всяка година. Тя не е само разрушителна и смъртоносна
за самия пациент, който страда от ефектите на отслабващия функциите мозък, но е и много тежка за близките
му, за които все още живият човек се превръща буквално
в развалина.
Благодарение на нови пробиви на учени от MIT е
постигнат безпрецедентен напредък. Те са успели да
изолират признаците на загуба на памет и да ги снижат
до почти нулева степен. Според тях причината се крие
в специфичен ензим, наречен HDAC2, който, когато бъде
блокиран, води до ново повишаване на когнитивните
(разпознавателните и осезателни) функции. И ако всичко
това е вярно, вероятно човечеството е близо до създаването на лекарство срещу нелечимата досега болест
на Алцхаймер.

Гигантският център
за данни „Флашка“
Точно така – може и вие да сте мислили по въпроса,
но е възможно – да използвате мощта на обикновената флаш памет. Учените са успели да запазят тонове
данни по най-ефикасния начин (съотношение пари/
обем), използвайки
именно този тип
най-евтина памет.
Нетрадиционните
единици памет са
доста по-евтини от

масово използваната DRAM (Dynamic Random-Access
Memory), която е доста бърза, но все пак…
Въпреки че центърът за съхранение на данни, изграден от отделни евтини флаш памети, е по-бавен в
сравнение с традиционния, новите типове системи ще се
нуждаят от поне 20 пъти по-малко енергия, като в същото
време ще могат стократно да увеличат обема на полезната памет за запис. А тези факти са доста примамливи
за съвременния бизнес и научна дейност.

Одеяло за бежанци
Бежанците са проблем в цял свят, а в последно време
тяхната цифра надхвърли стряскащите 60 милиона! Според статистиката на всяка една минута около 24 човека се
превръщат в бездомници!
Така че одеялото, изобретено в MIT, може да се окаже
от голяма помощ за хората, изпаднали в беда – не само
бежанци, но, например, пострадали при земетресения,
наводнения, природни бедствия.
Одеялото е устойчиво на вода, може да предпазва
от дъжд. Освен това е издръжливо и здраво, може да
се ползва с години. И най-важното – държи топло! Материята, от която е създадено, се изсушава много бързо
и лесно може да се трансформира в раница или дори
спален чувал.
Интересното изобретение
е двустранно
– с различни
предназначения, к акто и
притежава антимикробно покритие. Дръжк и те с к о и то
разполага, се
използват за удобно захващане в „режим за пренасяне
– раница“ и са изработени от здрава найлонова тъкан.
Притежава джоб, който може да се премества и залепва
по желание чрез здраво велкро. Добавена е и ивица, която
свети в тъмното и ако човек е увит в одеялото, ще бъде
забелязан от водачите на превозни средства. На всичко
отгоре – въпреки множеството си предимства и екстри
това одеяло не е скъпо за производство.

Най-скромният прислужник
Антропоморфният робот на МИТ прави каквото бъде
помолен, без да възразява. Може да запомня зададената
информация и дори да предвижда желания. Като например да донесе пакет от любимия чипс минута преди да
започне филмът по телевизията.
Машината
комбинира технологиите за дек ларативно и
семантично запаметяване, което означава, че
може да запомня всякакъв тип
обща информация, както и всякакви специфични събития. Това му позволява да придобива нови умения и да се справя с все по-сложни задачи.
Бъдещето на интелигентните роботи и интерактивния Изкуствен интелект определено е близо. Нищо чудно
в скоро време да разчитате в ежедневните ви задачи
асистентът ви вече да не е човек, ами робот от този тип.

Оригами роботи
Тези мини машини са едновременно очарователни и
полезни. Разработени да следват древното японско арт
изкуство за сгъване на хартия, мини роботчетата могат да
приемат различни форми и така да служат за различни
цели.
В традиционното оригами, човекът създава ефектни
и сложни фигури, използвайки само сгъване. Никога не
се използва лепило, рязане, добавяне на други листове
хартия. Красотата на изкуството се крие в това, какви
уникални форми можете да се получат чрез простото
сгъване на лист хартия.
Миниатюрните оригами роботи, създадени в MIT, могат да вършат различни функции – крачат, ходят, дори се
гмуркат. Възможно е някой ден да започнат и да летят.

Метапиано
Терминът, с който е озаглавен проектът, означава
„пиано от нов тип поколение“, нещо като музикален мутант. Разбира се, зад него се крие просто интересен
експеримент на научни екипи от MIT, които се събират,
за да комбинират мисълта си за създаване на нещо ново
от… старо.
Учените разглобяват на основни части две стари пиана, като след това сглобяват от тях странни музикални
инструменти. В крайна сметка са създадени две интересни
изобретения.
Първото включва преподреждане на ключови елементи от пианото като музикален инструмент, така че да
се получи коренно нов инструмент, способен да създава
електроакустични семпли (от които се нуждаят съвременните музиканти, композитори и DJ). И ако оставим
настрани практическата полза, то новият инструмент
просто звучи много забавно.
Второто изобретение е още по-сложен и заплетен
инструмент. Представлява… пинбол машина, като онези
легендарните с топчетата, само че създаващ звуци. Нещо,
което няма да видите всеки ден.

Перфектният скафандър
Този костюм не е само функционален и оптимизиран
за безопасност и гъвкавост, но изглежда много яко и футуристично. Може би не ви се вярва, но да се създаде нещо
толкова деликатно като космически костюм на Земята, не
е лека задача. Най-малкото защото е почти невъзможно
да пресъздадете по същия начин условията в Космоса
така, че да се извършат тестовете. Учените от MIT са били
принудени да създадат нови начини за тестове, които,
разбира се, включват традиционното потапяне под вода,
както и изстрелването на плюшени мечета, облечени в
тези дрехи в Космоса.
Основната
цел, която дизайнери и инженери
са гонели по време на създаването му, е, разбира се, бъдещата
човешка мисия
до Марс. Този скафандър е много
по-лесен за носене и движение в
сравнение с изпълнените с газ традиционни астронавтски
костюми. Направен е от еластична тъкан, която може да
понася екстремалните условия по време на космическите
пътешествия. Дори най-малката дупчица в традиционния
скафандър може да изложи на опасност астронавтите и
да направи оборудването безполезно. Новият обаче е
проектиран да оцелява след много повече повреди.
Макар и основната цел на това изобретение е да се
ползва в космически мисии, всъщност то може да е полезно в редица други области. Например може да помага на
деца с различни заболявания – от мозъчни увреждания
до церебрална парализа. Може да помага на хора, поразени от инсулт, или други с намалена подвижност, чрез
добавянето на електромеханични мускули и сензори,
подпомагащи движението.
Друг невероятен аспект на космическия костюм е, че
може да бъде изработван според индивидуалността на
всеки, който го носи. Преди изработката лазери сканират
тялото на човека така, че той да пасне перфектно след
създаването му. Костюмът се разширява, преди да бъде
облечен, а след това се включва електрозахранване, което го свива точно до формите на притежателя.
Инженерите в MИT са използвали много специфични
високотехнологични материали, които променят формата
си, но за да може той да приема очертанията и да е изключително здрав, вътрешния „скелет“ е от никел-титанова
сплав. Тя е оформена в мрежа от тънки нишки, които могат
да се разширяват при загряване и да се разтягат, без да
се късат, образувайки различни форми.
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БЪЛГАРИЯ - 49-А В СВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА - ШВЕЙЦАРИЯ, САЩ И СИНГАПУР, СОЧИ НОВО ГЛОБАЛНО ПРОУЧВАНЕ
ИНТЕРФАКТОР
ОТ ECON.BG
България се придвижва
с едно място напред - от
50-то на 49-то, в новата
класация на Световния икономически форум (СИФ) за
глобалната конкурентоспособност, съобщи Центърът
на икономическо развитие. Българската организация е партньор на СИФ в
представянето на доклада
The Global Competitiveness
Report 2017-20181 който обхваща 137 държави.
През 2011 г. страната ни е
била доста по-назад - на
74-то място, посочват от
ЦИР.
Глобалният индекс за
конкурентоспособност се
формира на базата на 12
фактора, които обхващат
цялостното икономическо и социално развитие
на страните - институции,
макроикономическа стабилност, инфраструктура,
пазар на труда, образование и здравеопазване,
обучение и квалификация
на персонала, стокови пазари, финансови пазари,
технологична готовност,
степен на развитие на бизнеса, иновации.

СТАБИЛНОСТ
Факторът, който допринася в най-голяма степен
за доброто позициониране, е макроикономическата стабилност. Той има
и най-голяма тежест при
формирането на индекса за
конкурентоспособност. Тук
България е поставена на
25-о място, докато миналата година бе 42-ра. място.
Тези резултати са свързани с благоприятни постижения по отношение
на държавния дълг като
процент от БВП; ниво на
националните спестявания
като процент от БВП - 24.5
на сто, нисък бюджетен
дефицит /процент от БВП 1.6 процента/; ниска инфлация, сравнително добър
кредитен рейтинг.

ГОТОВНОСТ
Другият фактор, който
допринася в най-голяма
степен за доброто позициониране, е технологичната
готовност. Страната е на
39-то място със стойност на
индекса 5.1. Тук са включени множество количествени
показатели, които имат

високи стойности. Става
дума за: индивидуални
интернет потребители /60
на 100/; брой абонати на
широколентов интернет
/23 на 100/; висока скорост
на интернет; брой мобилни
абонати /88 на 100 души/.
През настоящата година

4.3.
Много ниски са оценките за сътрудничеството и
разбирателството между
работодатели и синдикати,
невъзможността на страната да задържа и привлича
млади и талантливи хора,
неспособност на бизнеса

по-позитивно се оценява
ролята на чуждестранните
инвестиции за технологичното развитие на фирмите,
посочват от ЦИР.
По останалите фактори
обаче, България има сравнително неблагоприятни
резултати. Наблюдава се
сериозно отстъпление по
отношение на пазара на
труда - от 54-та позиция
страната отстъпва на 67-ма
със стойност на индекса

да назначава професионални мениджъри, ниска
производителност на труда.
Позитивно се оценява
връзката между производителността и заплащането,
както и гъвкавостта при
определяне на трудовото
възнаграждение.
По традиция значително е участието на жените
в работната сила, където
България заема 34-та позиция.

ИНОВАЦИИ
При иновативното развитие след скок от 94-та
до 65-та позиция през миналата година, страната
отстъпва до 68-мо място.
Прави впечатление все пак,
че през последните години
българският бизнес отдава
все по-голямо значение на
иновациите, отбелязват от
ЦИР. По разходи за научни
изследвания и общ капацитет за иновации страната
е на сравнително доброто
44-то място. Слабо остава
сътрудничеството между
бизнеса и научните организации - 74-то място.
По отношение на зрелостта на бизнеса България остава на 79-то място.
Ниско се оценяват фирмените политики за обучение
и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии,
отсъствието на желание за
делегиране на права на
подчинените.

ИНСТИТУЦИИ
Факторът, който по традиция е крайно неблагоприятен, е състоянието на
институциите. България

заема 98-мо място сред
137 държави като отстъпва
с една позиция в сравнение
с миналата година. Според бизнеса става дума за
тромава и бюрократична
администрация, дълбока
корупция, крайно зависима
и неефективна съдебна
система, разпространение
на престъпност, отбелязват
експертите на ЦИР.
Най-негативни са оценките за съдебната система
и недостатъчната й независимост - едва 108-мо място;
липса на прозрачност в
правителствената политика
- 107-мо; плащане на подкупи - 87-мо; организирана
престъпност - 119-то, липса
на доверие в политиците
- 88-мо, тежест на държавното регулиране - 72-ро
място.
Брутният вътрешен продукт /БВП/ на България възлиза на 52.4 млрд. долара,
което представлява 0.12 на
сто от световния БВП. БВП
на човек от населението е
7368 долара при население
от 7.1 млн. души. Според
доклада населението на
страната е намаляло със
100 000 души за една година.

ШEФ ДAВA НA CЛYЖИТEЛИТE CИ Новият електромобил на
ПO $2000, ДA ПЪТYВAТ ПO CВEТA Fisker EМotion – 640 км
с едно зареждане
ИНТЕРФАКТОР
от MОNЕУ.BG

B гoлeмитe ĸoмпaнии дългитe paбoтни
ceдмици и paбoтoxoлизмът ca нeщo чecтo
cpeщaнo. Pъĸoвoдитeлитe и мeниджъpитe
им ca взиcĸaтeлни и aмбициoзни xopa, ĸoитo
изиcĸвaт и oт cлyжитeлитe cи дa бъдaт нaпълнo
oтдaдeни нa paбoтaтa. Зapaди динaмичния и
нaтoвapeн paбoтeн гpaфиĸ, мнoгo oт paбoтeщитe нe мoгaт дa взeмaт дopи пoлaгaщия им
ce гoдишeн cи oтпycĸ.

Практиката може да се приложи във всички
икономически сектори, смята Марк Дъглас

Eднa ĸoмпaния и нeйният мeниджъp oбaчe
имaт paзличeн пoдxoд. Te плaщaт нa cлyжитeлитe, дa cи пoчивaт. Paбoтeщитe в Ѕtееl
Ноuѕе - ĸoмпaния зa мapĸeтинг и peĸлaмa,
пoлyчaвaт пo 2000 дoлapa гoдишнo, зa
пътyвaне пo cвeтa, където пожелаят. Дaли щe
изпoлзвaт cyмaтa зa eднoĸpaтнa вaĸaнция, или
зa няĸoлĸo eĸcĸypзии, зaвиcи oт caмитe cлyжитeли. „Haшaтa ĸyлтypa e мнoгo пpocтa. Tя ce
ocнoвaвa нa дoвepиe и aмбиция“, ĸaзвa Mapĸ
Дъглac, изпълнитeлeн диpeĸтop нa Ѕtееl Ноuѕе.
Cxeмaтa e пpocтa: cлyжитeлят ĸyпyвa
caмoлeтния билeт зa пoчивĸaтa cи и мoжe дa
бъдe ĸoмпeнcиpaн oщe нa cлeдвaщия дeн. Aĸo
пъĸ нe paзпoлaгa c дocтaтъчнo пapи, ЅtееlНоuѕе мy пoзвoлявa дa изпoлзвa фиpмeнa

ИНТЕРФАКТОР
от MEGAVSELENA.BG

ĸpeдитнa ĸapтa, зa peзepвация на пoлeт.
Cлeд ĸaтo ce въpнe oт пътyвaнeтo, cлyжитeлят пpeдcтaвя дoĸyмeнти зa paзxoдитe, ĸaтo
мy сe възcтaнoвява cyмa дo 2000 дoлapa.
„Koгaтo зa пpъв път ĸaзaxмe нa xopaтa,
чe имaт такава възможност за почивка, тe нe
знaexa ĸaĸ дa гo тълĸyвaт“, paзĸaзвa Дъглac.
Peзyлтaтитe oт нecтaндapтнaта фиpмeнa
пoлитиĸa ca пoвeчe oт впeчaтлявaщи. Πpeз
пocлeднитe 3 гoдини, ca нaпycнaли caмo 5-мa
oт 250-тe cлyжитeли нa ĸoмпaниятa. Tpимa
oт тяx нaпycнaли пo лични пpичини, нямaщи ниĸaĸвa вpъзĸa c paбoтaтa. Ocвeн тoвa,
ĸoмпaниятa ycтaнoвявa, чe cлeд пoчивĸaтa
xopaтa се връщат пpeзapeдeни и ca мнoгo
пo-пpoдyĸтивни.
Cпopeд Дъглac пoдoбнa пpaĸтиĸa мoжe дa
ce пpилoжи във вcичĸи иĸoнoмичecĸи ceĸтopи,
a ĸoмпaниитe пpocтo тpябвa дa нayчaт пoвeчe
зa идeята и дa yзpeят зa нeя.
Πoлитиĸaтa e вдъxнoвeнa oт coбcтвeнитe
мy пoзитивни пpeживявaния нa paбoтни мecтa,
ĸoитo нacъpчaвaт cлyжитeлитe дa cи взeмaт
пoчивĸи.
„Πъpвият път, ĸoгaтo бяx излoжeн нa пoдoбнa ĸopпopaтивнa ĸyлтypa, пpoмeни нaчинa, пo
ĸoйтo глeдaм нa нeщaтa зa ocтaнaлaтa чacт oт
живoтa ми“, paзĸaзвa тoй.
Meниджъpът иcĸa члeнoвeтe нa eĸипa
мy, мнoгo oт ĸoитo ca пoд 30-гoдишни и нe ca
paбoтили нa мнoгo дpyги мecтa, eдин дeн дa
cъздaдaт ĸoмпaнии, ĸoитo пpилaгaт пoдoбни
пoлитиĸи, c миcъл зa бъдeщeтo.

От фирмата Fisker показаха прототип на луксозния
електрически автомобил
EМotion. Вече могат да се
правят предварителни поръчки за колата, която ще
струва 129 000 долара и
чието производство ще започне през 2019 г.
Автомобилът ще може да изминава 640 км с едно зареждане и има
максимална скорост от 260 км/час.
Производителят предлага интересна
опция – зареждане за само 9 минути
подсигурява изминаването на 100 км.
Батерията на електромобила е произведена, като е използван графен
и е разработена заедно с фирмата
Nanotech Energy Inc.
Друга интересна характеристика
на колата е, че тя има опция и за
изцяло автономно движение. На всяка от седалките отпред и отзад има
екрани, достъп до интернет и много
забавления.
Цената на EМotion показва, че

Fisker иска да намери място в сегмента на луксозните автомобили и с
показателите, които дава за разход на
електроенергия и време за зареждане,
може да стане конкурент на автомобилите движещи се с бензин или дизел.
С тези показатели електромобилът
на Fisker изпреварва Tesla S, която
може да измине около 300 км с едно
зареждане.
Моделът на Fisker показва по-добри показатели дори от бъдещето
електрическо Porsche, което ще изминава 450 км с едно зареждане, ще има
време за зареждане от 15 минути за
част от капацитета на батерията и ще
се появи на пазара през 2020 г.
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НОВ ВИРУС ЗАКЛЮЧВА КОМПЮТРИ АРОМАТНА СВЕЩ
И ИСКА ГОЛИ ОТ СТАРА ЛАМПА
СНИМКИ

ИНТЕРФАКТОР
Какво ли няма да измислят хакерите-рекетьори!?
След зловредния софтуер,
заключващ компютри с
искане за откуп в биткойни, нов малуер главоболи
„късметлии” в мрежата. А
откупът при него е с голи
снимки.

здраве
ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG
В гл о ба л е н м а щ а б
над 350 милиона души страдат от някаква форма на
депресия. Много по-малка

Палавникът е идентифициран от специалисти на
компанията за киберсигурност MalwareHunterTeam и
наречен nRansomware. Според информацията оттам,
жертвите получават съобщение, придружено с
няколко изображения от
анимационен филм и мелодията от популярния се-

риал Curb Your Enthusiasm.
Компютърът ви е заключен. Може да го отключите
само със специален код.
Отидете на Protonmail.com
и създайте акаунт, след което изпратете имейл на 1_
kill_yourself_1@protonmail.
com. Когато получите отговор от нас, ще трябва да
изпратите поне десет голи

Като продължение на
започнатата в предишния
брой нова рубрика, по предложение на Недялко Демирев, представяме и новата
идея – ароматна свещ от
изгоряла лампа. Ако още
имате от лампите с класическа крушовидна форма,
с нажежаема жичка, не
бързайте да ги изхвърляте

при изгаряне. Защото могат
да продължат основната си
функция и след това. Нужно
е много малко.
Отворете внимателно
металната част в горния
край, извадете стъклото с
изгорялата жичка и налейте
в крушката течен парафин.
Добавете фитил и готово!
За още по-добър ефект,
към парафина може да
се добавят няколко капки
предпочитано ароматно
масло.
Лампата – свещ може да
се залепи с малко силикон
на подходяща поставка.
Може и да се аранжира с
други в стояща или висяща
композиция. Въображението ще ви подскаже.
Ако имате идея, която искате да споделите,
в следващия брой рубриката е ваша 

ИНТЕРФАКТОР
Светофар регулира движението по най-тясната
улица в Прага. Старинната
част на чешката столица
се слави с
малки романтични улички,
но като „Винарна Чертовка”, недалеч от Карловия мост,
друга няма.
Широчината
в средата й, между две
сгради, е едва около 50 см.,
което означава, че сравнително фини минувачи могат
да се разминат само ако
плътно се притиснат до стените. Затова се наложило

поставяне на светофар. С
него сокакът става поредна атракция в красивия и
много посещаван град. А

се хора от архипелага, приемат и гости. Домакинството разполага и с интернет.
Имаме всички модерни
електронни джаджи, включително електрическо бъги,
с което обикаляме острова,
казват Давид и Суазик пред
Би Би Си.
„Доказахме, че е възможно да водиш нормален,

съвременен живот, като
потребяваш само това,
което ти дава природата“,
допълва съпругът. Той не
скрива гордостта си, че са
развили успешен бизнес
и са гледали децата си на
малкия остров.
Сега двамата напускат
Кемене, за да бъдат децата
им близо до училище.

снимки, гласели инструкциите.
Странно, но и крайно
неприятно. Току-виж, без да
търсите популярност, може
да я получите в неподозирани размери. Затова внимавайте, когато сърфирате,
и използвайте добра антивирусна програма, съветват
специалисти.

С АНОНИМЕН ТЕСТ GOOGLE
КАЗВА ДАЛИ СТЕ В ДЕПРЕСИЯ
обаче е цифрата на тези,
които действително търсят
помощ за това. Google се
опитват да накара онези,
които се съмняват дали са
в депресия, да установят

това, като пускат в търсачката анонимен въпросник,
който се появява тогава,
когато търсите информация
за това заболяване. Тестът
е медицински обусловен
и валидиран, но от компанията подчертават, че той
служи само за информираност и за това да отидете
при истински лекар с вече
открити симптоми, които да
му се представят. Най-вероятно към момента услугата
е налична само за САЩ, но
би трябвало да се разпространи глобално по-нататък.
Едно от най-важните
неща на теста е увеличаването на информираността
при хората за състоянието
депресия и прекъсването
на стигмата, която присъства при него. Въпросникът

е част от по-голяма интернет кампания, провеждана
от много компании с цел
осигуряване на помощ и
потенциално животоспасяваща информация на
всеки, който има ментални проблеми. В момента Facebook тества изкуствен интелект, който може да
засича коментари от хора
със суицидни мисли и намерения, а Instagram наскоро започна да предлага
подкрепа за потребители,
чиито приятели съобщят
за притеснителни постове
от тяхна страна. Да не
забравяме и проведеното изследване, отново от
Instagram, за определяне
на това кой е депресиран,
спрямо филтрите, които
ползва.

туристите, които му се дивят едва ли се интересуват,
че „улицата” всъщност е
пожарникарски проход, останал от времето, когато са
се правили за достигане на
труднодостъпни участъци.

ФРАНЦИЯ ТЪРСИ МЛАДО СЕМЕЙСТВО
ДА СТОПАНИСВА САМОТЕН ОСТРОВ
ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG
Френските власти търсят желаещи да се заселят
на остров край бреговете
на Бретан. Младото семейство, което досега е живяло
на парчето суша в морето,
иска да го напусне, съобщават местни и британски
медии.
Островът с площ от 0,3
кв. м е част от архипелага
Молен. До преди 25 години
той имал постоянни обитатели, които се грижели за
фермата, която създали.
Но го напуснали и се преместили.

Властите решили да
купят парчето земя и да го
рекламират, за да привлекат двойка, която да живее
там и да създаде успешен
бизнес.
Така през 2007 г. на
остров Кемене пристига
младото семейство Давид

и Суазик Кюизиние, които
разработили стопанството. Животът на самотния
остров, макар да предлага
очарование и да звучи романтично, изисква тежък
труд в нелеки условия.
Домакинството разчита за
производството на ток на
вятърна турбина и слънчеви панели,
за водните
запаси – на
дъжд, а във
фермата има
единствено
суха компостна тоалетна.

За десетилетието, прекарано на Кемене, семейство Кюизиние са създали
успешен бизнес, който ще
предадат на следващите
обитатели на острова.
Те отглеждат к артофи,
к оито продават на съседния остров и онлайн.
Освен това се грижат за
овце и събират водорасли. Семейството приема
и туристи шест месеца в
годината.
Двойката е категорична, че не желае да бъде
възприемана като съвременния френски вариант на
Робинзон Крузо. Те виждат
сушата от острова, срещат
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БИТКАТА ПРИ ЛЕПАНТО И ОТРЯЗАНАТА СУЛТАНСКА БРАДА
МОГЪЩИ ПРОТИВНИЦИ СЕ ИЗПРАВЯТ ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ В НАЙ-ГОЛЯМОТО МОРСКО СРАЖЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯТ ГУБИ, ПОБЕДЕНИЯТ ПЕЧЕЛИ
Христо ЦВЕТКОВ
Битката при Лепанто
е, може би най-голямото
сражение във военоморската история. Води се
на 7 октомври 1571 година
в Патраския залив на Йонийско море, до селището
Лепанто. Едни срещу други в нея са флотите на
Отоманската империя и
Свещената лига – европейска коалиция , вдъхновена от папа Пий V, да
спаси венецианското владение Кипър. Година по-рано в избухналата между
Империята и Сияйната
република война, Никозия
е превзета, а през лятото на 1571 г. Фамагуста
се защитава с последни
сили. Загубата на Кипър
би означавала тежък удар
за венецианците, а противниците им биха останали
пълновластни господари в
Източно средиземно море
и заплаха за Италийския
и Иберийски полуострови,
където флотът им, заедно с алжирските и берберски пирати, бездруго, нанася големи опустошения.

ФЛОТИЛИИТЕ
Папа Пий V също съзира опасността от нова
турска победа и въпреки
преклонната си възраст,
инициира създаването на
мощна коалиция в която
влизат Венеция, Папската
държава, Испания, Генуа,
Тоскана, Урбино, Савоя,
и Рицарите от Йоанитския
орден в Малта. Главнокомандуващ съюзния флот
е 24-годишният Хуан Австрийски, незаконен син
на Карл V и доведен брат

състои от 8 галери.
Срещу турците Хуан и
адмиралите са наредили
108 венециански галери,
81 испански и 32 папски
и от другите съюзници,
галери. Важно предимство
на Лигата са 6-те огромни

Месина, където е сборният
пункт. На 26 септември
съюзната флота пристига
на остров Корфу, опустошен малко преди това от
пиратите на Улуг Али. Дон
Хуан изпраща 4 галери за
разузнаване. Сведенията

то. Начело на войниците
си Сервантес се качва на
турска галера, но получава
две рани в гърдите и трета
– от куршум, в лявата ръка.
Осакатяването, по-късно,
слага край на военната му
кариера и става причина

Победителите при Лепанто – от ляво на дясно –
Хуан Австрийски, Маркантонио Колона,
Себастиано Верниеро

Европа и Средиземноморието по онова време - Свещената лига в оранжево,
Османската империя и васалите й в зелено

венециански галеаси, нов
вид кораби, съчетание между галера и ветроход, с
мощна артилерия и нечуваната, тогава, водоизместимост 1000 тона. Общата
численост на войниците е
около 84 000 души. От тях
близо 28 000 са въоръжени с аркебузи и мускети,
докато голяма част от 88те хиляди противникови
бойци разчитат на лъкове.

гласят, че турската флота
се намира в пристанището
на Лепанто, на северния
бряг на Коринтския залив.
Входът на залива е защищаван от силните крепости
Морея и Румелия. Дон Хуан
решава да се приближи
скрито, за да изненада
османците. На изненада
разчита и Али паша, който е
научил за приближаването
на противника, но смята,
че насреща си
има значително по-малък
брой кораби.
Видяното го
ревожи, но
заровете вече
са хвърлени.
Християнските кораби се
разгръщат, затваряйки почти целия вход
на залива. На
северния край
са 60 венециЛепанто - маслено платно от края на VI век. Художник неизвестен
ански галери
под командуна Филип II, крал на Ис- Освен това, дон Хуан раз- ването на опитния адмипания, в единодействие с полага и с десетина хиляди рал Агостино Барбариго.
адмиралите Себастиано гребци, които в съюзната Центърът е зает от 62-те
Вениеро и Маркантонио Ко- флота са каторжници на галери на дон Хуан, налона. Срещу тях е капудан които е обещана свобода, чело с флагмана „Реал“.
паша Мюезин Заде Али, а в османската – поробени Отдясно е адмирал Колона,
под чийто флаг са общо християни, само чакащи а отляво се вее знамето
210 галери. 87-те в центъра сгоден момент за мъст. На на седемдесетгодишния
води самият той, на южно- турските галери такива са Вениеро. Наблизо е и галето крило е корсарят Улуг / над 12 000.
рата „Маркиза“, на която са
Родоотстъпникът/ Али, понатоварени войниците на
СБЛЪСЪКЪТ
мохамеданчен християнин
капитан Диего де Урбино.
от Калабрия, с 61 галери,
Негов помощник е младият
През август 1571 година Мигел де Сервантес Саана север – още 54 кораба,
командвани от Мохамед венецианската флота се ведра. Този ден той има
Сироко, султански намест- спуска по Адриатическо силна треска, но въпреки
ник в Египет. Резервът се море и се установява в това участва в сражение-

атакуват еничарите откъм
гърба. Попаднали между
два огъня, те са избити до
един. Обезглавен е и Али
паша. На другите турски
галери виждат знамето на
противника на адмиралския
кораб и съпротивата скоро
рухва. Заместникът на Али
- Пертев паша се спасява
с бягство, преследван от
адмирал Вениеро.
На южното крило Улуг
Али печели тактическо предимство, заблуждавайки
генуезците с Джовани Дория и отзовал се в гръб на
малтийските галери, пленява 7 от тях, включително
адмиралската. Идва обаче
помощ, изпратена от дон
Хуан. След час кърваво
сражение корсарят-адмирал успява да си пробие
път и последван от 14 галери, бяга на север към
остров Оксия.

част – за дълго.
Но въпреки голямата
победа, битката при Лепанто не постига главната
цел. Само година по-късно
султанът е построил 220
галери, които излизат в
морето под командата на
Улуг Али. През 1573 година
Свещената лига се разпада, Отоманската империя
печели войната с Венеция
и владенията й в Кипър. За
понесените щети получава
големи контрибуции.
Когато аз загубих при
Лепанто, християните отрязаха брадата ми. Когато
аз спечелих Кипър – отрязах ръката им. Моята брада
ще порасне отново, коментирал ситуацията султан
Селим III.

за създаване на едно от
най-великите произведения
на световния литература,
безсмъртния роман „Дон
ЗАЛЕЗ
Кихот де ла Манча“.
В битката първоначалБитката при Лепанто
но предимството било на
е последната между флостраната на османците, но
СЛЕД БОЯ
тилии от кораби с гребла.
по-въоръжените кораби на
Вис оките, платноходи,
Свещената лига постепенВ четири и половина въпреки първоначалната
но стабилизирали линията следобед боят е завършил. тромавост, постепенно,
и минали в настъпление. Потопени са 15 и превзети показват превъзходството
На северното крило кора- повечето османски кора- си пред ниските галери.
бите на венецианския ад- би. Турците са загубили Те са по-бързи и с голяма
мирал Барбариго, паднал в над 25 000 души - убити разрушителна сила, заради
боя, разбиват формацията и пленени. В Съюзната възможността за разпона Мохамед Сироко, който флота жертвите са 7500. лагане на артилерия по
също е убит.
Освободени от робство двата борда. Затова след
В центъра боят е не са над 10 000 християни 17 години, когато Великата
по-малко драматичен. Га- – гребци. Отоманското армада се отправя към анлерите на двамата глав- владичество в Средизем- глийските брегове, между
нокомандващи – Хуан Ав- но море е преустановено испанските кораби няма
стрийски и Мюезин Заде завинаги, а в източната му нито един гребен.
Али са се вкопчили в смъртна
схватка. На два
пъти испанците се опитват
да завземат
противниковия кораб, но
са отблъснати
с тежки загуби.
Еничарите на
свой ред атакуват и завземат
предната част
н а „ Ре а л “ . В
най-критичния
момент се появява галерата
на адмирал Колона, която се
забива в кърмата на османския флагман.
Въоръжените с
Гравюра на битката от Фернандо Бертелли
пушки войници
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18-годишен ПИЛОТ СТАНА НАШИ МАЖОРЕТКИ С МЕДАЛИ

ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО В ХОЛАНДИЯ
СИМЕОН СИМЕОНОВ - ПЪРВИ В ГЕНЕРАЛНОТО
КЛАСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЛИ НАДПРЕВАРА
СПОРТФАКТОР
от HASKOVO.MARICA.BG

Х а с к о вл и я та С и м е он Симеонов в екипаж с
Йордан Йорданов спечели
шестия последен за годината кръг на Hyundai Racing
Trophy, на рали „Стари
столици“ в Шумен. Това е
и шеста поредна победа за
18-годишния състезател в
едномарковия шампионат.
С това Симеон спечели и
титлата за сезона, следван
от Денис Станчовски и Виктория Гъркова.
Младеж ът премина
48-те състезателни километра за 01:02:16.8. Втори
се класираха Денис Станчовски / Младен Карчев
с 01:02:19.9, трети Виктория Гъркова / Велислава
Павлова с 01:15:28.7.
До последния момент
битката между Симеонов
и Станчовски беше напрегната – хасковлията взе
четири от петте отсечки,
но до финалния етап изоставаше от Денис, който бе
натрупал сериозен аванс
от 27 секунди. Развръзката
дойде с последната отсечка, когато Симеон стопи и
последните секунди раз-

лика между двамата, което
му донесе победата. Те
заеха първо и второ място
за купата за млади пилоти
„Тодор Славов“, а Виктория
Гъркова - трето. Екипажите
на Hyundai Racing Trophy са
втори в отборното класиране на Националния рали
шампионат и то само на половин точка след първите.
Трасето и пътните условия затрудниха състезателите, макар че дъждът
беше по-слаб от предния
ден, пътната настилка беше
мокра, хлъзгава и кална. На
места се бяха образували
огромни локви с предпоставки за аквапланинг. На

две от отсечките екипажите
се бориха с макадамово
трасе, което преминаваха
предпазливо, решени да
завършат успешно.
Победителят Симеонов
призна, че мократа настилка не е сред любимите
му и трудно се отпуска да
натисне газта. Това е била
и причината той да изостане от Денис. „Казах си, че
днес, каквото и да става,
трябва да се престраша да
бъда бърз. И го направихме
още на първата отсечка - с
по-късни спирания, с по-голяма скорост. Това ни помогна да спечелим“, обясни
той. Младият състезател е
доволен от представянето
си през този сезон и смята
да го подобри през следващия.
Той ще работи усилено
да промени стила си при
старта на състезанията и
да кара бързо от самото начало, за да не му се налага
да наваксва впоследствие.
Пилотът е изключително
благодарен на треньорите
от Motor Sport Academy и
екипа на Hyundai Racing
Trophy за успехите и се
надява догодина да се състезава в по-горен клас.

ХАСКОВСКА НАЦИОНАЛКА С ПРИЗА
“СТАНКА ЗЛАТЕВА” НА “ШЕСТТЕ
ВЕЛИКДЕНСКИ АНГЕЛА”

СПОРТФАКТОР
Димитринка Сергеева
от хасковския клуб по борба „Ангел войвода” стана

шампионка в категория 42
кг. на международния турнир “Шестте великденски
ангела” в Симеоновград и
получи отличие лично от
голямата шампионка Станка
Златева. Сергеева, която е
и национален състезател,
бе избрана и за най-добра
на турнира, с което заслужи
приза “Станка Златева”.
При момчетата, в традиционното състезание,
посветено на шестте деца,
загинали при автомобилен
инцидент на Великден 2011

г. първи и втори в категорията 52 кг. са възпитаниците
на Спортното училище в
Хасково - Галин Гочев и
Борислав Бръмчев.
При домакините остана
голямата награда в най-тежката категория - при мъжете.
300 килограмовото теле
спечели Георги Димитров,
който, макар от Хасково, се
бори за Симеоновград На
финала той срещна представителя на клуб „Ангел
войвода” Георги Ванчев и
се наложи по точки.

СПОРТФАКТОР
К р а с и в и бъ л г а р с к и
мажоретки, сред които и
момичета от Свиленград
събираха погледите на
Европейско първенство
в Холандия. Престижнят
спортен форум се проведе

с участието на състави от 14 държави.
България бе представена от мажоретните състави на Шумен, Свиленград и
Нови Пазар, които
спечелиха квотата на
Държавното първенство, по-рано, тази

година. Сред усилената
конкуренция отборът извоюва едно второ и две трети места, във възрастови
групи Juvenile и Junior, в
категориите Традиционал
корпус, Параден корпус и
Есхибишън корпус, съобщиха от треньорския щаб
на свиленградчанки.

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ОТ
„ФЕНИКС” – ШАМПИОН ПО
БОДИБИЛДИНГ
СПОРТФАКТОР
от HASKOVO,NET
Хасковският културист
Мирослав Димитров стана
шампион на Държавното
първенство по бодибилдинг и фитнес в София,
проведено през месеца.
Състезателят на местния
клуб „Феникс“ спечели златен медал в категория до
100 кг в групата културизъм-мъже.
„Това е първата шампионска титла за Миро и
за клуба ни“, каза президентът на „Феникс“ Георги
Гечков. Той поясни, че
възпитаникът му е показал
страхотна форма и имал
реален шанс да спечели и
абсолютната шампионска
титла в състезанието, но
съдийството не било в
негова полза.
До момента Мирослав
Димитров, който е роден
в Димитровград, но доста
години работеше и трени-

раше в Хасково,
има бронзови и
сребърни медали от държавни
първенства. Сега
тренировките му
вод и п л о вд и в чанинът Петър
Добрев. „Искам
да благодаря на
моя треньор със
з л ат н о с ъ р ц е ,
който беше до
мен плътно през
цялата подготовка и ми помагаше
с всичко, за да
продължавам да
вървя в правилната посока.
Както и на Георги Гечков за
вярата и подкрепата, която
ми показва толкова години.
Благодарение на вас двамата стигнах до тук!“, сподели Мирослав Димитров.
Престижно пето място в
Държавното в София зае и
съотборникът му Борислав
Христов от Харманли в

категория „физик-мъже“
до 182 см.
В рамките на два дни
най-добрите състезатели
от цялата страна премериха сили в 20-то издание
на първенството, което се
организира от Българската
федерация по културизъм
и фитнес. То премина с огромен зрителски интерес.

РОНАЛДО СЛЕД КОРОНАЦИЯТА: СЪПЕРНИЧЕСТВОТО
ПОСОЧИХА ЗА ИГРАЧ
С МЕСИ ЕДВА ЗАПОЧВА КОГО
НА ГОДИНАТА ЗВЕЗДИТЕ?
СПОРТФАКТОР
Звездата на „Реал” Мадрид Кристиано Роналдо не
смята, че съперничество
между него и Лионел Меси
е към края си. В началото
на седмицата португалецът
взе наградата на ФИФА за
най-добър футболист за
пети път, с което се изравни с аржентинеца. Според
мнозина ерата на двамата е
пред приключване. Кристиано обаче не мисли така.
Не се състезавам с Лео.
Той е играч от същата ера

и спечели тази награда
пет пъти. Аз също я спечелих за пети път. Това е
индивидуална награда за
най-добрия в света. Нещата са такива, каквито са,
коментира победителят.
Ще видим какво ще се случи утре, но сега искам да
се насладя на момента.
Никога не знаеш какво те
чака утре. Дали съперничеството ни с Меси е
приключило? Изобщо не.
То едва сега започва, категоричен е Кристиано.

Той е гласувал само
за свои съотборници за
играч на ФИФА, стана ясно
от извадката. В списъка
си Кристиано е поставил на първо място Лука
Модрич, с пет точки. Три
са точките за Серхио Рамос и една за Марсело.
Големият конкурент на португалеца, през годините,
Лионел Меси също е заложил на свои съотборници
в „Барселона”. В неговата
класация на първо място
е Луис Суарес, следван от

Андрес Иниеста и бившия
съотборник, сега в „Пари
Сен Жермен” – Неймар.
Интересен е изборът на
Серхио Рамос. Капитанът
на Испания логично поставя Кристиано на върха, но
пък дава три точки на Лео
Меси. Една точка отива
за Лука Модрич. Идентичен е вотът на самия
Модрич, който променя
само позицията на третия
в листата си - Тони Кроос.
Крилото на „Байерн” Мюнхен Ариен Робен залага

изцяло на играчи на бившия си клуб „Реал” Мадрид. Той е подкрепил Роналдо, Рамос и Марсело.
Вратарят на „Байерн” Мюнхен и капитан на Германия
- Мануел Нойер също удря
рамо на играч на „Реал” Тони Кроос. Зад него той е
поставил двама съотборници - Роберт Левандовски
и Артуро Видал. Левандовски дава пет точки на
Нойер, три на Видал и една
на Кристиано Роналдо.
Бекът на „ПСЖ” Дани Алвеш изненадващо дава
точка на Кристиано, с когото дълго време бяха в

студени отношения. Очаквано петте точки на бразилеца са за съотборника му
Неймар, а три - за Меси.
Капитанът на Белгия Еден
Азар изненада всички и
постави на първо място Н‘Голо Канте, а зад
него - Роналдо и Модрич.

ÊÓËÒ и ÀÐÒ
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СПЕКТАКЛИ НА ХАСКОВСКИЯ ТЕАТЪР
ЧАСТ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ВАЛЬО ТАНЕВ
33 ГОДИНИ НА СЦЕНАТА ЧЕСТВА ЕДНОВРЕМЕННО АКТЬОРЪТ
АРТФАКТОР
Два спектакъла на хасковския театър бяха част
от юбилея на именития
актьор Валентин Танев.
По повод своята 60-годишнина той направи на
различни столични сцени
тур от 8 представления.
Навръх рождения си ден
– 21 октомври, в Театър
“Българска армия” Танев
игра в “Откачена фамилия”
на ДКТ „Иван Димов”, а
за постановката сподели:
”Един от моите режисьорски опити. Занимавам се
с лъжата в личен план и
абсурдните ситуации, до

които може да стигне човек
в стремежа си да я прикрие. Опитвам се да бъда
играещ треньор. Всеки път

разбирам колко е трудно да
спечеля и задържа доверието на колегите си - Мария
Сапунджиева, Кирил Кава-

дарков, Васил Банов, Ева
Тепавичарова, Димитър
Баненкин, Анна Симова и
Явор Костов”.
Два дни по-късно в Театър „Сълза и смях - открита сцена“ се игра друга
постановка на Вальо Танев
- „Безумна нощ“. “Отново ме
занимава лъжата, но този
път ме занимават безсрамните лъжи на политиците,
които лъжейки объркват
живота на много хора. Тук
си партнирам с Краси Ранков,Стефка Янорова, Кирил
Кавадарков, Дамян Тенев,
Анна Симова, Явор Костов,
Ваня Шекерова”, казва Вальо Танев.

Честванията си
актьорът започна на 16
октомври, с
“Швейк”. Поч и т а т ел и т е
на Мелпомена могат да
гледат още
„Хъшове”,
„Духът на поета”, „Лазарица”, „Рицар
на Светия дух” и „Фенове”.
Последното представление, което се игра на 25 се
нарича „240 Фенове”, защото с Христо Гърбов, Иглика Трифонова и Пламен
Марков, бившия треньор на

националния отбор по футбол, навършваме 60 години
и сборът е 240, коментира
Вальо Танев.
Популярният и обичан
актьор отбелязва заедно с
юбилея си и 33 години на
театралната сцена.

ХАСКОВО ИСКА ЗЕМЯТА ПОД
МУЗЕЯ В АЛЕКСАНДРОВО АВТОБИОГРАФИЯ НА ЕДИН
ЙОГИН – КНИГА ЗА МЪДРОСТ
БЕСТСЕЛЪР

АРТФАКТОР
Имоти върху, които е
разположен Музейният
център на тракийското
изкуство край село Александрово иска от държавата община Хасково. За
това местният парламент
днес разглежда докладна

записка, внесена от кмета
Добри Беливанов.
Трите имота, които общината иска вече са изключени от държавния горски фонд, със заповед на
председателя на Държавната агенция по горите. Те
са на площ от 3.828 декара
в землището на Алексан-

дрово. На Националния
фонд “Българска гора” от
Хасково са платени 4927
лв., както и 3378 лв. за
компенсационно залесяване. А сегашното искане
към Министерството на
земеделието и горите е
имотите да бъдат прехвърлени безвъзмездно.

Призната за една
от 100-те най-велики духовни книги на
XX век, „Автобиография на един йогин“
от Парамаханса Йогананда, е истински шeдьовъp нa дуxовнaтa
литepaтуpa. Книгата
описва личните преживявания и обучението,
които авторът е получил от най-големите
учители на Индия. В
книгата той разказва и за своите удивителни преживявания
с индийски светци и
гуру, чиито имена са се
превърнали в легенда. Описва срещите
си с духовния водач
на индийския народ
Махатма Ганди, поета
Рабиндранат Тагор, мъдреца Рамана Махариши,
индийската светица Ананда
Мои Ма, католическата светица Тереза Нойман, както

и с най-почитаните духовни
учители на Индия: Махаватар Бабаджи и Лахири
Махашая. От книгата личи
както пълната отдаденост

на автора на духовната му мисия, така и
задълбоченото му познание за свещените
текстове на ведическата литература и вещината му в различните
йогистки практики. В
паралелите, които Йогананда прави между
индуизма и християнството, също прозира
дълбоко познаване
на духовните закони,
залегнали зад всички
религии.
„Автобиография на
един йогин“ е безценен
източник на информация за всички, които се
интересуват от йога и
източни учения и търсят себереализация и
духовно израстване.
Издателство
„Хермес”,.
Брой страници 448.
Година на издаване
2016. Корици - меки.

Роджър Уотърс взривява София през май
БИЛЕТИТЕ ЗА „АРЕНА АРМЕЕЦ” – ОТ 70 ДО 180 ЛВ.

АРТФАКТОР
Легендата на рока Роджър Уотърс от Pink Floyd
ще ще има концерт в столичната зала „Арена Армеец“ на 4 май.
Събитието е част от тур-

нето на Уотърс Us+Them, в
което ветеранът ще представи най-великите хитове
на Pink Floyd и нови парчета.
Името на турнето произлиза от песента Us And

Them”, част от издадения
през 1974 г. и продаден в
мултимилионен тираж албум на Pink Floyd - The Dark
Side of the Moon / Тъмната
страна на Луната/.
„Тръгваме на път с ново
шоу“. То е комбинация от
творби от дългогодишната
ми кариера, от годините
с Pink Floyd и някои нови
песни. Вероятно 80% от
песните ще са стари и 20%
нови, но всички са обединени под обща тема. Шоуто
ще бъде неповторимо, обещавам ви. Ще бъде гранди-

озно и спиращо дъха, както
всички до сега», заяви рок
идолът.
Roger Waters – Us +
Them ще покаже най-доброто от първокласното
творчество на Уотърс, с
хитове от най-великите
албуми на Pink Floyd (Wish
You Were Here, The Wall,
Animals, Dark Side of the
Moon) както и песни от
новия му албум Is This
the Life We Really Want?,
който беше посрещнат изключително позитивно от
критиците.

Легендарните изпълнения на Рожджър Уотърс са
характерни с покоряващи
сетивата преживявания,
придружени от аудио визуална ефекти и разтърсващ,
кристален звук. Новото
турне, след месеци подготовка, ще покори феновете
с внушителното си представяне и ще ги отведе на едно
незабравимо, музикално
пътешествие, убедени са
организаторите.
Roger Waters – Us +
Them отбелязва първата
европейска обиколка на

рок-идола, след The Wall
Live (2010-2013), видяно
от над 4 милиона фенове в
света на 219 концерта. То
остава и най-касовото турне е на солов изпълнител в
историята.
Билетите за концерта на
Роджър Уотърс ще бъдат
на цени от 70 до 180 лева
и могат да бъдат закупени
в мрежите на „Тикетпро” и
„Ивентим”, както и онлайн
на www.ticketpro.bg и www.
eventim.bg. Продажбата
стартира в края на миналия
месец.
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ОБИЧ ЗА ОБИЧ

Аз назаем не съм те прегръщал
и назаем не съм те мечтал,
всяка ласка под брой да ми връщаш.
Мен ми стига, че нещо съм дал.
Може днес да не дойдеш на среща,
но след ден,
но след два,
но след три
да потрепне в душата ти нещо
и за мен да преминеш гори,
над които небето поклаща
обгорено от бури платно.
Може дълго писма да не пращаш,
но да сложиш две думи в едно,
та за двеста писма да вълнува
и за двеста да има цена.
Може само веднъж да целуваш,
ала тази целувка една
до последния ден да гори,
до последния дъх… и до гроба.
Стига заеми! Стига везни.
Искам обич за обич.
			

Евтим ЕВТИМОВ

„Обич за обич” е стихотворение, създадено на един дъх от Евтим Евтимов още
през 1964 година. За пръв път е отпечатано през 65-а, във вестник „Пулс”. Включено в
книгата „Нощи”, издадена през 1981 година. Едно от прекрасните стихотворения на
българската любовна лирика, то няма как да не привлече вниманието на творческата
общност в друга сфера – музикалната.
През 1983 г. се раждат първите 2 песни по него – група „Кукери” се представя с
„Обич за обич” на Златния Орфей, по музика на Христо Ковачев, а Емил Димитров
участва в радиоконкурса „Пролет” с версия, музицирана от Георги Костов. Певецът
Георги Кордов, пък я адаптира за младия си тогава колега – студентът Георги Христов, превърнал се в един от най-обичаните и изпълнители. В края на 80-те години
„Обич за обич” с успех изпълняват Деян Неделчев, по музика на Тончо Русев и пак със
същия композитор – Веселин Маринов, станал любимец на публиката и с други знакови
творби на Евтим Евтимов.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

В следващите 30 секунди тялото ви ще направи множество невероятни
неща.  
Например:
• Ще вдишате и издишате 8 пъти, и ще произведете 0,3 грама въглероден
диоксид.
• Сърцето ви ще изтупти
36 пъти.
• Ще произведете 72
млн. червени кръвни телца, а кръвта ви ще измине
общо 6,4 км.
• От вас ще паднат
174 000 кожни клетки.
• Ще мигнете 6 пъти.

• 25 мисли ще минат
през главата ви.
• Тялото ви ще генерира
100 вата енергия.
Браво на вас!
… А часовникът, използван за илюстрация, е един
от най-скъпите в света.
Patek Philippe 1527 струва
5.600 милиона долара.
Изработен е от 18-каратово злато. Има хронограф,
красив дисплей с лунната
фаза, индикатор за дата и
вечен календар.
Още веднъж браво, ако
можете да се похвалите с
такъв аксесоар за тялото 

ЗАГАДКАТА НА ГОРЯЩИТЕ ВЪЖЕТА
Опитайте да разрешите следната загадка: Пред вас са две
въжета. Ако всяко се запили от единия край, гори точно един час.
Но не равномерно, тъй като са създадени от различен материал.
При това, всяко едно въже гори на неравномерни интервали.
Половината, например, може да изгори за 1 минута, докато
другата половина – за 59.
Въпросът е: Как могат да се измерят 45 минути с двете
въжета и запалка за изгарянето им?
Жокер: Казано е, че и двете въжета изгарят от единия до другия край за повече от
45 минути. Затова, ако трябва да се измери това време, нужно е ускорение на процеса.
Например, като се запалят и двата края на дадено въже едновременно. Това ще удвои
скоростта на горене до 30 минути.
Ако жокерът не помага, вижте на стр. 12

БЕЛГ. ИКОНОМИСТ,
РАБОТИЛ У НАС

МЯРКА ЗА ЗЕМНА
ПЛОЩ
АМ. ДРАМАТУРГ,
„МОРСКИ ПЕЙЗАЖ“
(1928-2016)

ПЛАНИНСКА
ВЪРБА

ЧОВЕК, ИЗЛЕЖАВАЩ
ПРИСЪДА

БИКОБОРЕЦ

КРЕХКО МЕСО,
РИБИЦА
РИМСКИ ИМПЕРАТОР (37-68)

РЕКА В ИЗТ.
БЪЛГАРИЯ
(245 КМ)

ИГЛОЛИСТНО
ДЪРВО

БУЛО
КМЕТ ВЪВ
ФРАНЦИЯ

ФРЕНСКА АКТРИСА, „АГАТА“
ЕТАЖ ОТ КРЕДНАТА СИСТЕМА
ПОСОБИЕ
ЗА СКОК ОТ
САМОЛЕТ

ЗАЛЕПВАЩО
ВЕЩЕСТВО
ОБЩИНСКА ЗЕМЯ
ЗА ПАСИЩЕ

МАСТИЛО
ЗА ПРИНТЕР
СЛАВЯНСКО
ПЛЕМЕ
ЖИТЕЛИ НА
ОГНЕНА ЗЕМЯ

ОПИТЕН
ПИЛОТ

ПОЛСКИ АКТЬОР,
„ВЪЛЧЕ ЕХО“
(1933-2002)
МАГАЗИН ЗА
ОЧИЛА

ФРЕНСКИ ВЕСТНИК („АВРОРА“)
ГРАДИНСКИ
ЗЕЛЕНЧУК
ОТРИЦАТЕЛЕН
ЙОН
НАША ЦАРИЦА,
СЪПРУГА НА
САМУИЛ

НИСКА
КРЪГЛА МАСА
НЕУГЛЕДНО
КУЧЕ, ПСЕ
ДИВА
АЗИАТСКА
ПУЙКА

ТУРСКИ ГОЛЕМЕЦ
ЯСТИЕ ОТ ЗАДУШЕНО МЕСО
УТРИН, СУТРИН
НАША ПОП
ПЕВИЦА,
„МОЖЕ БИ“
ПЕСЕН НА ЖИЛБЕР БЕКО

ФИНСКО
ПЛЕМЕ ОТ
І ВЕК

ПЪТНА
ПОЛИЦИЯ
АВСТРИЙСКИ
ФУТБ. ТИМ В
1908-70 Г.

ТОКА,
закопчалка

www.pimbg.com

ÆÈÂÎÒ

СБЪДНАТАТА МЕЧТА - ЕГИПЕТ

Светослав ЦЕКОВ
Да посети Египет, да се
потопи в мистиката, историята, екзотиката и красотата му бе мечта на моята

съпруга. Дойде време да я
осъществим. Невероятно
изживяване! Това сподели
след завръщането колегата
Красимир Тодоров. Той и
Петя прекараха седмица
в 5-звезден хотел в
Хургада, посетиха и
доста забележителности в древната страна.
Най-напред – пирамидите, набелязани
отдавна.
Раз гл ед а х ме и
Златната стая на фараона Тутанк амон.
Всичко в нея е от злато. Изумително! Не
позволяват снимки,
поне 10 човека охрана има, но аз , все
пак, успях да щракна
два пъти, доволен е

колегата.
В маршрута им попаднал и храмът на Амон
Ра, в Карнак, близо до
Луксор. Включили се в
пустинно сафари, яздили
камили, видели бедуинско село. Но останало
време и за хотела с атракциите и изискания
му лукс. Имаше дори
собствена зоологическа
градина, с чиито обитатели туристите можеха да
се снимат. Възползвахме
се без колебание. Направихме хубави кадри,
похвали се Краси, който
по време на отпуска не
пропусна шегата, сниман
с шебек, да пожелае:
„Добро утро, ПИМ“, към
трудещите се колеги 

Две големи истини в живота: За жените любовта никога
не е същата като във филмите, за мъжете сексът никога
не е същият като в порно филмите
***
Баба към внучката:
– Бабе, да знаеш от
мене – трябва да имаш
една голяма любов в тоя
живот.
– А твоята, бабо, коя
беше?
– Моряците, бабе, моряците!
Петък вечер. Дядка влиза в бижутерски магазин, а
с него - млада красавица.
Старецът обяснява на продавача, че иска специален
пръстен за дамата. Продавачът предлага пръстен от
500 евро. Дядката:
- Не, не, искам нещо
по-красиво, уникално.
Продавачът носи пръстен за 10 000 хиляди евро.
- Този ще го вземем.
Само, че ще платя с чек.
Знам, трябва да се уверите,
че всичко е наред с моята
сметка, така че, чекът ще
го напиша сега, в понеделник се свържете банката,
а следобед ще дойда за
пръстена.“

В понеделник от магазина звънят нервно:
- Нямате пари в сметката!
- Знам. Но имах прекрасен уикенд.

се:

Млада жена в магазина.
Продавачът, усмихвайки

– Какво ще иска момичето?
- Момичето иска мартини, добър мъж и хубав
секс, но иначе съм дошла
за хляб.

***
Анка игриво:
– Василий Иванич, хайде да играем на криеница.
Ако ме намерите съм ваша,
а ако не успеете, ще бъда
зад печката.
***
– Гражданко Петрова,
кажете, как успяхте да задържите този сексуален
маниак?
– Какво да ви кажа? На
сутринта беше доста поизморен вече…
***
Мъж отишъл на меди-

- Чакай бе, жена! Защо ми викаш алкохолик? Бирата от хмел ли се прави?
- Да.
- Ракията от грозде?
- Да.
- А уискито от царевица?
- Да.
- Водката се прави от ечемик,нали?
- Да.
- За текила трябва агаве?
- Да.
- Е, тогава, значи съм веган, а не алкохолик.



цински преглед. Лекарят
открил, че има диабет и му
казал:
– Не можете да ядете
сладко, брашно, картофи,
тестени изделия и т.н.
Пациентът:
– Докторе, а секс може
ли да правя?
– Само със съпругата.
– А с любовницата?
– Не може, сладко е.
***
Между блондинки:
- Муцка, вчера карах колата на сервиз и си мислех,
че щото съм жена, ще се
опитат да ме прецакат.
- И опитаха ли?
- А, не, свестни хора
излязоха. Оказа се, само,
че ми е трябвала течност за
мигачите.
***
Двама ловци попаднали
на пресни следи от мечка.
- Иди да видиш на къде
отива. - казал единият.
- Ами ти?
- Аз ще отида да видя от
къде е дошла.

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
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ЛОВЕЦ Е МОЯТ ТАТКО…
ция, интелигентни животни,
с добро обоняние на пилчари. Известни са като „Сиви
вампири”, заради нюха и
бързината.
Със Зоро и пушката
„Берета”, за Тишо и сезонът
започна отлично. Още при

Ясен ДИМОВ
Че Тихомир
Спасов е от добрите ловци във
фирмата, спор
няма. Учил съм
се и се уча от
най-опитните,
споделят умения, дават ценни съвети, признателен е той на
по-старшите. И на свой ред
предава нататък искрицата.
Жив интерес към хобито на
татко си проявява синчето
Тошко. На 8,5 години, той
вече е участвал в няколко
ловни излета. Първият –
миналата есен при откриването на едрия лов. Придружава баща се и тази. А
кучето Зоро му е любимец.
Зоро е порода Ваймаранер,
стара немска ловна селек-

първият излет, пълен набор
от 12 свалени пъдпъдъци.
Можеше и повече да бъдат,
но правилата трябва да се
спазват. Иначе няма да сме
ловци, а бракониери, категоричен е колегата.
Късметът, засега не му
се усмихва с едрия лов, но
той не бърза. Появи ли се
„моят” глиган, няма да му се
размине, казва. А и го е доказал, вече, минали години.
Значи, чакаме още снимки,
с четирикраки трофеи 

ЧЕСТИТ ДИМИТРОВДЕН
НА ИМЕНИЦИТЕ В ПИМ!
ЖИВИ И ЗДРАВИ ДА СА,
СВЕТЕЦЪТ ДА ГИ
ЗАКРИЛЯ, УСПЕХИ
И РАДОСТИ В ЖИВОТА
ДА ИМАТ МНОГО!

НАЙ-ХУБАВИЯТ ПОДАРЪК
С най-хубавия
подарък – обичта
на семейството и
целувки от дъщеричката посрещна
33-я си Рожден ден
колегата Делчо Делев. А стотици приятелски поздрави и
пожелания направиха празника му още
по-щастлив.
За Христовата
възраст казват, че
е раздяла с младостт а и п р ехо д к ъ м
по-улегнал период
в живота. Така ли е,
всеки разбира за себе си. На Делчо пожелаваме
мъдро съчетание на двете и все такава бащина
радост!

ОТГОВОР НА ЗАГАДКАТА ОТ СТР. 11
Запалва се първото въже едновременно и от двете
страни. Така се разбира колко са 30 минути. Същевременно се пали и второто от единия край. Когато първото
изгори, т. е, - минали са 30 минути, пали се второто от
другия край, за да се получат останалите 15 минути.

