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Традицията е в постоянството!  
50 години Завод 5.
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Първата група стипендианти - оръжейници в СССР на Червения площад. 
Сред тях са Георги Марков, първият, завърнал се у нас дипломиран инженер 
и Стефан Дамянов, бивш кмет на Казанлък мандати 2003 - 2011.
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Вдигнете чаши пълни с любов,
очаква Ви щастлив живот.
Някои от радост ще поплачат,
други ще се смеят на глас,
но всички
Ви обичат и ще бъдат до вас!
От Икономически отдел Завод 2

Бързаме с честитката, защото на 
големите хора празниците са 

дълги, много и големи. 
Още повече, когато са само на ръка 

разстояние от важни съдбовни дарове 
и годишнини. 

И защото наричанията за здраве, 
берекет,  лични радости и служебни 
похвали  в ничий човешки живот не са 
излишни - още повече, когато с упорита 
работа и постоянство си ги заслужил. 

Честит да е личният  празник на 
директора на завод 1 инж. Динко 
Кюмюрев, роден на важна дата и 
осмислил щастливата енергия на 
числото си по прекрасен начин - 
семейство и работа. 

 Да се множат добрите му дни, да се 
пълни с имане къщата му,  да ниже в 
тефтера изпълнени задачи. Коя от коя 
по-големи  и  важни : ) 

 Хаир да му е всичкото! 
                        

Приятели, колеги, фенове

Инициативен комитет при Завод 1
най-сърдечно и с удоволствие ви кани на 

тържествена среща на ветераните-оръжейници.
Срещата ще се състои на

26 септември 2015 г. от 12 часа в
ресторант „Капитал“. 

Желаещите да се включат в тържествения обяд е 
необходимо да заплатят сумата

от 17 лева  до 18 септември 2015 г. 

 За повече информация: 
Атанас Касабов – 0884599067                                                                                                

Василка Демирева - 0887639096

 Председател на Инициативния комитет 
инж. Динко Кюмюрев 

Традицията е в постоянството! 

Елена Гамова - изп. директор “Кремона”
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