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Кралицата на руската песен
Л

юдмила Зикина
/1929 – 2009/ е
руска певица - мецосопрано; музикален
педагог, академик;
сред най-ярките изпълнителки на руски
народни и естрадни
песни и романси.
Наричана е «Гласът
на Русия». Изпяла
е над 2000 песни,
издадени на плочи
и дискове в над 6
млн. тираж. «Визитната й картичка» е
«Течёт река Волга».
Пяла е в 92 страни
по света. Създателка, солистка и ръководителка на Държавния академичен
руски народен ансамбъл
«Русия».
Удостоена е с найвисоките държавни
отличия и звания:
Народна
артистка,
Герой на социалистическия труд, Лауреат на Ленинска
премия и на държавна премия «М. И. Глинка», два ордена «Ленин», ордените «Знак Почёта» и «Св. ап. Андрей Първозвани».
Носителка е на много ордени и почетни звания и на други
руски републики. Почетен професор на три университета.
За нея са направени десетки документални филми, вкл.
биографичният «Людмила». Името й носят консерваторията в Краснодар, московското училище №20212. В държавния фонд на Русия на нейно име е зачислен елмаз
«Людмила Зикина» 55,02 карата. През 2011 г. в Русия в
нейна памет е издадена пощенска марка. На нея е кръстен
астероид – 4879 Зикина.
През 2019 г. се навършват 90 г. от рождението на легендарната певица.

Л

юся. Родена е в Москва
на 10 юни 1929 г. в семейството на Георгий Петрович
– работник в завод, и Екатерина Василиевна – санитарка във
военна болница. Има брат Александър. Родителите учели децата си на труд. Вкъщи Люся от
малка готвела и хранела домашните животни. Карала мотоциклета на баща си, разбирала и от
техника. В дома им често звучала музика: баба й майка й пеели

великолепно, а баща й свирел
на акордеон. Люся участвала в
художествената
самодейност,
свирела на китара и баян. Обичала футбола и волейбола. Скачала с парашут, мечтаела да
стане знаменит летец.
Войната
обаче
променила
всичко. През 1941 г. Людмила,
на 12 г., постъпила на работа
като стругар в завод „С. Орджоникидзе“. Удостоили я със званието „Заслужил орджоникидзовец“, най-скъпата й награда.
След работа ходела в болницата
да пее на раненните войници.
В хор „Пятницки“. След Победата завършила Училището
на трудовата младеж, работила

като санитарка и шивачка. На
18 г. се явила на Всерусийския
конкурс за млади изпълнители.
Най-добрите канели в знаменития народен хор „Пятницки“. За
едно място имало 1500 кандидати. Избрали трима младежи и
едно момиче – Людмила.
Специално образование получила доста по-късно. През 1969
г. завършила Московското музикално училище, а през 1977
г., на 43 г., се дипломирала в
Държавния
музикалнопедагогически институт.
Музикалната кариера.
Кариерата й на солистка
бързо вървяла нагоре. Но
заради смъртта на майка
си преживяла стрес, отразил се на гласните й
струни. Цяла година не
можела да пее, работила
в печатница. Баща й довел вкъщи друга жена, с
която не се разбирала и
напуснала дома си.
Гласът й се възстановил, станала солистка
на хора на Всесъюзното
радио и на Москонцерт.
Самостоятелна кариера
започнала през 1960 г.,
след като се явила на
конкурс пред жури само от кумири - Аркадий Райкин, Лидия Русланова и др. Поискали да изпълни отново програмата си - сама,
без съпровод. Станала безапелационната победителка. Започнали гастролите й – във всяко
кътче на страната, дори при полярниците на Северния полюс.
Феноменът Зикина. Всичките
си 2000 песни помнела до края
на дните си. Много от тях и до
днес - любими на руската публика: „Тонкая рябина“, „Степь
да степь кругом“ и др. Прочутата
„Течёт река Волга“ се превръща
в символ на руската душевност, а
Зикина е наричана „Мис Волга“.
Тя записва стотици песни, вкл.

на други народи, изнася хиляди концерти,
издава плочи и дискове в милионен тираж.
Международна
слава
й носят и авторските
й естрадни шлагери –
стилизиран
фолклор:
„Жди меня“, „Оренбургский пуховый платок“,
„Зимушка“. Музика за
нея създават композиторите Родион Щедрин,
Александра Пахмутова,
Тихон Хренников и др.
През 1977 г. певицата
създава собствен народен ансамбъл „Русия“,
на който е солистка и
ръководител до края на
живота си. В по-късните си години често пеела и в дует с Николай
Расторгуев, Михаил Кизин и др., участвала и
в специални тематични
програми.
Гласът на Зикина е
пълнозвучно, меко и
тембристо
мецо-сопрано, с огромен диапазон, силен и ярък и
същевременно
нежен
и лиричен. Пеенето й
бликало сякаш от руската душа. Навсякъде
по света я посрещали
с овации. На магнетичния ѝ глас се възхищавали музиканти от класата на Шарл Азнавур и
„Бийтълс“, които изпълнявали няколко нейни
песни.
Любимка на съветските лидери. Като
солистка на „Пятницки“
й се случило да общува със Сталин, който в
обща снимка застанал
до нея. По-късно станала любимата певица
на генералните секретари на
ЦК на КПСС Никита Хрушчов и
Леонид Брежнев. Често участвала в правителствени концерти. Веднъж, на рождения ден
на Хрушчов, променила текста
в „Течёт река Волга“ и изпяла
„А Вам 17 лет!“, с което зарадвала юбиляра. На едно тържество
министър-председателят
Алексей Косигин предложил
да вдигнат тост за Зикина. Нарекъл я „единствената руска
певица“, в резултат на което
тръгнали слухове за „роман“
между тях. Била много близка
с Екатерина Фурцева, министър
на културата. Зикина искала да
кара „Пежо“ и помолила Фурцева да й съдейства. Но министърката рязко отказала: „Вие сте
руска певица и ще карате руска
кола“. И тя цял живот карала
„Волга“. Имала и „Мерцедес“,
но го откраднали.
Семейният живот. Четири
пъти се е омъжвала Людмила
Зикина, с всеки от съпрузите
си се е разделяла по своя воля.
Първият й брак, била на 22 г.,
е с инженера Владлен Позднов.
Вторият – с фотокореспондента Евгений Свалов, третият - с
журналиста Владимир Котелкин. И трите брака били много
кратки, на тези мъже им било
трудно да живеят с такава силна жена.
С четвъртия й съпруг Виктор
Гридин – баянист-виртуоз, живели заедно 17 години. През
последните си 15 години певицата била сама. Нямала деца,
въпреки че й се искало. Била
твърде строга към себе си: или
майчинство, или кариера. Да
съвмести двете неща не се решила.
Загадъчният
поклонник
от Изтока. Сред многобройните й поклонници бил Давид
Аббас Ахмади – богат ирански

бизнесмен, син на шейх. Бил на
неин конкерт в Кремъл, останал
във възторг. Ухажвал я, пишел й
нежни писма, подарил й диамантено бижу, искал да се ожени за
нея. Но тя за нищо на света не
искала да напусне Русия. След
смъртта й Ахмади искал да изкупи всичките й сценични бижута, за да не злоупотреби някой
с тях, и за да ги върне после на
Русия. Само за диадемата на царица Екатерина, която Зикина
слагала, когато е на сцена, бил
готов да даде няколко милиона
долара. В крайна сметка бижутата на певицата били разпродадени на търг за над 31 млн. рубли.
Обявено било, че ще са за увековечаване на паметта й.
Просто жена. Украшенията
Зикина ползвала само като реквизит. На сцената изглеждала
като кралица, но в ежедневието
си била обикновена руска жена.
До пазара ходела по халат, никой не я разпознавал. Имала
изумителната способност да влиза от сцената в душите на хората, но в живота нямала много
приятели. Ако някой постъпел
грозно с нея, затваряла му вратата. Била рядко доброжелателна – например, на домашната си
помощница завещала личната си
вила в Михалево. Имала си свои
занимания. Обичала да бродира
гоблени, често ги подарявала.
Шиела на машина. Понякога в
ансамбъла, където я наричали

хумор. Шегувала се дори с болките и страховете си. Казвала:
„Искам завинаги да бъда на
Даниловския /базар/, но ще се
наложи да лежа в Новодевическото /гробище/“.
„Аз ви обичам“. До последно
Зикина изнасяла концерти – 6
пъти обиколила СССР, журирала фестивали и конкурси, вкл.
международни, преподавала в
музикалния институт, станала
професор на катедра „Народен хор“, много от учениците
й станали заслужили артисти
и педагози. Активно участвала
в обществения живот. Била депутат в Куйбишевския районен
съвет, член на редколегиите на
в. „Гласът на Русия“ и сп. „Родина“, била в ръководството на
Съветския фонд на мира, председател на Московския фонд,
президент на Академията за
култура на Русия. През 1991 г.,
заедно с други културни дейци,
подписала открито писмо, критикуващо курса на Горбачов и
Елцин.
Развивала и благотворителна
дейност. През 2000 г. учредила
и оглавила Международен благотоворителен фонд „В името
на мира и човека“. Помагала на
детски домове, на ветерани от
войната, на манастири и болници.
Михаил Кизин, солист на ансамбъл „Русия“, й помогнал да
напише книгата „Аз ви обичам“,
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ОТЛИЧИЕ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА „АРСЕНАЛ“

И

зпълнителният директор на „Арсенал“ АД Николай Ибушев бе награден с юбилеен
медал „100 години Първа световна война“ за съществен принос в популяризирането
на българската история, в опазването и съхраняването на българските традиции и военно-патриотичното възпитание.

РАБОТИМ ЗА НАС
СЛЕД 18 МАЙ

33 дни в годината работим само за
осигуровките си. Реалната данъчна
тежест за работещите е почти 50% .

П

Президентът Вл. Путин връчва на Л. Зикина
орден „Св. ап. Андрей Първозвани“, 2004 г.
„нашата майка“, ремонтирала
костюмите. Готвела вкусно, особено борш. Била запален рибар.
Хората много я обичали. Тя никога не отказвал да пее, когато
и да я помолели. Носели й какво ли не: бродирани кърпички,
сметана, конфитюри… Имала над
10 подарени оренбургски шала.
Песента й за пухкавия оренбургски шал се превърнала във
визитка за Оренбург. В дома на
семейството на директора на
Краснодарската филхармония й
отделили лична стая, наричали я
„стаята на Люся“.
Обичала красивите дрехи. Цял
живот се срамувала от една своя
постъпка. Като млада, искала
нови обувки, но нямала пари,
баща й казал: „Спечели си и си
купи“. И тя тайно вземала по
малко от парите на баща си и си
купила обувки. По-късно му признала това, той й простил. Съветвала младите изпълнителки: „За
сцената си купувай скъпи дрехи.
Ти не си си вкъщи, нито на гости, ти си на сцената – гледа те
целият Съветски съюз!“.
Имала потресаващо чувство за

излязла през 2009 г. Зикина е
автор и на книгите „Песня“, „На
перекрестках встреч“ и „Течет
моя Волга“.
Несъстоялото
се
турне.
Певицата страдала от диабет.
През последните си години се
движела трудно, имплантирали
й тазобедрена става. Но уникалният й глас не се променил.
На 10 юни 2009 г. в Кремъл
била отпразнувана 80-тата й годишнина. Президентът Дмитрий
Медведев й връчил орден „За
заслуги пред Отечеството“ I
степен. На другия ден се състоял юбилейният й концерт „Аз ви
обичам“. Предстояли й няколко
юбилейни концерта в страната,
щял да я съпровожда личният
й лекар. Но след две седмици
получила поредния инфаркт…
На 1 юли 2009 г. Людмила Зикина издъхва. Изпратена е с
военни почести от хиляди почитатели. Погребана е в Новодевическото гробище. През 2012
г. на певицата там е издигнат
бронзов постамент. В цял ръст.

Николай Ибушев получи отличието от вицепремиера по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Това стана на тържественото честване
на 130-ата годишнина от създаването на 23-и Пехотен Шипченски полк, което се състоя
в Казанлък. Юбилейният медал бе връчен по повод годишнината от сформирането на
легендарния полк.
С това отличие бяха наградени още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, областният управител на Стара Загора Гергана Микова, Старозагорският митрополит Киприян,
командирът на 61 Стрямска механизирана бригада - бригаден генерал Пламен Йорданов.

Мария Рашкова

За връзка с редакторите на “Трибуна Арсенал”:
Редакция: e-mail: tribuna.arsenal@gmail.com
Деляна Бобева: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
Диана Рамналиева: e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
Юлия Младенова: 0882 98 70 14
Мария Рашкова: 0882 98 70 12; Първолета Петкова: 5 74 55

Стартът на тържествата по случай 130-ата годишнина от създаването на 23-и Пехотен
Шипченски полк започнаха в Казанлък на 18 януари 2019 година в 12.00 часа в парк
„Розариум” пред Паметника на загиналите във войните казанлъчани, като в тях взеха
участие представители на висшия генералитет на страната, военни, почетни граждани на Казанлък, народни представители,

Продължава на стр. 3

рез новата 2019 г. в държавната хазна е планирано да
постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. от приходи.
Средно за един календарен ден българите през тази година ще изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са
ни необходими 138 дни, за да попълним хазната.
Изчисленията са направени от икономически експерти.
Казано с други думи, Денят на данъчна свобода през 2019
г. ще настъпи на 18 май. Това е денят, в който гражданите
ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си.
Датата е символична и показва кога държавната хазна ще
се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме Ден на данъчна свобода, а по-света
е известна като Tax Freedom Day.
През тази година най-много ще работим за приходите от
ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец
– 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно, или
общо 33 дни. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за
малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим, само за да
платим държавните и общински такси.
Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно
всички български граждани (включително деца, пенсионери и т. н.), но именно работещите понасят в най-голяма
степен тежестта на хазната.
Така на практика за работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода
идва чак в края на юни.
На специализираната страница – „Моите данъци“ – www.
kolkodavam.bg, на Института за пазарна икономика всеки
може да изчисли своята лична данъчна тежест през настоящата година.
„Трибуна Арсенал“
по материали на Pariteni.bg
Издателски съвет: Николай Ибушев, Янко Запрянов, Цветан Шиков,
Добрин Драгнев.
Редколегия: Деляна Бобева - гл. редактор, Диана Нейчева, Мария Рашкова,
Първолета Петкова, Мария Пискова, Миран Маденджиян, Юлия Младенова,
Венко Юнаков, Невена Атанасова.
Със съдействието на КНСБ и КТ “Подкрепа” в “Арсенал”АД.
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Приемник на в.“Заводска трибуна”
Издание на “Арсенал” АД .
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Ветерани

НАРИЧАТ Я НАЙ-ДОБРИЯТ ИНЖЕНЕР
СРЕД ИКОНОМИСТИТЕ
16

години Иванка Краваева работи в „Арсенал”. В
най-хубавите си години, когато
младостта кипи от енергия и жизненост, от идеи и стремеж да си
пръв сред първите. Три години
Иванка Краваева работи в Завод
3 като счетоводител. „Знаех абсолютно всичко кое, къде за какво
се използва и къде се намира, бях
много любознателна, макар че
бях счетоводител, но исках всичко, което ми се води да го видя и
науча”, разказва 78-годишната
бивша арсеналка. После 13 години, от 1973 до 1986-а, е завеждащ
икономически отдел на Завод 7, в
който влизат едни от най-тежките производства – леярна, ковачна, точно леене и леене с противоналягане. Тук с вещината, със
знанията, с професионализма, с
изключителната си работоспособност и заинтересованост към
целия производствен процес тя доказва, че не само е перфектен счетоводител, но си извоюва да я наричат най-добрия инженер сред икономистите.

И
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ванка Краваева е родена
в Секирово, Пловдивско,
днес в чертите на град Раковски. Там преминава детството й
в типично патриархална среда,
където почитта и уважението
на младите към родителите
и по-възрастните
е въпрос
на
възпитание,
предавано
от поколение на поколение,
където
традициите и християнските
ценности
се
пазят
и спазват.
Омъжва се
рано, веднага след ученическата скамейка, съпругът й е от село Розовец.
Младото семейство се установява в Казанлък. „Дойдохме с
ученическите палта, с две чантички за преобличане и нищо
друго – разказва ветеранътарсеналец в книгата си „Сълзи
за България”, която представи навръх имения си ден тази
година. – Бързо си намерихме
работа и докато детето беше на
село,
аз
продължих образованието
си в Икономическия институт във
Варна. За
5 години и
половина
завърших,
издържах
държавните
си
изпити
със
специалност
„Счетоводство и контрол”. По това
време работех във военния
завод „Арсенал”. Тогава даваха допълнително добавка към
заплатите на добри служители. Аз бях една от тях. Цялото

ръководство ми се радваше, вземах си изпитите от
първо явяване. На единия
ден на изпит, на другия
ден отивах на работа с кутия шоколадови бонбони.

Главният счетоводител на
завода, където работех, и
той купуваше бонбони, защото беше сигурен, че съм
си взела изпита...”.
Спомените от арсеналските години се нижат като
на кинолента. Вървят кадър след кадър – когато
постъпва в завода преди
50 години, заварва счетоводителите да работят

на дървени сметала, после навлизат сметачните
машини, след тях „елките”, изместени от скъпа
електронно-изчислителна
техника. Правят се номен-

клатури на стоково-материалните ценности по единен
класификатор за страната
и специфични за отделните предприятия. Техниката
върви напред. Изграден е
модерният
електронно-изчислителен център със
специална
климатична инсталация, с
големи табулаторни
машини, с индивидуални перфораторни и контролни машини. Дисциплина,
ред - свят да ти се
завие.
Спомня си още
една
любопитна
подробност.
Когато учела за счетоводител,
нямало
много мераклии за
тази
специалност,
повечето записвали
икономика на промишлеността, на търговията, на труда, защото било
по-лесно. Младите хора не
били особено привлечени
да водят големите книги –
тогава се използвала журнално-ордерната
система
на счетоводство с огромните „чаршафи” сборни ведомости, където се правели
големи засечки, „гонели” се
различията до стотинката.
Но младата жена
виждала, че в счетоводството се отразява работата и
на икономистите,
и на инженерите,
че
счетоводният
баланс
представлява снимка на
цялостната
дейност на предприятието и от неговия
правилен анализ
може да се направят изводи, водещи до подобряване на работата,
до постигане на
по-високи икономически резултати.
Именно това задълбочено
вникване в работата, както
и прекрасният професионален тандем, който са създали с директора на тогаваш-

ния Завод 7 инж. Теодор
Граматиков, заводът винаги бил на първо място във
вътрешнозаводските съревнования на „Арсенал”. Инж.
Граматиков, интелигентен и
умен, металург по професия, се славел пък
като най-добрия икономист сред инженерите.
И така, двамата винаги
защитавали насрещния
план по най-добрия начин, а заводът излизал
все първенец.
„И
рационализатор
станах – разказва енергичната и до днес ветеранка от „Арсенал”.
– Имаше производство,
леене с противоналягане по метода на проф.
Балевски, но се получаваше много голямо
количество отпадъчна
продукция, която се
отразяваше при нас, в
счетоводството. Поставих този въпрос и започна
да се търси решение. Намери се начин да се намали
отпадъчната продукция. За
направената рационализа-

чески ефект, Елена Филипова
от Завод 7, Мария Мутафова и
Манчо Иванов от Завод 2. Победителите получават за награда 15-дневна екскурзия в
различни градове на бившия

СССР. „Арсенал” също почита
по достойнство своите национални първенци.
В годините след „Арсенал”
Иванка Краваева е главен
счетоводител на
„Обществено хранене” в Казанлък,
икономически
експерт към КТ
„Подкрепа”,
директор на завод
„Първи май”, 8
години води курсове по специалността „Икономика, организация
и управление на
малкия и средния
бизнес” в НТС Казанлък, където
обучава първите
еднолични
търговци и собственици на ЕООД.
После 18 години
е председател на
туристите-ветерани в града на
розите, като от 47
ция главният механик на души разраства клуба на 123леярната Вълчо Краевски ма. Не е оставила нито един
получи орден „Георги Дими- непокорен планински връх в
тров”, а за мен писаха във България.
Това, което остава в споменивестник „Заводска трибуте и в сърцето на Иванка Крана”.”
И национален първенец е ваева за най-хубавите години
- гобила Иванка Крадиниваева като кадър
те на
на „Арсенал”. През
мла1979 година отбодостта
рът на предприятив нейето става окръжен
н и я
първенец на Стаж и разогорски
окръг
вот, е
и участва в националното състезание
свър„Моят личен принос
зано с
за
усъвършенст„Арсеване на социалисн а л ”.
тическата органи„Арсезация на труда”.
нал”
Надпреварата междава
ду отбори на завохляб
на кади от цяла БългаСъс
семейството
си
занрия се провежда
лъчав Благоевград и
арсеналци безапелационно ни, но „Арсенал” е повече от
печелят първото място. В това – той е школа за всички, отбора са Иванка Краваева категорична е тя. - Там се съзот Завод 7, която е вклю- дават хора, там се раждат спечена като рационализатор циалисти и се коват кадри”.
с постигнат голям икономиЮлия Младенова
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Колекционерът Петя Големанова:

КАЗАНЛЪК ОТДАВНА Е ОБЕКТ НА КОЛЕКЦИОНЕРИ
От духа на Стария Казанлък няма почти нищо
Петя, наскоро Ви е попад- Можеш да пазаруваш онлайн пращам, каквото намеря. За- находки са три пощенски кар- лан през 1916 г. Там е убит
нала интересна кореспон- от всякъде. Например, от Аме- щото за мен удоволствието е тички, купени от три различ- и прачичо ми по линия на баба
ни държави, от трима различ- ми, друг мой прачичо е пленен
денция на Иван Топузов от рика се сдобих с търговска в споделянето.
Вие сте един от тримата ни търговци. Общото между от французите, но има късмет
1922- 1929 г. , в която се бланка на розотърговската
споменава и „Арсенал“, къща „Шипков и Сие“, издаде- администратори на „Старъ тях е, че са изпратени от един и се връща жив и здрав след
края на войната. Допреди някакво открихте?
колко години тези факти ми
До мен достигнаха 80 писма.
етя Големанова е колекционер на снимки и документи, свързани с родния
бяха
слабо известни. БлагодаПокрай ежедневните неща,
за нея Казанлък. От 10 години живее в Южна Франция.
рение
на кампанията на КраТопузов отбелязва
и знаЗавършва Великотърновския университет - „Библиотекознание и библиочимите събития в Казанлък.
симир Узунов за издирване
графия“. Интересува се от история, краезнание, археология. Заради това още
Разбираме, че е бил сериозно
наследниците на загиналите
19-годишна се записва като общ работник в експедицията „Темп“ на д-р Георзает да помага в начинанията
войници на Каймак-Чалан,
ги Китов, откривател на Долината на тракийските царе. Днес Петя и съпругът й
на своя виден баща. Иван конаучих първите факти около
Спас Димитров, също казанлъчанин, са част и от Българския ДНК проект, койсмъртта на своя прадядо. Бях
ментира важни исторически
то събира генетичните данни на българите и проследява миграционните им
вдъхновена да потърся коресъбития, като убийството на
пътеки в миналото. Колекционират стари пощенски картички и фотографии,
ните си. Тогава купих и пърТодор Александров, спомекакто и всичко, свързано с историята на Казанлък. Петя е един от администравата пощенска картичка на
нава поставянето на „основторите на популярната група във фейсбук „Старъ Казанлъкъ“.
военна тематика. Събирам ги
ния камък на величествения
Големанова слуша тайнствени истории за древни цивилизации и култури от
и до днес. Наскоро публикупаметник на „Св. Никола“ и
малка. Бащата на Петя чете и купува много книги. Чете ги и тя. Семейството
вах моята лична история по
много други неща. Относно
е арсеналско. Двамата родителите работят в казанлъшката оръжейница. Вся„Арсенал“ открих следните
темата
в книгата „Оживелият
ка сутрин малката Петя минава с тях заводския портал на път за фирмената
редове: „15.08.1925 г. „...
подвиг“ на Г. Кременаров и В.
детска градина. „И мама, и тате са работили цял живот в „Арсенал“. И двамата
Арсенала, не ами, военната
Васевски. За моя радост, там
се пенсионираха там“, споделя Петя с неприкрито вълнение, докато показва
фабрика, се строи с трескабяха публикувани и някои мои
най-новата си колекционерска находка. Свитък автентични писма, намерени
ва бързина. Докараха много
картички,
свързани с участиеслучайно, вероятно, изхвърлени от някого на боклука. Те пазят свидетелства
машини, които вече са инстато на България в Първата свеот първо лице за приноса на една от най-видните казанлъшки фамилии към
товна война.
лирани. Цялата фабрика ще
развитието на родния град. Фамилията на големия народен будител на КаВие сте един от най-щедбъде нещо грандиозно. Ще
занлъшкия край - основателят на две знакови за Казанлък институции - историте дарители на Музея на
се строи и аеропланна раборическият музей и вестник „Искра“, Петър Топузов. Намерените от Петя писма
фотографията. Какво Ви
тилница, и училище. Сумите
са лична кореспонденция на сина на Бай Петър - Иван Топузов. Кореспонденмотивира?
подарени от моя вуйка - Ив.
цията е с негов приятел – Никола Николов, по това време, през 1925 г., практиТова е идея на моя съпруг
И. Хаджиенов - вече уголекант от Групата за моторни лодки във Варна. Така Петя открива непознати до
мени с отпуснатите такива от
Спас. Тя се зароди спонтанмомента спомени за ентусиазма на казанлъчани при строителството на новата
Министерството, ще послужат
но след първото ни посещевоенна фабрика „Арсенал“.
вече за строеж на машинноние в музея. Ние живеем във
то училище, основите вече
Франция, страната в която
се полагат и работата върви на от магазина им в Ню Йорк Казанлъкъ“, каква е идея- и същи човек - Феликс Воже- фотографията се е зародила.
с голям ентусиазъм. Града през 1923 г. Купих я за три та на групата?
ли. Картичките са от времето Организират се много базари,
Създадена е преди четири на неговия престой в Казан- фестивали и изложби, които
напредва“. Тези думи на То- долара. Колкото до откритипузов говорят за огромното ята, Казанлък е обект на ко- години от Минчо Минчев. Аз лък. Както много казанлъча- ние посещаваме, понеже съпругът ми е люзначение, което казанлъчани лекционерска страст от поко- се включих половин
бител-фотограф.
придават на „Арсенал“ , още ления. Аз събирам пощенски година след това и
И по този начин
преди реално фабриката тук картички от няколко години, много ми хареса идесе сдобиваме с
да заработи.
така че съм сравнително нова ята да се събере на
Какво провокира колек- в това начинание. Всеки сам едно място всичко,
някои от експоционерството у Вас?
решава какво да покаже от свързано с историята
натите, които сме
Събирането на картички е колекцита си. Вярвам, че дори на града. Групата се
дарили на музея.
хоби. Първата картичка ми и хората, които се капсули- развива, благодареПритежавате
подариха преди 13 години. рат, ще променят решението ние на своите активни
сериозна
коЧерно-бяла фотография, из- си, защото бъдещето принад- членове. Често спорим
лекция. Имате
глед на Казанлък, издание лежи на дигитализацията. В кое къде се е намирали идея за публикации?
на Григор Пасков от 1933 г. последните години излязо- ло, търсим нови изТемата за каПочти веднага разпознах две ха доста книги с невероятни точници на информазанлъшките изот къщите на преден план, частни колекции, албуми за ция, споделят се стари
датели на позащото забесемейни снимки. Това
щенски картички
лежителнае любимото ми място в
ми е много интета им архиинтернет.
ресна, но и почтектура и до
Това не е ли рабонепозната.
днес
краси
та на обществените
Офицери от 23-и Пехотен Шипченски полк през 1902 г. в Казанлък. ти
Някои от тях са
ул.
„Хрисмузеи, да събират и
Фотограф – Димитър Карастоянов, фотография върху твърд
картон. Личен архив на Петя Големанова.
фотографи. Днес
то
Ботев“.
опазват културното
Разглеждайнаследство? - колекционе- ни знаят, Вожели е френски са забравени Георги И. Пенки
старите
рите май почват да ги из- лесовъд, пристигнал в града ков, Кръстьо Ив. Пеев, Стефан
картички
и
преварват ...?
ни през 1905 г. В продълже- Мирчев, Д. Т. Мандаджиев,
снимки, сега
За съжаление, тежкото на- ние на 6 години под негово Попов, Яко Солоников, Обуние виждаме
следство на тоталитарното ръководство са отвоювани от щаров... А тези хора са ни осколко много
управление е оставило дъл- поройните свлачища някол- тавили едни от най-красивите
сгради, дори
бок отпечатък и в музейното ко хиляди декара, предимно изгледи в Розовата долина.
цели улици,
дело. Поради тази причина планински склонове, което Заслужава си тяхното дело да
вече не съможе да се каже, че някои спасява региона от обезвод- се опише.
ществуват От
Вашите деца растат във
частни лица имат по-богати няване и обезлюдяване. Дълдуха на стаколекции от обществените го търсех и няколко картички Франция. Какво бихте исмузеи. В България обаче има с фотографии на казанлъча- кали да знаят и помнят те
рия Казанлък Трети технически курс при Военната фабрика Казанлък.
фотография, неизвестен автор. Личен архив на
и такива хора, които с удо- нина Генчо Стайнов. Снимки- за родния Ви Казанлък и за
не е останало Недатирана
Петя Големанова.
волствие споделят събраното те са правени през Балкан- България?
почти нищо.
Казанлък е родният ми град.
Интернет е голяма меж- отделни градове. Споделя се от тях и го даряват на музе- ската война, където той е бил
офицер и е снимал войниците Където и да бъда, той ще бъде
дународна общност, къде- в сайтове, форуми, блогове, ите.
Парите ли са причината? на фронта.
винаги част от мен. Ще се посто всичко се знае, но ся- в социалните мрежи... Дори
Войните за България са тарая децата ми да го опознакаш колекционерите все Папската библиотека във Ва- Може би музеите нямат
още крият тайните си от тикана дигитализира своя средства за откупки, скъпо Ваша любима тема. Има ят и обичат. Искам, когато поли лична история, свърза- раснат, да им покажа родната
широката публика?
безценен фонд от ръкописи хоби ли е Вашето?
къща на Иван Енчев-Видю. В
Не се чувствам като част от и го качи за свободен достъп.
Цената е относително поня- на с това?
Родовата ми история е свър- момента тя се руши и се надяголяма международна общ- Все повече хора от Казанлък, тие. Едни от най-интересните
ност, но благодарение на ин- например, дават за сканиране неща, които имам, съм полу- зана с 23-и Пехотен Шип- вам да намерим сили и воля,
тернет, събирането и споде- семейните си архиви в Музея чила като подарък от колеги, ченски полк, в който през за да се съхрани. Дължим го
Балканската война е служил на своите предшественици,
лянето на информация днес на фотографията. Така те ар- близки и приятели.
Кое е най-интересното Ви прадядо ми, убит после в Пър- дължим го и на своите деца.
е много по-бързо и лесно. хивират историята на града,
Мрежата обединява хора със но и запазват снимките за колекционерско откритие? вата световна в жестоките
Едни от най-любимите ми сражения на вр. Каймак-ЧаДиана Рамналиева
сходни интереси от цял свят. наследниците си. Аз също из-

П

Общество

АРТ

Щъркел!

Продължение от стр. 1

Красива
голяма
радост влезе в дома
на треньора на ДЮШ
„Арсенал 2000“ Атанас
Атанасов.
На 10 януари той
се сдоби с първородна
рожба - дъщеричка.
Да му е жива и здрава,
да радва с хубост и
таланти родата и да краси календарите на „Шампионска лига“,
където е бъдещото място на арсеналския футболен тим и неговите
талантливи спортисти.
Казана дума, хвърлен камък!
Амин!

П

ървият сняг за 2019 година, посрещнал арсеналци
в първия работен ден за тази година, стана повод
и за появата на снежни арт задявки на територията
на фирмата. Този, останал в историята на смартфоните
вече снежен красавец, дълго се кипри пред корпуса на
цех 160 на Завод1.
Майсторите му са анонимни, но затова пък с прекрасно
чувство за хумор.

П

Хроника

рез последните три години в казанлъшката болница се раждат повече момчета, отколкото момичета.
Това показва болничната статистика.
От родените през 2018 година 428 деца момчетата са
226. Първото бебе на 2019 година, родено в казанлъшката общинска болница, също е момченце. Запазва се
тревожната тенденция от последното десетилетие за
намаляване броя на новородените - с 32 са те по-малко
през 2018 година в Казанлък, в сравнение с предходната година.
Увеличава се броят и на родените бебета от непълнолетни майки. 80 са те за миналата година в района,
като някои имат вече второ дете. За цялата страна през
последните 4 години броят на родените деца от деца е
нараснал 10 пъти, обяви в Казанлък вицепремиерът и
министър на отбраната Красимир Каракачанов.

М

***

инистерският съвет на България ще разглежда новия проектозакон за маслодайната роза през февруари, съобщи народният представител от област Стара Загора
Радостин Танев. В новия проект
на закон за розата е заложена глоба от 500 до 1000 лв. за
производство на розов цвят от
нерегистираните фермери, а за
преработващите предприятия имуществена санкция от
3000 до 5000 лв.
Народни представители от БСП поясниха, че те са готови със свои предложения за закон, ако скоро Министерският съвет не приеме нужните текстове. Социалистите настояват и за възможности за държавна
помощ на земеделските стопани, според количеството
произведена продукция, както и да не се неглижира
Институтът на розата в Казанлък, който може да поеме
контролни функции при сертификацията на посадъчния материал и при преработката. До новата кампания
за розобер остават 4 месеца.

С

***
портист № 1 на Казанлък за 2018 година е Любомир

Богданов от Спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“.
Признанието да е първи Любомир заслужи, след като
през миналата година завоюва поредица от престижни отличия и медали на европейски и световни форуми. Втора в годишната класация на Общината зае
Кристина Мечкова - Клуб по борба ,,Казанлък“, трети
е Христиан Въгляров от Клуб по спортни танци ,,КиараН“ за заслуженото 11-то място на Световно първенство
в Сибиу, Румъния, 1 място на Държавно първенство в
Панагюрище. Отбор на годината стана Спортен клуб
по Художествена гимнастика ,,Розова долина“ - девойки старша възраст. За Треньор на годината бе избран
треньорът на спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“
Николай Богданов.
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Честит Рожден Ден
Със сигурност съдбата много го обича,
тъй като му подари незабравим 19-ти
рожден ден.
При това на 19-ти януари 2019 година.
При това вълнуващо струпване на щедри
числа, поляти обилно с щедри пожелания
за здраве, успехи и попътен вятър в
смелите начинания. Такъв празничен
коктейл застигна и засипа тазгодишния
абитуриент от СОУ „Екзарх Антим
Първи“ и арсеналско момче Слави Железчев
Симеонов.
Освен, че цялата рода на Слави са
арсеналци, в личната си биография
рожденикът има и друга връзка с фирмата:
години наред е част от юношеската гарнитура на фирмения отбор.
Сега, на прага на своите вълнуващи 20, младежът се е запътил към
другата си голяма мечта - журналистиката.
И ще я гони по същия начин, по който гони победата в тима на „Арсенал“.
С вярата, че само смелите могат да стигнат далеч.
С много любов, надежда и вяра в доброто, което му предстои - сърдечни
поздрави от баба и дядо - Славка и Симеон Железчеви, от сестра му и
майка му - Ирина Владимировна.
Честит рожден ден, момче!

Продължение от стр.3 ... ПЛОЧА ЗА ГЕНЕРАЛА
Те се прибавят към дарението на друг родолюбив казанлъчанин - Иван Хаджиенов, за
изграждане на професионално училище, днес ПГ „Иван Хаджиенов”.
Според председателя на Националния комитет за войнишките
паметници Здравко Зафиров, инициативата за паметна плоча
или друг паметен знак в чест на генерал Иван Вълков трябва
да получи широка разгласа сред обществеността и хората да
научат какви са заслугите на този човек към родния му град.
През следващата 2020 година се навършат 145 години от рождението на генерала. Факт, който задължава годишнината да
бъде подобаващо отбелязана. Първото събитие по този повод
вече се състоя - изложбата живопис на секретаря на Съюза на
възпитаниците на военните на Негово Величество училища Райна Ненова.
За заслугите си към Казанлък генерал Вълков е обявен за Почетен гражданин на града през 1928 година.
Интересният живот на генерала е обстойно изучен и документиран в специален научен труд-дисертация на казанлъшкия
историк и директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ Чавдар Ангелов.
„ Трибуна Арсенал“

МИНИСТЕРСКО ОТЛИЧИЕ ...
представители на държавни и общински органи и институции, патриотични съюзи, неправителствени организации, граждани. Честванията на героизма на полка ще продължат през цялата година.

Паметна церемония се състоя и пред възпоменателната плоча на
авторите на марша на легендарния полк „Велик е нашият войник”.
Маршът е обявен за химн на Българската армия. Венци и цветя бяха

За принос в опазването на паметта за поколенията и военно-патриотичното възпитание на тържествен концерт в Казанлък по повод годишнината на
полка награда получи и председателят на СК на КНСБ в „Арсенал“ Атанас
Бозов, член на групата „Експерти за Казанлък“ и председател на местната
структура на „Русофили“. Освен Бозов, отличия от военния министър получиха още 12 казанлъчани, представители на различни патриотични организации.
В чест на годишнината от създаването на 23 Пехотен Шипченски полк и
в памет
на
героизма
на българския
войник
на територията
на военното поделение
в Казанлък бе
открит
Музей
на бойн а т а
слава.
В него
м о г а т
да
бъдат раз-

кола 2 лице

6

поднесени пред Войнишкия паметник на територията на Военно формирование 22 180 в Казанлък. Войнишкият паметник, издигнат в
прослава на загиналите воини от т. нар. „луд полк“, през 2006 година
бе преместен от зелената площ край „Абаята“ на територията на военното поделение, с цел опазване на светинята и запазване за поколенията, по идея на изпълнителния директор на „Арсенал“ Николай
Ибушев и с финансовата помощ на фирмата.
Пред войнишките паметници цветя на признателност поднесоха и
представители на групата „Експерти за Казанлък“, които взеха участие в честванията.

гледани
различни
военни
експонати, оръжия от войната, военни униформи от различни периоди, исторически документи и военни вещи, както и стара печатна машина от самолетната фабрика „Капрони“ в Казанлък.
Патрон на честванията на 130-ата годишнина от създаването на 23 пехотен Шипченски полк е кметът на община Казанлък Галина Стоянова.
Деляна Бобева

ПЛОЧА ЗА ГЕНЕРАЛА, СЪЗДАЛ
„АРСЕНАЛ“, ПРЕДЛАГАТ НПО
И

нициатива за поставянето на паметна плоча на генерал Иван Вълков в родния му град
Казанлък подемат Националният комитет за войнишките паметници, Общобългарският
комитет „Генерал Иван Вълков” и Националният комитет за възраждане на отбранителната
промишленост. НПО-та излязоха с единодушно предложение за това на 18 януари, ден преди
да се навършат 144 години от неговото рождение.
Генерал Иван Вълков е личност, възприемана нееднозначно и противоречиво от поколения
българи. „Това, което обаче трябва да се знае, да се подчертава и да се предава на поколенията напред, са заслугите на генерал Вълков към казанлъчани“, каза дългогодишният и
уважаван юрист Стефан Саранеделчев по време на събранието на представителите на трите
национални комитета.
Основните заслуги на генерала към Казанлък, който е бил и министър на войната в продължение на 5 години, в периода 1923-28 година, са свързани най-вече с установяването
на Военната фабрика в родния му град. Факт, който и днес се отразява благоприятно върху
икономическото развитие на града и целия регион.
Той има и сериозен научен принос в областта на картографията и геодезията. Ген. Вълков
съдейства за изграждането на Механотехникума в Казанлък,
като по негово искане, в качеството му на министър на войната, през 1925 година държавата отпуска 1.5 милиона лева.

Продължение на стр.6

Арсеналски вести

Шанс за развитие!

„Арсенал“ АД търси да назначи работници за
нуждите на заводите 2, 3 и 6 както следва:
За завод 2:
- Оператори на преса - метал - жени
- Лакировачи и байцвачи - мъже
- Общи работници
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ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ ХОТЕЛ „АРСЕНАЛ“ ЛЯТО 2019 год.
Посочените цени са за една нощувка за цяло помещение.
Цената е в лева на база ALL INCLUSIVE

ГОЛЯМА ЛЮБОВ. 53-ГОДИШНА.
ТЯ НА 47, ТОЙ НА 73.
година. Славка също била
кадър на Завод 6 до пенсионирането си - работила
там като касиер.
Другата, още по-голямата
и по-дългогодишната любов, бай Моньо чества всеки
ден. Тя е с немската красавица, с която е неразделен
вече 47 години от всичките 53. „Красавицата“ била
една от първите машини с
електроника в „Арсенал“.

За завод 3:
- МОПЕВ - мъже
- Електрозаварчици
- Оксиженисти
- Стругари
- Монтьор поддръжка
- Монтьори електропроизводствено оборудване
- Електромонтьори
За завод 6 се търсят квалифицирани работници и
специалисти за следните позиции:
- Специалист-фрезист
- Оптичен шлайфист
- Настройчици на Металорежещи машини с ЦПУ
Предишен опит е предимство.
Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие, месечни ваучери за храна, допълнително по 150 лева за отдалеченост за кандидати
от община Стара Загора, както и допълнително по
150 лева за работа при специфични условия на труд
в завод 3.
Желаещите да кандидатстват за позициите могат да
изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД

www.arsenal-bg.com/kadri
или да ги получат от гише Пропуски на централния
портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени
на електронен адрес:

Т

kadri@arsenal-bg.com
или да бъдат подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа на
адрес:
гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, офис №4.
Повече информация за възможностите за работа в
„Арсенал“ АД, както и за конкретните позиции и условия, можете да получите от Направление „Човешки ресурси“ на фирмата
на телефон: 0431/ 5 77 47

МОН:Основна политика е
връзката с пазара на труда
„Връзката на придобитото образование с пазара на
труда е основна задача и политика на Министерството
на образованието и науката. Повече деца трябва да се
насочват към специалности, които са важни за икономиката на страната“. Това е тезата на министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев пред депутати по време на изслушване в Народното събрание за
професионалното образование.
Министърът е посочил, че са предприети редица мерки, сред които утвърждаването на 2800 програми по
различни дисциплини, увеличаване на инвестициите в
разширяването на базата от софтуерни специалисти,
въвеждането на предмета „Компютърно моделиране“
в трети клас, увеличаване приемът в IT профилите,
насърчаване на дейностите по интереси в тази област.
Като част от тези политики е и стартиралата програма
за финансиране на дигиталната креативност от първи
клас, както и обучения по IT в паралелки по информационни технологии в математическите и природоматематическите гимназии.
Пред депутатите министърът на образованието е съобщил, че „информационните технологии са секторът,
който в най-голяма степен успява да задържи младите
хора в България. Най-малко са хората в този сектор,
които са напуснали страната.
По думите му, пазарът на труда и пазарът на образование са различни и имат различна логика и нужди.
Според него, основно предизвикателство си остава
промяната на нагласите на децата и родителите, като
те се насочат към специалности и профили, които са
най-важни за пазара на труда – професионалните, педагогическите, математическите профили и други.
„Трибуна Арсенал“

Настанявания допълнително в двойна/тройна стая:
Дете от 0 -5.99 г. – безплатно, но е без право на легло
Дете от 6 - 11.99 г. на допл. легло заплаща 50%
от цената на редовно легло,
а на редовно 80% от него.
Настанявания допълнително в апартамент:
Дете от 0 -5.99 г. – безплатно, но е без право на легло
Дете от 6 - 11.99 г. на допл. легло - 50% от
цената на редовно легло
3-ти възрастен на допълнително легло 80% от цената на редовно легло

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА РАБОТНИЦИ И
СЛУЖИТЕЛИ от фирма „ АРСЕНАЛ”

www.complex-arsenal.com
e-mail: complex_arsenal@abv.bg
За резервации:
GSM 0885538239 - Венета Георгиева
От 09:00 до 17:00 часа
от понеделник до петък

За информация и записвания СК „КНСБ
Арсенал“ АД
тел.:21-56 / 0888 58 26 73
и синдикалните комитети на КНСБ по
заводи

•
•
•
•
•

01.11.18г. - 31.01.19 г. - 35% /отсъпка/
01.02.19 г. - 29.02.19 г. - 30% /отстъпка/
01.03.19 г. - 31.03.19 г. - 25% /отстъпка/
01.04.19 г. - 30.04.19 г. - 20% /отстъпка/
01.05.19 г. - 31.05.19 г. - 15% /отстъпка/

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА НЕРАБОТЕЩИ
във фирма „ АРСЕНАЛ”
•
•
•
•
•

01.11.18г. - 31.01.19 г. - 30% /отсъпка/
01.02.19 г. - 29.02.19 г. - 25% /отстъпка/
01.03.19 г. - 31.03.19 г. - 20% /отстъпка/
01.04.19 г. - 30.04.19 г. - 15% /отстъпка/
01.05.19 г. - 31.05.19 г. - 10% /отстъпка/

Добре дошъл !
С ново попълнение от тази седмица е
колективът на Завод 1.
С добре дошъл приветства последния
новоназначен на работа в
„Арсенал“ тази седмица- това е
Лиляна Казакова от Казанлък.
Тя започва работа в завод 1 като опаковчик.
Спорна и качествена работа и добре дошла в големия колектив на „Арсенал“!
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Арсеналска гордост

яхната обща история става за филм. С уговорката, че не бива да разтягам локуми. Не ги обичал.
За разлика от вярната любов, при това споделена с
точните науки - математика, механика, техническо
чертане.
Споделя тезата, че в живота или се оправяш сам,
или те оправят и се предаваш. Както и че е добре
да вярваш в хората, но преди това трябва да си изработиш механизъм да ги претегляш. Защото всеки
тежал различно, имало и откровени въздухари.
Тези прости, но трудни за учене житейски уроци,
изповядва пред мен Монката.
Един от арсеналските символи, безспорен талисман
на Инструменталния завод 6 на „Арсенал“ и неговия цех 120. Работникът на координатно- пробивната машина.
Симеон Железчев.
Ветеран.

О

т онези, които трудно
ще бъдат заместени.
Просто, защото такива като
него рядко се намират. А работа - колкото искаш. Стига
да ти се работи. Бай Моньо, както го знаят всички
в цеха, е от стария материал. Не се огъва от работата,
знае й цаката и е половин
инженер. Нищо, че заради
времето и трудната си житейска орис не сколасал да
учи над Техникума в Ямбол.
Възпитаник е на професионалните училища от онова
време, в които знанията са
на ниво университет днес.
Тогава всичко се учеше
както трябва - математиката, механиката, техническото чертане, материалознанието. И днес са ми свежи
тези уроци, без да съзнава
за респекта, който прави
с познанията си, ей-така между другото, споделя бай
Моньо.
Наученото в ямболският
техникум и днес, на 73 години, му дава самочувствието
на човек, който се справя
с трудните професионални
задачи. И то така, че още
преди години с качеството
на своята работа от фирмата му дали собствен качествен щемпел.
Това много гордее бай Мо-

ньо, който казва: Сам съм
си контролата! Самочувствието му идва и от купищата
примери назад в годините, в
които по разни причини от
разни места връщали разни
детайли за доизкусуряване
или грешки. И нито веднъж
сред тях не е било нещо,
излязло изпод ръцете на
майстора от координатнопробивната машина. Където
точността е 5 микрона.
С точните си изчисления и
невероятни познания и усет
за материала бай Моньо
често дивял и технолозите.
В стара дебела прошнурована папка е събрал и събира своите изчисления, след
което буквално се кефи,
когато коскоджамити технолози дойдат и съобщят същото.
Роденият в котелското село
Седларово младеж завършил транспортния техникум
в Ямбол - специалността
„Двигатели с вътрешно горене“. От малък си бил техничар. И има две любови.
Всичко на всичко.
И двете са преполовили
век.
Първата
отпразнувал
скромно с близките си през
декември и неговата вярна
и оправна Славка, с която
са под един покрив от 1968

Знаят си всичко, верни са
си, не са си изневерявали,
нито са се разделяли. Единствено с годините красавицата от време на време се
опитвала да погажда номера на бай Моньо. Засега обаче й държи юздите.
Справя се.
Голяма любов. Професионална. И по-дълга от житейската. И често – по-всеотдайна.
Макар животът така да се
е увъртолил около Монката,
че все да има за кого да се
грижи и кого да мисли.
Координатно-пробивната
немска красавица и Симеон
Железчев си служат вярно.
Единият
гони
точност,
другият брани марка. И качество.
И в двата случая без знания и всеотдайност не става, казва старият майстор и
с тъга нищи проблемите на
днешното професионално
образование. Което и след
12 години, често и след
университет, пак
не давало добър
плод.
За тази работа,
освен мерак, и
знания трябват,
казва Монката. А
и учителите били
важни. На своите
той дължи всичко
в работата си до
ден-днешен. Научили го читаво на
техниката. Признава, че щял да
си тръгне щастлив, ако успее да
обучи млад човек, който да му
поеме работата.
Такива
идвали,
но не оставали
дълго при застаряващата
немска
красавица.
Момчетата имали
желание,
но...
не се получило.
Единият
станал
сервитьор, другият намерил друга
Тя и Той
работа във фирмата.
Монката попада в „Арсенал“ през 1966 година. След
като просто дошъл на гости на роднини в Казанлък,
които вече работели във
военната фабрика. По това
време младежът бил работник в автосервиз в Котел.
От дете обаче имал проблем със слуха заради прекаран менингит. Майсторът
в сервиза казал тежката си
дума на иначе схватливия и
с техничарски нюх работник: „Монтьорската работа
по двигателите с вътрешно

горене е като музикантската
- трябва да имаш ухо да чуваш колата“. С намаления
слух на Симеон Железчев
това си било сериозен проблем. Затова и не се учудил
много, когато го агитирали
роднините за работа в оръжейницата. Не след дълго
почнал работа в същия завод. На координатна машина - по-малка, по-кокетна и
английска. В съседно помещение.
На мястото, където работи сега, през 1966 година, когато дошъл в завод
„Фридрих Енгелс“, имало
поляна. После създали новия корпус, преместили машините, дошли и немската
красавица и Монката.
Дължи много в занаята
на първия си майстор и наставник Димитър Генчев от
Енина. Той му дал основата на уменията. Монката е
благодарен за тези уроци.
Да имаш добър учител в занаята си е богатство, споделя майсторът, който пък
е своеобразен учител на
технолози и конструктори благодарение на своя дълъг
практически опит.
Когато дълго си другаруваш с метал и той ти говори,
така знаеш кой материал
как се чувства при обработката, кои за какво са по-добри, „чувам ги“ как вървят,
казва майсторът на цех 120
на Завод 6.
За повече от половинве-

ковната си работа в „Арсенал“ е получавал награди.
Бил е и в Алеята на славата
на фирмата.
Още по-скъпи са му обаче
житейските награди. Уважението на колегите му, любопитството на младите. Другарува си с всички. И много
харесва младите си колеги.
Търсят ме момчетата, идват
тук, разтушваме се, смеем
се. Имам си чалъми за всички, казва бай Моньо, който
не пропуска да сподели налазилата го тези дни радост

- внукът му, кръстен на баба
си Славка, навъртял 19 години. През май ще е абитуриент. И бай Моньо много
държи да е на крака и той
да купи костюм за бала на
внука.
Зад това му желание издайнически наднича умела свита сълза - от радост и болка
по липсата на скъпи на сърцето хора. Които бивало да
споделят тази радост.
После бързо превключва на шегаджийска вълна.
Имал си специален цяр за
припрените. На колона в помещението, в което работи,
стои пожълтяла вестникарска изрезка на шимпанзе. И
ведър надпис за досадници
и нерваци. Има си и Черногорска библия с 10 заповеди, препечатани от стар
брой на вестник „ Труд“. Бай
Моньо особено държи на
8-та: „Когато случайно ти се
прииска да поработиш, седни, почини си и ще ти мине“.
Не обича припрените работи. Оръжейното производство било голяма работа и
никак не лесна и с нерви и
ядосване не се стига далеч,
казва ветеранът.
Той самият трудно се ядосвал.
Но пък бил иначе голям
инат: кажел ли нещо, отсичал. Така сторил с цигарите.
Зарекъл се на 01. 11.1981
година, че повече няма да
посегне към фас и... така
станало.
Миналата
есен
чествал 37 години
без тютюнев дим.
Не бил обаче и
светец, нито венчан в кръчма. Всичко било с мярка.
Ниже портрета
си Монката с неподкупна и по детски ведра усмивка.
Трудно й се устоява.
Независимо дали
си машина на 47
или нищо не вдяваща от координатнопробивни машини...
жена.
Със същата усмивка, леко сконфузено и примирено,
признава, че вече
нямал
време
за
мечти. Оттекло времето за това.
После лицето му
грейва,
защото:
„Ако дойде нова машина и млад човек
с хъс и мерак за работа, ще го обуча
със сърце и ще си
тръгна“, казва бай
Моньо.
А дотогава всеки ден ще
си бъбри на неговия си тих
език с координатно-пробивната немкиня, ще сече математическите сметки с точността на компютър и ще
„меси“ метала с 5 микрона
точност.
Какво да го правиш? Голяма любов. 53-годишна. Тя
на 47, той на 73.
И още се искат.
Деляна Бобева

кола 2 гръб
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Арсеналски вести

Шанс за развитие!

„Арсенал“ АД търси да назначи работници за
нуждите на заводите 2, 3 и 6 както следва:
За завод 2:
- Оператори на преса - метал - жени
- Лакировачи и байцвачи - мъже
- Общи работници

25 януари 2019 г.

25 януари 2019 г.

ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ ХОТЕЛ „АРСЕНАЛ“ ЛЯТО 2019 год.
Посочените цени са за една нощувка за цяло помещение.
Цената е в лева на база ALL INCLUSIVE

ГОЛЯМА ЛЮБОВ. 53-ГОДИШНА.
ТЯ НА 47, ТОЙ НА 73.
година. Славка също била
кадър на Завод 6 до пенсионирането си - работила
там като касиер.
Другата, още по-голямата
и по-дългогодишната любов, бай Моньо чества всеки
ден. Тя е с немската красавица, с която е неразделен
вече 47 години от всичките 53. „Красавицата“ била
една от първите машини с
електроника в „Арсенал“.

За завод 3:
- МОПЕВ - мъже
- Електрозаварчици
- Оксиженисти
- Стругари
- Монтьор поддръжка
- Монтьори електропроизводствено оборудване
- Електромонтьори
За завод 6 се търсят квалифицирани работници и
специалисти за следните позиции:
- Специалист-фрезист
- Оптичен шлайфист
- Настройчици на Металорежещи машини с ЦПУ
Предишен опит е предимство.
Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие, месечни ваучери за храна, допълнително по 150 лева за отдалеченост за кандидати
от община Стара Загора, както и допълнително по
150 лева за работа при специфични условия на труд
в завод 3.
Желаещите да кандидатстват за позициите могат да
изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД

www.arsenal-bg.com/kadri
или да ги получат от гише Пропуски на централния
портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени
на електронен адрес:

Т

kadri@arsenal-bg.com
или да бъдат подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа на
адрес:
гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, офис №4.
Повече информация за възможностите за работа в
„Арсенал“ АД, както и за конкретните позиции и условия, можете да получите от Направление „Човешки ресурси“ на фирмата
на телефон: 0431/ 5 77 47

МОН:Основна политика е
връзката с пазара на труда
„Връзката на придобитото образование с пазара на
труда е основна задача и политика на Министерството
на образованието и науката. Повече деца трябва да се
насочват към специалности, които са важни за икономиката на страната“. Това е тезата на министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев пред депутати по време на изслушване в Народното събрание за
професионалното образование.
Министърът е посочил, че са предприети редица мерки, сред които утвърждаването на 2800 програми по
различни дисциплини, увеличаване на инвестициите в
разширяването на базата от софтуерни специалисти,
въвеждането на предмета „Компютърно моделиране“
в трети клас, увеличаване приемът в IT профилите,
насърчаване на дейностите по интереси в тази област.
Като част от тези политики е и стартиралата програма
за финансиране на дигиталната креативност от първи
клас, както и обучения по IT в паралелки по информационни технологии в математическите и природоматематическите гимназии.
Пред депутатите министърът на образованието е съобщил, че „информационните технологии са секторът,
който в най-голяма степен успява да задържи младите
хора в България. Най-малко са хората в този сектор,
които са напуснали страната.
По думите му, пазарът на труда и пазарът на образование са различни и имат различна логика и нужди.
Според него, основно предизвикателство си остава
промяната на нагласите на децата и родителите, като
те се насочат към специалности и профили, които са
най-важни за пазара на труда – професионалните, педагогическите, математическите профили и други.
„Трибуна Арсенал“

Настанявания допълнително в двойна/тройна стая:
Дете от 0 -5.99 г. – безплатно, но е без право на легло
Дете от 6 - 11.99 г. на допл. легло заплаща 50%
от цената на редовно легло,
а на редовно 80% от него.
Настанявания допълнително в апартамент:
Дете от 0 -5.99 г. – безплатно, но е без право на легло
Дете от 6 - 11.99 г. на допл. легло - 50% от
цената на редовно легло
3-ти възрастен на допълнително легло 80% от цената на редовно легло

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА РАБОТНИЦИ И
СЛУЖИТЕЛИ от фирма „ АРСЕНАЛ”

www.complex-arsenal.com
e-mail: complex_arsenal@abv.bg
За резервации:
GSM 0885538239 - Венета Георгиева
От 09:00 до 17:00 часа
от понеделник до петък

За информация и записвания СК „КНСБ
Арсенал“ АД
тел.:21-56 / 0888 58 26 73
и синдикалните комитети на КНСБ по
заводи

•
•
•
•
•

01.11.18г. - 31.01.19 г. - 35% /отсъпка/
01.02.19 г. - 29.02.19 г. - 30% /отстъпка/
01.03.19 г. - 31.03.19 г. - 25% /отстъпка/
01.04.19 г. - 30.04.19 г. - 20% /отстъпка/
01.05.19 г. - 31.05.19 г. - 15% /отстъпка/

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА НЕРАБОТЕЩИ
във фирма „ АРСЕНАЛ”
•
•
•
•
•

01.11.18г. - 31.01.19 г. - 30% /отсъпка/
01.02.19 г. - 29.02.19 г. - 25% /отстъпка/
01.03.19 г. - 31.03.19 г. - 20% /отстъпка/
01.04.19 г. - 30.04.19 г. - 15% /отстъпка/
01.05.19 г. - 31.05.19 г. - 10% /отстъпка/

Добре дошъл !
С ново попълнение от тази седмица е
колективът на Завод 1.
С добре дошъл приветства последния
новоназначен на работа в
„Арсенал“ тази седмица- това е
Лиляна Казакова от Казанлък.
Тя започва работа в завод 1 като опаковчик.
Спорна и качествена работа и добре дошла в големия колектив на „Арсенал“!
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Арсеналска гордост

яхната обща история става за филм. С уговорката, че не бива да разтягам локуми. Не ги обичал.
За разлика от вярната любов, при това споделена с
точните науки - математика, механика, техническо
чертане.
Споделя тезата, че в живота или се оправяш сам,
или те оправят и се предаваш. Както и че е добре
да вярваш в хората, но преди това трябва да си изработиш механизъм да ги претегляш. Защото всеки
тежал различно, имало и откровени въздухари.
Тези прости, но трудни за учене житейски уроци,
изповядва пред мен Монката.
Един от арсеналските символи, безспорен талисман
на Инструменталния завод 6 на „Арсенал“ и неговия цех 120. Работникът на координатно- пробивната машина.
Симеон Железчев.
Ветеран.

О

т онези, които трудно
ще бъдат заместени.
Просто, защото такива като
него рядко се намират. А работа - колкото искаш. Стига
да ти се работи. Бай Моньо, както го знаят всички
в цеха, е от стария материал. Не се огъва от работата,
знае й цаката и е половин
инженер. Нищо, че заради
времето и трудната си житейска орис не сколасал да
учи над Техникума в Ямбол.
Възпитаник е на професионалните училища от онова
време, в които знанията са
на ниво университет днес.
Тогава всичко се учеше
както трябва - математиката, механиката, техническото чертане, материалознанието. И днес са ми свежи
тези уроци, без да съзнава
за респекта, който прави
с познанията си, ей-така между другото, споделя бай
Моньо.
Наученото в ямболският
техникум и днес, на 73 години, му дава самочувствието
на човек, който се справя
с трудните професионални
задачи. И то така, че още
преди години с качеството
на своята работа от фирмата му дали собствен качествен щемпел.
Това много гордее бай Мо-

ньо, който казва: Сам съм
си контролата! Самочувствието му идва и от купищата
примери назад в годините, в
които по разни причини от
разни места връщали разни
детайли за доизкусуряване
или грешки. И нито веднъж
сред тях не е било нещо,
излязло изпод ръцете на
майстора от координатнопробивната машина. Където
точността е 5 микрона.
С точните си изчисления и
невероятни познания и усет
за материала бай Моньо
често дивял и технолозите.
В стара дебела прошнурована папка е събрал и събира своите изчисления, след
което буквално се кефи,
когато коскоджамити технолози дойдат и съобщят същото.
Роденият в котелското село
Седларово младеж завършил транспортния техникум
в Ямбол - специалността
„Двигатели с вътрешно горене“. От малък си бил техничар. И има две любови.
Всичко на всичко.
И двете са преполовили
век.
Първата
отпразнувал
скромно с близките си през
декември и неговата вярна
и оправна Славка, с която
са под един покрив от 1968

Знаят си всичко, верни са
си, не са си изневерявали,
нито са се разделяли. Единствено с годините красавицата от време на време се
опитвала да погажда номера на бай Моньо. Засега обаче й държи юздите.
Справя се.
Голяма любов. Професионална. И по-дълга от житейската. И често – по-всеотдайна.
Макар животът така да се
е увъртолил около Монката,
че все да има за кого да се
грижи и кого да мисли.
Координатно-пробивната
немска красавица и Симеон
Железчев си служат вярно.
Единият
гони
точност,
другият брани марка. И качество.
И в двата случая без знания и всеотдайност не става, казва старият майстор и
с тъга нищи проблемите на
днешното професионално
образование. Което и след
12 години, често и след
университет, пак
не давало добър
плод.
За тази работа,
освен мерак, и
знания трябват,
казва Монката. А
и учителите били
важни. На своите
той дължи всичко
в работата си до
ден-днешен. Научили го читаво на
техниката. Признава, че щял да
си тръгне щастлив, ако успее да
обучи млад човек, който да му
поеме работата.
Такива
идвали,
но не оставали
дълго при застаряващата
немска
красавица.
Момчетата имали
желание,
но...
не се получило.
Единият
станал
сервитьор, другият намерил друга
Тя и Той
работа във фирмата.
Монката попада в „Арсенал“ през 1966 година. След
като просто дошъл на гости на роднини в Казанлък,
които вече работели във
военната фабрика. По това
време младежът бил работник в автосервиз в Котел.
От дете обаче имал проблем със слуха заради прекаран менингит. Майсторът
в сервиза казал тежката си
дума на иначе схватливия и
с техничарски нюх работник: „Монтьорската работа
по двигателите с вътрешно

горене е като музикантската
- трябва да имаш ухо да чуваш колата“. С намаления
слух на Симеон Железчев
това си било сериозен проблем. Затова и не се учудил
много, когато го агитирали
роднините за работа в оръжейницата. Не след дълго
почнал работа в същия завод. На координатна машина - по-малка, по-кокетна и
английска. В съседно помещение.
На мястото, където работи сега, през 1966 година, когато дошъл в завод
„Фридрих Енгелс“, имало
поляна. После създали новия корпус, преместили машините, дошли и немската
красавица и Монката.
Дължи много в занаята
на първия си майстор и наставник Димитър Генчев от
Енина. Той му дал основата на уменията. Монката е
благодарен за тези уроци.
Да имаш добър учител в занаята си е богатство, споделя майсторът, който пък
е своеобразен учител на
технолози и конструктори благодарение на своя дълъг
практически опит.
Когато дълго си другаруваш с метал и той ти говори,
така знаеш кой материал
как се чувства при обработката, кои за какво са по-добри, „чувам ги“ как вървят,
казва майсторът на цех 120
на Завод 6.
За повече от половинве-

ковната си работа в „Арсенал“ е получавал награди.
Бил е и в Алеята на славата
на фирмата.
Още по-скъпи са му обаче
житейските награди. Уважението на колегите му, любопитството на младите. Другарува си с всички. И много
харесва младите си колеги.
Търсят ме момчетата, идват
тук, разтушваме се, смеем
се. Имам си чалъми за всички, казва бай Моньо, който
не пропуска да сподели налазилата го тези дни радост

- внукът му, кръстен на баба
си Славка, навъртял 19 години. През май ще е абитуриент. И бай Моньо много
държи да е на крака и той
да купи костюм за бала на
внука.
Зад това му желание издайнически наднича умела свита сълза - от радост и болка
по липсата на скъпи на сърцето хора. Които бивало да
споделят тази радост.
После бързо превключва на шегаджийска вълна.
Имал си специален цяр за
припрените. На колона в помещението, в което работи,
стои пожълтяла вестникарска изрезка на шимпанзе. И
ведър надпис за досадници
и нерваци. Има си и Черногорска библия с 10 заповеди, препечатани от стар
брой на вестник „ Труд“. Бай
Моньо особено държи на
8-та: „Когато случайно ти се
прииска да поработиш, седни, почини си и ще ти мине“.
Не обича припрените работи. Оръжейното производство било голяма работа и
никак не лесна и с нерви и
ядосване не се стига далеч,
казва ветеранът.
Той самият трудно се ядосвал.
Но пък бил иначе голям
инат: кажел ли нещо, отсичал. Така сторил с цигарите.
Зарекъл се на 01. 11.1981
година, че повече няма да
посегне към фас и... така
станало.
Миналата
есен
чествал 37 години
без тютюнев дим.
Не бил обаче и
светец, нито венчан в кръчма. Всичко било с мярка.
Ниже портрета
си Монката с неподкупна и по детски ведра усмивка.
Трудно й се устоява.
Независимо дали
си машина на 47
или нищо не вдяваща от координатнопробивни машини...
жена.
Със същата усмивка, леко сконфузено и примирено,
признава, че вече
нямал
време
за
мечти. Оттекло времето за това.
После лицето му
грейва,
защото:
„Ако дойде нова машина и млад човек
с хъс и мерак за работа, ще го обуча
със сърце и ще си
тръгна“, казва бай
Моньо.
А дотогава всеки ден ще
си бъбри на неговия си тих
език с координатно-пробивната немкиня, ще сече математическите сметки с точността на компютър и ще
„меси“ метала с 5 микрона
точност.
Какво да го правиш? Голяма любов. 53-годишна. Тя
на 47, той на 73.
И още се искат.
Деляна Бобева

кола 2 гръб
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Общество

АРТ

Щъркел!

Продължение от стр. 1

Красива
голяма
радост влезе в дома
на треньора на ДЮШ
„Арсенал 2000“ Атанас
Атанасов.
На 10 януари той
се сдоби с първородна
рожба - дъщеричка.
Да му е жива и здрава,
да радва с хубост и
таланти родата и да краси календарите на „Шампионска лига“,
където е бъдещото място на арсеналския футболен тим и неговите
талантливи спортисти.
Казана дума, хвърлен камък!
Амин!

П

ървият сняг за 2019 година, посрещнал арсеналци
в първия работен ден за тази година, стана повод
и за появата на снежни арт задявки на територията
на фирмата. Този, останал в историята на смартфоните
вече снежен красавец, дълго се кипри пред корпуса на
цех 160 на Завод1.
Майсторите му са анонимни, но затова пък с прекрасно
чувство за хумор.

П

Хроника

рез последните три години в казанлъшката болница се раждат повече момчета, отколкото момичета.
Това показва болничната статистика.
От родените през 2018 година 428 деца момчетата са
226. Първото бебе на 2019 година, родено в казанлъшката общинска болница, също е момченце. Запазва се
тревожната тенденция от последното десетилетие за
намаляване броя на новородените - с 32 са те по-малко
през 2018 година в Казанлък, в сравнение с предходната година.
Увеличава се броят и на родените бебета от непълнолетни майки. 80 са те за миналата година в района,
като някои имат вече второ дете. За цялата страна през
последните 4 години броят на родените деца от деца е
нараснал 10 пъти, обяви в Казанлък вицепремиерът и
министър на отбраната Красимир Каракачанов.

М

***

инистерският съвет на България ще разглежда новия проектозакон за маслодайната роза през февруари, съобщи народният представител от област Стара Загора
Радостин Танев. В новия проект
на закон за розата е заложена глоба от 500 до 1000 лв. за
производство на розов цвят от
нерегистираните фермери, а за
преработващите предприятия имуществена санкция от
3000 до 5000 лв.
Народни представители от БСП поясниха, че те са готови със свои предложения за закон, ако скоро Министерският съвет не приеме нужните текстове. Социалистите настояват и за възможности за държавна
помощ на земеделските стопани, според количеството
произведена продукция, както и да не се неглижира
Институтът на розата в Казанлък, който може да поеме
контролни функции при сертификацията на посадъчния материал и при преработката. До новата кампания
за розобер остават 4 месеца.

С

***
портист № 1 на Казанлък за 2018 година е Любомир

Богданов от Спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“.
Признанието да е първи Любомир заслужи, след като
през миналата година завоюва поредица от престижни отличия и медали на европейски и световни форуми. Втора в годишната класация на Общината зае
Кристина Мечкова - Клуб по борба ,,Казанлък“, трети
е Христиан Въгляров от Клуб по спортни танци ,,КиараН“ за заслуженото 11-то място на Световно първенство
в Сибиу, Румъния, 1 място на Държавно първенство в
Панагюрище. Отбор на годината стана Спортен клуб
по Художествена гимнастика ,,Розова долина“ - девойки старша възраст. За Треньор на годината бе избран
треньорът на спортен клуб по таекуондо ,,Кентавър“
Николай Богданов.
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Честит Рожден Ден
Със сигурност съдбата много го обича,
тъй като му подари незабравим 19-ти
рожден ден.
При това на 19-ти януари 2019 година.
При това вълнуващо струпване на щедри
числа, поляти обилно с щедри пожелания
за здраве, успехи и попътен вятър в
смелите начинания. Такъв празничен
коктейл застигна и засипа тазгодишния
абитуриент от СОУ „Екзарх Антим
Първи“ и арсеналско момче Слави Железчев
Симеонов.
Освен, че цялата рода на Слави са
арсеналци, в личната си биография
рожденикът има и друга връзка с фирмата:
години наред е част от юношеската гарнитура на фирмения отбор.
Сега, на прага на своите вълнуващи 20, младежът се е запътил към
другата си голяма мечта - журналистиката.
И ще я гони по същия начин, по който гони победата в тима на „Арсенал“.
С вярата, че само смелите могат да стигнат далеч.
С много любов, надежда и вяра в доброто, което му предстои - сърдечни
поздрави от баба и дядо - Славка и Симеон Железчеви, от сестра му и
майка му - Ирина Владимировна.
Честит рожден ден, момче!

Продължение от стр.3 ... ПЛОЧА ЗА ГЕНЕРАЛА
Те се прибавят към дарението на друг родолюбив казанлъчанин - Иван Хаджиенов, за
изграждане на професионално училище, днес ПГ „Иван Хаджиенов”.
Според председателя на Националния комитет за войнишките
паметници Здравко Зафиров, инициативата за паметна плоча
или друг паметен знак в чест на генерал Иван Вълков трябва
да получи широка разгласа сред обществеността и хората да
научат какви са заслугите на този човек към родния му град.
През следващата 2020 година се навършат 145 години от рождението на генерала. Факт, който задължава годишнината да
бъде подобаващо отбелязана. Първото събитие по този повод
вече се състоя - изложбата живопис на секретаря на Съюза на
възпитаниците на военните на Негово Величество училища Райна Ненова.
За заслугите си към Казанлък генерал Вълков е обявен за Почетен гражданин на града през 1928 година.
Интересният живот на генерала е обстойно изучен и документиран в специален научен труд-дисертация на казанлъшкия
историк и директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ Чавдар Ангелов.
„ Трибуна Арсенал“

МИНИСТЕРСКО ОТЛИЧИЕ ...
представители на държавни и общински органи и институции, патриотични съюзи, неправителствени организации, граждани. Честванията на героизма на полка ще продължат през цялата година.

Паметна церемония се състоя и пред възпоменателната плоча на
авторите на марша на легендарния полк „Велик е нашият войник”.
Маршът е обявен за химн на Българската армия. Венци и цветя бяха

За принос в опазването на паметта за поколенията и военно-патриотичното възпитание на тържествен концерт в Казанлък по повод годишнината на
полка награда получи и председателят на СК на КНСБ в „Арсенал“ Атанас
Бозов, член на групата „Експерти за Казанлък“ и председател на местната
структура на „Русофили“. Освен Бозов, отличия от военния министър получиха още 12 казанлъчани, представители на различни патриотични организации.
В чест на годишнината от създаването на 23 Пехотен Шипченски полк и
в памет
на
героизма
на българския
войник
на територията
на военното поделение
в Казанлък бе
открит
Музей
на бойн а т а
слава.
В него
м о г а т
да
бъдат раз-

кола 2 лице
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поднесени пред Войнишкия паметник на територията на Военно формирование 22 180 в Казанлък. Войнишкият паметник, издигнат в
прослава на загиналите воини от т. нар. „луд полк“, през 2006 година
бе преместен от зелената площ край „Абаята“ на територията на военното поделение, с цел опазване на светинята и запазване за поколенията, по идея на изпълнителния директор на „Арсенал“ Николай
Ибушев и с финансовата помощ на фирмата.
Пред войнишките паметници цветя на признателност поднесоха и
представители на групата „Експерти за Казанлък“, които взеха участие в честванията.

гледани
различни
военни
експонати, оръжия от войната, военни униформи от различни периоди, исторически документи и военни вещи, както и стара печатна машина от самолетната фабрика „Капрони“ в Казанлък.
Патрон на честванията на 130-ата годишнина от създаването на 23 пехотен Шипченски полк е кметът на община Казанлък Галина Стоянова.
Деляна Бобева

ПЛОЧА ЗА ГЕНЕРАЛА, СЪЗДАЛ
„АРСЕНАЛ“, ПРЕДЛАГАТ НПО
И

нициатива за поставянето на паметна плоча на генерал Иван Вълков в родния му град
Казанлък подемат Националният комитет за войнишките паметници, Общобългарският
комитет „Генерал Иван Вълков” и Националният комитет за възраждане на отбранителната
промишленост. НПО-та излязоха с единодушно предложение за това на 18 януари, ден преди
да се навършат 144 години от неговото рождение.
Генерал Иван Вълков е личност, възприемана нееднозначно и противоречиво от поколения
българи. „Това, което обаче трябва да се знае, да се подчертава и да се предава на поколенията напред, са заслугите на генерал Вълков към казанлъчани“, каза дългогодишният и
уважаван юрист Стефан Саранеделчев по време на събранието на представителите на трите
национални комитета.
Основните заслуги на генерала към Казанлък, който е бил и министър на войната в продължение на 5 години, в периода 1923-28 година, са свързани най-вече с установяването
на Военната фабрика в родния му град. Факт, който и днес се отразява благоприятно върху
икономическото развитие на града и целия регион.
Той има и сериозен научен принос в областта на картографията и геодезията. Ген. Вълков
съдейства за изграждането на Механотехникума в Казанлък,
като по негово искане, в качеството му на министър на войната, през 1925 година държавата отпуска 1.5 милиона лева.
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години Иванка Краваева работи в „Арсенал”. В
най-хубавите си години, когато
младостта кипи от енергия и жизненост, от идеи и стремеж да си
пръв сред първите. Три години
Иванка Краваева работи в Завод
3 като счетоводител. „Знаех абсолютно всичко кое, къде за какво
се използва и къде се намира, бях
много любознателна, макар че
бях счетоводител, но исках всичко, което ми се води да го видя и
науча”, разказва 78-годишната
бивша арсеналка. После 13 години, от 1973 до 1986-а, е завеждащ
икономически отдел на Завод 7, в
който влизат едни от най-тежките производства – леярна, ковачна, точно леене и леене с противоналягане. Тук с вещината, със
знанията, с професионализма, с
изключителната си работоспособност и заинтересованост към
целия производствен процес тя доказва, че не само е перфектен счетоводител, но си извоюва да я наричат най-добрия инженер сред икономистите.

И

25 януари 2019 г.

ванка Краваева е родена
в Секирово, Пловдивско,
днес в чертите на град Раковски. Там преминава детството й
в типично патриархална среда,
където почитта и уважението
на младите към родителите
и по-възрастните
е въпрос
на
възпитание,
предавано
от поколение на поколение,
където
традициите и християнските
ценности
се
пазят
и спазват.
Омъжва се
рано, веднага след ученическата скамейка, съпругът й е от село Розовец.
Младото семейство се установява в Казанлък. „Дойдохме с
ученическите палта, с две чантички за преобличане и нищо
друго – разказва ветеранътарсеналец в книгата си „Сълзи
за България”, която представи навръх имения си ден тази
година. – Бързо си намерихме
работа и докато детето беше на
село,
аз
продължих образованието
си в Икономическия институт във
Варна. За
5 години и
половина
завърших,
издържах
държавните
си
изпити
със
специалност
„Счетоводство и контрол”. По това
време работех във военния
завод „Арсенал”. Тогава даваха допълнително добавка към
заплатите на добри служители. Аз бях една от тях. Цялото

ръководство ми се радваше, вземах си изпитите от
първо явяване. На единия
ден на изпит, на другия
ден отивах на работа с кутия шоколадови бонбони.

Главният счетоводител на
завода, където работех, и
той купуваше бонбони, защото беше сигурен, че съм
си взела изпита...”.
Спомените от арсеналските години се нижат като
на кинолента. Вървят кадър след кадър – когато
постъпва в завода преди
50 години, заварва счетоводителите да работят

на дървени сметала, после навлизат сметачните
машини, след тях „елките”, изместени от скъпа
електронно-изчислителна
техника. Правят се номен-

клатури на стоково-материалните ценности по единен
класификатор за страната
и специфични за отделните предприятия. Техниката
върви напред. Изграден е
модерният
електронно-изчислителен център със
специална
климатична инсталация, с
големи табулаторни
машини, с индивидуални перфораторни и контролни машини. Дисциплина,
ред - свят да ти се
завие.
Спомня си още
една
любопитна
подробност.
Когато учела за счетоводител,
нямало
много мераклии за
тази
специалност,
повечето записвали
икономика на промишлеността, на търговията, на труда, защото било
по-лесно. Младите хора не
били особено привлечени
да водят големите книги –
тогава се използвала журнално-ордерната
система
на счетоводство с огромните „чаршафи” сборни ведомости, където се правели
големи засечки, „гонели” се
различията до стотинката.
Но младата жена
виждала, че в счетоводството се отразява работата и
на икономистите,
и на инженерите,
че
счетоводният
баланс
представлява снимка на
цялостната
дейност на предприятието и от неговия
правилен анализ
може да се направят изводи, водещи до подобряване на работата,
до постигане на
по-високи икономически резултати.
Именно това задълбочено
вникване в работата, както
и прекрасният професионален тандем, който са създали с директора на тогаваш-

ния Завод 7 инж. Теодор
Граматиков, заводът винаги бил на първо място във
вътрешнозаводските съревнования на „Арсенал”. Инж.
Граматиков, интелигентен и
умен, металург по професия, се славел пък
като най-добрия икономист сред инженерите.
И така, двамата винаги
защитавали насрещния
план по най-добрия начин, а заводът излизал
все първенец.
„И
рационализатор
станах – разказва енергичната и до днес ветеранка от „Арсенал”.
– Имаше производство,
леене с противоналягане по метода на проф.
Балевски, но се получаваше много голямо
количество отпадъчна
продукция, която се
отразяваше при нас, в
счетоводството. Поставих този въпрос и започна
да се търси решение. Намери се начин да се намали
отпадъчната продукция. За
направената рационализа-

чески ефект, Елена Филипова
от Завод 7, Мария Мутафова и
Манчо Иванов от Завод 2. Победителите получават за награда 15-дневна екскурзия в
различни градове на бившия

СССР. „Арсенал” също почита
по достойнство своите национални първенци.
В годините след „Арсенал”
Иванка Краваева е главен
счетоводител на
„Обществено хранене” в Казанлък,
икономически
експерт към КТ
„Подкрепа”,
директор на завод
„Първи май”, 8
години води курсове по специалността „Икономика, организация
и управление на
малкия и средния
бизнес” в НТС Казанлък, където
обучава първите
еднолични
търговци и собственици на ЕООД.
После 18 години
е председател на
туристите-ветерани в града на
розите, като от 47
ция главният механик на души разраства клуба на 123леярната Вълчо Краевски ма. Не е оставила нито един
получи орден „Георги Дими- непокорен планински връх в
тров”, а за мен писаха във България.
Това, което остава в споменивестник „Заводска трибуте и в сърцето на Иванка Крана”.”
И национален първенец е ваева за най-хубавите години
- гобила Иванка Крадиниваева като кадър
те на
на „Арсенал”. През
мла1979 година отбодостта
рът на предприятив нейето става окръжен
н и я
първенец на Стаж и разогорски
окръг
вот, е
и участва в националното състезание
свър„Моят личен принос
зано с
за
усъвършенст„Арсеване на социалисн а л ”.
тическата органи„Арсезация на труда”.
нал”
Надпреварата междава
ду отбори на завохляб
на кади от цяла БългаСъс
семейството
си
занрия се провежда
лъчав Благоевград и
арсеналци безапелационно ни, но „Арсенал” е повече от
печелят първото място. В това – той е школа за всички, отбора са Иванка Краваева категорична е тя. - Там се съзот Завод 7, която е вклю- дават хора, там се раждат спечена като рационализатор циалисти и се коват кадри”.
с постигнат голям икономиЮлия Младенова
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Колекционерът Петя Големанова:

КАЗАНЛЪК ОТДАВНА Е ОБЕКТ НА КОЛЕКЦИОНЕРИ
От духа на Стария Казанлък няма почти нищо
Петя, наскоро Ви е попад- Можеш да пазаруваш онлайн пращам, каквото намеря. За- находки са три пощенски кар- лан през 1916 г. Там е убит
нала интересна кореспон- от всякъде. Например, от Аме- щото за мен удоволствието е тички, купени от три различ- и прачичо ми по линия на баба
ни държави, от трима различ- ми, друг мой прачичо е пленен
денция на Иван Топузов от рика се сдобих с търговска в споделянето.
Вие сте един от тримата ни търговци. Общото между от французите, но има късмет
1922- 1929 г. , в която се бланка на розотърговската
споменава и „Арсенал“, къща „Шипков и Сие“, издаде- администратори на „Старъ тях е, че са изпратени от един и се връща жив и здрав след
края на войната. Допреди някакво открихте?
колко години тези факти ми
До мен достигнаха 80 писма.
етя Големанова е колекционер на снимки и документи, свързани с родния
бяха
слабо известни. БлагодаПокрай ежедневните неща,
за нея Казанлък. От 10 години живее в Южна Франция.
рение
на кампанията на КраТопузов отбелязва
и знаЗавършва Великотърновския университет - „Библиотекознание и библиочимите събития в Казанлък.
симир Узунов за издирване
графия“. Интересува се от история, краезнание, археология. Заради това още
Разбираме, че е бил сериозно
наследниците на загиналите
19-годишна се записва като общ работник в експедицията „Темп“ на д-р Георзает да помага в начинанията
войници на Каймак-Чалан,
ги Китов, откривател на Долината на тракийските царе. Днес Петя и съпругът й
на своя виден баща. Иван конаучих първите факти около
Спас Димитров, също казанлъчанин, са част и от Българския ДНК проект, койсмъртта на своя прадядо. Бях
ментира важни исторически
то събира генетичните данни на българите и проследява миграционните им
вдъхновена да потърся коресъбития, като убийството на
пътеки в миналото. Колекционират стари пощенски картички и фотографии,
ните си. Тогава купих и пърТодор Александров, спомекакто и всичко, свързано с историята на Казанлък. Петя е един от администравата пощенска картичка на
нава поставянето на „основторите на популярната група във фейсбук „Старъ Казанлъкъ“.
военна тематика. Събирам ги
ния камък на величествения
Големанова слуша тайнствени истории за древни цивилизации и култури от
и до днес. Наскоро публикупаметник на „Св. Никола“ и
малка. Бащата на Петя чете и купува много книги. Чете ги и тя. Семейството
вах моята лична история по
много други неща. Относно
е арсеналско. Двамата родителите работят в казанлъшката оръжейница. Вся„Арсенал“ открих следните
темата
в книгата „Оживелият
ка сутрин малката Петя минава с тях заводския портал на път за фирмената
редове: „15.08.1925 г. „...
подвиг“ на Г. Кременаров и В.
детска градина. „И мама, и тате са работили цял живот в „Арсенал“. И двамата
Арсенала, не ами, военната
Васевски. За моя радост, там
се пенсионираха там“, споделя Петя с неприкрито вълнение, докато показва
фабрика, се строи с трескабяха публикувани и някои мои
най-новата си колекционерска находка. Свитък автентични писма, намерени
ва бързина. Докараха много
картички,
свързани с участиеслучайно, вероятно, изхвърлени от някого на боклука. Те пазят свидетелства
машини, които вече са инстато на България в Първата свеот първо лице за приноса на една от най-видните казанлъшки фамилии към
товна война.
лирани. Цялата фабрика ще
развитието на родния град. Фамилията на големия народен будител на КаВие сте един от най-щедбъде нещо грандиозно. Ще
занлъшкия край - основателят на две знакови за Казанлък институции - историте дарители на Музея на
се строи и аеропланна раборическият музей и вестник „Искра“, Петър Топузов. Намерените от Петя писма
фотографията. Какво Ви
тилница, и училище. Сумите
са лична кореспонденция на сина на Бай Петър - Иван Топузов. Кореспонденмотивира?
подарени от моя вуйка - Ив.
цията е с негов приятел – Никола Николов, по това време, през 1925 г., практиТова е идея на моя съпруг
И. Хаджиенов - вече уголекант от Групата за моторни лодки във Варна. Така Петя открива непознати до
мени с отпуснатите такива от
Спас. Тя се зароди спонтанмомента спомени за ентусиазма на казанлъчани при строителството на новата
Министерството, ще послужат
но след първото ни посещевоенна фабрика „Арсенал“.
вече за строеж на машинноние в музея. Ние живеем във
то училище, основите вече
Франция, страната в която
се полагат и работата върви на от магазина им в Ню Йорк Казанлъкъ“, каква е идея- и същи човек - Феликс Воже- фотографията се е зародила.
с голям ентусиазъм. Града през 1923 г. Купих я за три та на групата?
ли. Картичките са от времето Организират се много базари,
Създадена е преди четири на неговия престой в Казан- фестивали и изложби, които
напредва“. Тези думи на То- долара. Колкото до откритипузов говорят за огромното ята, Казанлък е обект на ко- години от Минчо Минчев. Аз лък. Както много казанлъча- ние посещаваме, понеже съпругът ми е люзначение, което казанлъчани лекционерска страст от поко- се включих половин
бител-фотограф.
придават на „Арсенал“ , още ления. Аз събирам пощенски година след това и
И по този начин
преди реално фабриката тук картички от няколко години, много ми хареса идесе сдобиваме с
да заработи.
така че съм сравнително нова ята да се събере на
Какво провокира колек- в това начинание. Всеки сам едно място всичко,
някои от експоционерството у Вас?
решава какво да покаже от свързано с историята
натите, които сме
Събирането на картички е колекцита си. Вярвам, че дори на града. Групата се
дарили на музея.
хоби. Първата картичка ми и хората, които се капсули- развива, благодареПритежавате
подариха преди 13 години. рат, ще променят решението ние на своите активни
сериозна
коЧерно-бяла фотография, из- си, защото бъдещето принад- членове. Често спорим
лекция. Имате
глед на Казанлък, издание лежи на дигитализацията. В кое къде се е намирали идея за публикации?
на Григор Пасков от 1933 г. последните години излязо- ло, търсим нови изТемата за каПочти веднага разпознах две ха доста книги с невероятни точници на информазанлъшките изот къщите на преден план, частни колекции, албуми за ция, споделят се стари
датели на позащото забесемейни снимки. Това
щенски картички
лежителнае любимото ми място в
ми е много интета им архиинтернет.
ресна, но и почтектура и до
Това не е ли рабонепозната.
днес
краси
та на обществените
Офицери от 23-и Пехотен Шипченски полк през 1902 г. в Казанлък. ти
Някои от тях са
ул.
„Хрисмузеи, да събират и
Фотограф – Димитър Карастоянов, фотография върху твърд
картон. Личен архив на Петя Големанова.
фотографи. Днес
то
Ботев“.
опазват културното
Разглеждайнаследство? - колекционе- ни знаят, Вожели е френски са забравени Георги И. Пенки
старите
рите май почват да ги из- лесовъд, пристигнал в града ков, Кръстьо Ив. Пеев, Стефан
картички
и
преварват ...?
ни през 1905 г. В продълже- Мирчев, Д. Т. Мандаджиев,
снимки, сега
За съжаление, тежкото на- ние на 6 години под негово Попов, Яко Солоников, Обуние виждаме
следство на тоталитарното ръководство са отвоювани от щаров... А тези хора са ни осколко много
управление е оставило дъл- поройните свлачища някол- тавили едни от най-красивите
сгради, дори
бок отпечатък и в музейното ко хиляди декара, предимно изгледи в Розовата долина.
цели улици,
дело. Поради тази причина планински склонове, което Заслужава си тяхното дело да
вече не съможе да се каже, че някои спасява региона от обезвод- се опише.
ществуват От
Вашите деца растат във
частни лица имат по-богати няване и обезлюдяване. Дълдуха на стаколекции от обществените го търсех и няколко картички Франция. Какво бихте исмузеи. В България обаче има с фотографии на казанлъча- кали да знаят и помнят те
рия Казанлък Трети технически курс при Военната фабрика Казанлък.
фотография, неизвестен автор. Личен архив на
и такива хора, които с удо- нина Генчо Стайнов. Снимки- за родния Ви Казанлък и за
не е останало Недатирана
Петя Големанова.
волствие споделят събраното те са правени през Балкан- България?
почти нищо.
Казанлък е родният ми град.
Интернет е голяма меж- отделни градове. Споделя се от тях и го даряват на музе- ската война, където той е бил
офицер и е снимал войниците Където и да бъда, той ще бъде
дународна общност, къде- в сайтове, форуми, блогове, ите.
Парите ли са причината? на фронта.
винаги част от мен. Ще се посто всичко се знае, но ся- в социалните мрежи... Дори
Войните за България са тарая децата ми да го опознакаш колекционерите все Папската библиотека във Ва- Може би музеите нямат
още крият тайните си от тикана дигитализира своя средства за откупки, скъпо Ваша любима тема. Има ят и обичат. Искам, когато поли лична история, свърза- раснат, да им покажа родната
широката публика?
безценен фонд от ръкописи хоби ли е Вашето?
къща на Иван Енчев-Видю. В
Не се чувствам като част от и го качи за свободен достъп.
Цената е относително поня- на с това?
Родовата ми история е свър- момента тя се руши и се надяголяма международна общ- Все повече хора от Казанлък, тие. Едни от най-интересните
ност, но благодарение на ин- например, дават за сканиране неща, които имам, съм полу- зана с 23-и Пехотен Шип- вам да намерим сили и воля,
тернет, събирането и споде- семейните си архиви в Музея чила като подарък от колеги, ченски полк, в който през за да се съхрани. Дължим го
Балканската война е служил на своите предшественици,
лянето на информация днес на фотографията. Така те ар- близки и приятели.
Кое е най-интересното Ви прадядо ми, убит после в Пър- дължим го и на своите деца.
е много по-бързо и лесно. хивират историята на града,
Мрежата обединява хора със но и запазват снимките за колекционерско откритие? вата световна в жестоките
Едни от най-любимите ми сражения на вр. Каймак-ЧаДиана Рамналиева
сходни интереси от цял свят. наследниците си. Аз също из-
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ЛЮДМИЛА ЗИКИНА

на стр.

Тя
и
Той

Кралицата на руската песен
Л

юдмила Зикина
/1929 – 2009/ е
руска певица - мецосопрано; музикален
педагог, академик;
сред най-ярките изпълнителки на руски
народни и естрадни
песни и романси.
Наричана е «Гласът
на Русия». Изпяла
е над 2000 песни,
издадени на плочи
и дискове в над 6
млн. тираж. «Визитната й картичка» е
«Течёт река Волга».
Пяла е в 92 страни
по света. Създателка, солистка и ръководителка на Държавния академичен
руски народен ансамбъл
«Русия».
Удостоена е с найвисоките държавни
отличия и звания:
Народна
артистка,
Герой на социалистическия труд, Лауреат на Ленинска
премия и на държавна премия «М. И. Глинка», два ордена «Ленин», ордените «Знак Почёта» и «Св. ап. Андрей Първозвани».
Носителка е на много ордени и почетни звания и на други
руски републики. Почетен професор на три университета.
За нея са направени десетки документални филми, вкл.
биографичният «Людмила». Името й носят консерваторията в Краснодар, московското училище №20212. В държавния фонд на Русия на нейно име е зачислен елмаз
«Людмила Зикина» 55,02 карата. През 2011 г. в Русия в
нейна памет е издадена пощенска марка. На нея е кръстен
астероид – 4879 Зикина.
През 2019 г. се навършват 90 г. от рождението на легендарната певица.

Л

юся. Родена е в Москва
на 10 юни 1929 г. в семейството на Георгий Петрович
– работник в завод, и Екатерина Василиевна – санитарка във
военна болница. Има брат Александър. Родителите учели децата си на труд. Вкъщи Люся от
малка готвела и хранела домашните животни. Карала мотоциклета на баща си, разбирала и от
техника. В дома им често звучала музика: баба й майка й пеели

великолепно, а баща й свирел
на акордеон. Люся участвала в
художествената
самодейност,
свирела на китара и баян. Обичала футбола и волейбола. Скачала с парашут, мечтаела да
стане знаменит летец.
Войната
обаче
променила
всичко. През 1941 г. Людмила,
на 12 г., постъпила на работа
като стругар в завод „С. Орджоникидзе“. Удостоили я със званието „Заслужил орджоникидзовец“, най-скъпата й награда.
След работа ходела в болницата
да пее на раненните войници.
В хор „Пятницки“. След Победата завършила Училището
на трудовата младеж, работила

като санитарка и шивачка. На
18 г. се явила на Всерусийския
конкурс за млади изпълнители.
Най-добрите канели в знаменития народен хор „Пятницки“. За
едно място имало 1500 кандидати. Избрали трима младежи и
едно момиче – Людмила.
Специално образование получила доста по-късно. През 1969
г. завършила Московското музикално училище, а през 1977
г., на 43 г., се дипломирала в
Държавния
музикалнопедагогически институт.
Музикалната кариера.
Кариерата й на солистка
бързо вървяла нагоре. Но
заради смъртта на майка
си преживяла стрес, отразил се на гласните й
струни. Цяла година не
можела да пее, работила
в печатница. Баща й довел вкъщи друга жена, с
която не се разбирала и
напуснала дома си.
Гласът й се възстановил, станала солистка
на хора на Всесъюзното
радио и на Москонцерт.
Самостоятелна кариера
започнала през 1960 г.,
след като се явила на
конкурс пред жури само от кумири - Аркадий Райкин, Лидия Русланова и др. Поискали да изпълни отново програмата си - сама,
без съпровод. Станала безапелационната победителка. Започнали гастролите й – във всяко
кътче на страната, дори при полярниците на Северния полюс.
Феноменът Зикина. Всичките
си 2000 песни помнела до края
на дните си. Много от тях и до
днес - любими на руската публика: „Тонкая рябина“, „Степь
да степь кругом“ и др. Прочутата
„Течёт река Волга“ се превръща
в символ на руската душевност, а
Зикина е наричана „Мис Волга“.
Тя записва стотици песни, вкл.

на други народи, изнася хиляди концерти,
издава плочи и дискове в милионен тираж.
Международна
слава
й носят и авторските
й естрадни шлагери –
стилизиран
фолклор:
„Жди меня“, „Оренбургский пуховый платок“,
„Зимушка“. Музика за
нея създават композиторите Родион Щедрин,
Александра Пахмутова,
Тихон Хренников и др.
През 1977 г. певицата
създава собствен народен ансамбъл „Русия“,
на който е солистка и
ръководител до края на
живота си. В по-късните си години често пеела и в дует с Николай
Расторгуев, Михаил Кизин и др., участвала и
в специални тематични
програми.
Гласът на Зикина е
пълнозвучно, меко и
тембристо
мецо-сопрано, с огромен диапазон, силен и ярък и
същевременно
нежен
и лиричен. Пеенето й
бликало сякаш от руската душа. Навсякъде
по света я посрещали
с овации. На магнетичния ѝ глас се възхищавали музиканти от класата на Шарл Азнавур и
„Бийтълс“, които изпълнявали няколко нейни
песни.
Любимка на съветските лидери. Като
солистка на „Пятницки“
й се случило да общува със Сталин, който в
обща снимка застанал
до нея. По-късно станала любимата певица
на генералните секретари на
ЦК на КПСС Никита Хрушчов и
Леонид Брежнев. Често участвала в правителствени концерти. Веднъж, на рождения ден
на Хрушчов, променила текста
в „Течёт река Волга“ и изпяла
„А Вам 17 лет!“, с което зарадвала юбиляра. На едно тържество
министър-председателят
Алексей Косигин предложил
да вдигнат тост за Зикина. Нарекъл я „единствената руска
певица“, в резултат на което
тръгнали слухове за „роман“
между тях. Била много близка
с Екатерина Фурцева, министър
на културата. Зикина искала да
кара „Пежо“ и помолила Фурцева да й съдейства. Но министърката рязко отказала: „Вие сте
руска певица и ще карате руска
кола“. И тя цял живот карала
„Волга“. Имала и „Мерцедес“,
но го откраднали.
Семейният живот. Четири
пъти се е омъжвала Людмила
Зикина, с всеки от съпрузите
си се е разделяла по своя воля.
Първият й брак, била на 22 г.,
е с инженера Владлен Позднов.
Вторият – с фотокореспондента Евгений Свалов, третият - с
журналиста Владимир Котелкин. И трите брака били много
кратки, на тези мъже им било
трудно да живеят с такава силна жена.
С четвъртия й съпруг Виктор
Гридин – баянист-виртуоз, живели заедно 17 години. През
последните си 15 години певицата била сама. Нямала деца,
въпреки че й се искало. Била
твърде строга към себе си: или
майчинство, или кариера. Да
съвмести двете неща не се решила.
Загадъчният
поклонник
от Изтока. Сред многобройните й поклонници бил Давид
Аббас Ахмади – богат ирански

бизнесмен, син на шейх. Бил на
неин конкерт в Кремъл, останал
във възторг. Ухажвал я, пишел й
нежни писма, подарил й диамантено бижу, искал да се ожени за
нея. Но тя за нищо на света не
искала да напусне Русия. След
смъртта й Ахмади искал да изкупи всичките й сценични бижута, за да не злоупотреби някой
с тях, и за да ги върне после на
Русия. Само за диадемата на царица Екатерина, която Зикина
слагала, когато е на сцена, бил
готов да даде няколко милиона
долара. В крайна сметка бижутата на певицата били разпродадени на търг за над 31 млн. рубли.
Обявено било, че ще са за увековечаване на паметта й.
Просто жена. Украшенията
Зикина ползвала само като реквизит. На сцената изглеждала
като кралица, но в ежедневието
си била обикновена руска жена.
До пазара ходела по халат, никой не я разпознавал. Имала
изумителната способност да влиза от сцената в душите на хората, но в живота нямала много
приятели. Ако някой постъпел
грозно с нея, затваряла му вратата. Била рядко доброжелателна – например, на домашната си
помощница завещала личната си
вила в Михалево. Имала си свои
занимания. Обичала да бродира
гоблени, често ги подарявала.
Шиела на машина. Понякога в
ансамбъла, където я наричали

хумор. Шегувала се дори с болките и страховете си. Казвала:
„Искам завинаги да бъда на
Даниловския /базар/, но ще се
наложи да лежа в Новодевическото /гробище/“.
„Аз ви обичам“. До последно
Зикина изнасяла концерти – 6
пъти обиколила СССР, журирала фестивали и конкурси, вкл.
международни, преподавала в
музикалния институт, станала
професор на катедра „Народен хор“, много от учениците
й станали заслужили артисти
и педагози. Активно участвала
в обществения живот. Била депутат в Куйбишевския районен
съвет, член на редколегиите на
в. „Гласът на Русия“ и сп. „Родина“, била в ръководството на
Съветския фонд на мира, председател на Московския фонд,
президент на Академията за
култура на Русия. През 1991 г.,
заедно с други културни дейци,
подписала открито писмо, критикуващо курса на Горбачов и
Елцин.
Развивала и благотворителна
дейност. През 2000 г. учредила
и оглавила Международен благотоворителен фонд „В името
на мира и човека“. Помагала на
детски домове, на ветерани от
войната, на манастири и болници.
Михаил Кизин, солист на ансамбъл „Русия“, й помогнал да
напише книгата „Аз ви обичам“,
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ОТЛИЧИЕ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА „АРСЕНАЛ“

И

зпълнителният директор на „Арсенал“ АД Николай Ибушев бе награден с юбилеен
медал „100 години Първа световна война“ за съществен принос в популяризирането
на българската история, в опазването и съхраняването на българските традиции и военно-патриотичното възпитание.

РАБОТИМ ЗА НАС
СЛЕД 18 МАЙ

33 дни в годината работим само за
осигуровките си. Реалната данъчна
тежест за работещите е почти 50% .

П

Президентът Вл. Путин връчва на Л. Зикина
орден „Св. ап. Андрей Първозвани“, 2004 г.
„нашата майка“, ремонтирала
костюмите. Готвела вкусно, особено борш. Била запален рибар.
Хората много я обичали. Тя никога не отказвал да пее, когато
и да я помолели. Носели й какво ли не: бродирани кърпички,
сметана, конфитюри… Имала над
10 подарени оренбургски шала.
Песента й за пухкавия оренбургски шал се превърнала във
визитка за Оренбург. В дома на
семейството на директора на
Краснодарската филхармония й
отделили лична стая, наричали я
„стаята на Люся“.
Обичала красивите дрехи. Цял
живот се срамувала от една своя
постъпка. Като млада, искала
нови обувки, но нямала пари,
баща й казал: „Спечели си и си
купи“. И тя тайно вземала по
малко от парите на баща си и си
купила обувки. По-късно му признала това, той й простил. Съветвала младите изпълнителки: „За
сцената си купувай скъпи дрехи.
Ти не си си вкъщи, нито на гости, ти си на сцената – гледа те
целият Съветски съюз!“.
Имала потресаващо чувство за

излязла през 2009 г. Зикина е
автор и на книгите „Песня“, „На
перекрестках встреч“ и „Течет
моя Волга“.
Несъстоялото
се
турне.
Певицата страдала от диабет.
През последните си години се
движела трудно, имплантирали
й тазобедрена става. Но уникалният й глас не се променил.
На 10 юни 2009 г. в Кремъл
била отпразнувана 80-тата й годишнина. Президентът Дмитрий
Медведев й връчил орден „За
заслуги пред Отечеството“ I
степен. На другия ден се състоял юбилейният й концерт „Аз ви
обичам“. Предстояли й няколко
юбилейни концерта в страната,
щял да я съпровожда личният
й лекар. Но след две седмици
получила поредния инфаркт…
На 1 юли 2009 г. Людмила Зикина издъхва. Изпратена е с
военни почести от хиляди почитатели. Погребана е в Новодевическото гробище. През 2012
г. на певицата там е издигнат
бронзов постамент. В цял ръст.

Николай Ибушев получи отличието от вицепремиера по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Това стана на тържественото честване
на 130-ата годишнина от създаването на 23-и Пехотен Шипченски полк, което се състоя
в Казанлък. Юбилейният медал бе връчен по повод годишнината от сформирането на
легендарния полк.
С това отличие бяха наградени още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, областният управител на Стара Загора Гергана Микова, Старозагорският митрополит Киприян,
командирът на 61 Стрямска механизирана бригада - бригаден генерал Пламен Йорданов.

Мария Рашкова

За връзка с редакторите на “Трибуна Арсенал”:
Редакция: e-mail: tribuna.arsenal@gmail.com
Деляна Бобева: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
Диана Рамналиева: e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
Юлия Младенова: 0882 98 70 14
Мария Рашкова: 0882 98 70 12; Първолета Петкова: 5 74 55

Стартът на тържествата по случай 130-ата годишнина от създаването на 23-и Пехотен
Шипченски полк започнаха в Казанлък на 18 януари 2019 година в 12.00 часа в парк
„Розариум” пред Паметника на загиналите във войните казанлъчани, като в тях взеха
участие представители на висшия генералитет на страната, военни, почетни граждани на Казанлък, народни представители,
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рез новата 2019 г. в държавната хазна е планирано да
постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. от приходи.
Средно за един календарен ден българите през тази година ще изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са
ни необходими 138 дни, за да попълним хазната.
Изчисленията са направени от икономически експерти.
Казано с други думи, Денят на данъчна свобода през 2019
г. ще настъпи на 18 май. Това е денят, в който гражданите
ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си.
Датата е символична и показва кога държавната хазна ще
се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме Ден на данъчна свобода, а по-света
е известна като Tax Freedom Day.
През тази година най-много ще работим за приходите от
ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец
– 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно, или
общо 33 дни. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за
малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим, само за да
платим държавните и общински такси.
Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно
всички български граждани (включително деца, пенсионери и т. н.), но именно работещите понасят в най-голяма
степен тежестта на хазната.
Така на практика за работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода
идва чак в края на юни.
На специализираната страница – „Моите данъци“ – www.
kolkodavam.bg, на Института за пазарна икономика всеки
може да изчисли своята лична данъчна тежест през настоящата година.
„Трибуна Арсенал“
по материали на Pariteni.bg
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