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2019 – Година на Менделеевата таблица

на още Менделеева таблица, той
посвещава целия си живот. Това
е класификация на химичните
елементи по техния атомен номер, електронна конфигурация и
повтарящи се химични свойства.
Снимка на учения поставяли при
всяко издание на таблицата. За
да стимулира човечеството за
нови открития, той оставял праз-

на Главната палата за мерки и
теглилки, на първия Сибирски
университет в Томск, на проект
за арктически ледоразбивач.
Научните му страсти били безгранични: сам полетял на въздушен балон, за да наблюдава
слънчево затъмнение; имал колекция от минерали - запазена
до днес; бил забележителен

ните му тетрадки, кореспонденцията му с чуждестранни учени.
От 1907 г. се провеждат прочутите Менделеевски конгреси. По
случай 100 г. конгресна дейност
XVIII-ят конгрес, проведен в
Москва през 2007 г., е с участието на рекорден брой учени –
3850.

Златният медал на РАН

2019-та е обявена от ЮНЕСКО за Година на
Менделеевата таблица – навършват се 150 г. от
създаването й.
Дмитрий Менделеев /1834-1907/ е руски учененциклопедист–химик, физик,икономист,технолог,геолог,
метеоролог, педагог, преподавател, въздухоплавател,
приборостроител, общественик, мислител. Професор в
Санкт-Петербургския университет, член-кореспондент
на Императорската академия на науките.
Откривател е на фундаменталния за света
Периодичен закон на химичните елементи. Автор е на
класическия труд „Основи на химията“ и на още над
1500 труда. Изследванията му са събрани в 25 тома.
Над 100 са ордените, медалите и титлите му. Почетен
член е на всички руски и на най-престижните академии и
университети в света.
Научният му авторитет бил огромен. Трудовете
си подписвал само с „Д. Менделеев“, нямало нужда да
упоменава званията си. Името на гениалния учен носят
градове, села, ледници, вулкани, астероиди, кораби,
самолети, музеи, заводи, институти, университети…
На много места по света са издигнати негови паметници,
създадени са документални филми, книги и картини.
Издадени са юбилейни рубли и пощенски марки, вкл. и в
България - през 1984 г. по случай 150 г. от рождението му.
От 1934 г. в Русия е учредена награда за химия и физика.
Руската АН провежда конгреси по чиста и приложна
химия. От 1940 г. се провеждат Менделееви четения. От
1962 г. за заслуги в областта на химията се връчва златен
медал „Дмитрий Менделеев“.

ни квадратчета – за неизвестни
дотогава елементи. Елементът
под номер 101, например, е открит през 1955 г., наречен е Менделеевий.
Нито един от вариантите до
Менделеев, не притежавал достойнствата на неговата система – простота, естественост и
удобство. През 1871 г. той дава
формулировката на периодичния
закон, останала в сила повече от
40 години: „Свойствата на елементите, а следователно и свойствата на прости и сложни тела,
образувани от тях, периодично
зависят от тяхното атомно тегло“ .
Заради опитите таблицата да
бъде фалшифицирана, Сталин
разпорежда „първородният“ й вариант да се изобрази като стенна
мозайка в музея на Ленинград.
Необятните научни интереси.
Изведени са 7 основни направления и 25 поднаправления на
огромната научна дейност на
Дмитрий Менделеев. Великият
учен е откривател на критическата температура, уравнението за идеалния газ, бездимния
барут, пикнометъра – уред за
определяне плътността на течностите, диференциалния баПериодичният закон – първият рърометър-високомер. Автор е на
кописен вариант на Д. Менделеев,
теориите за нефта, теглилките и
1869
синтетичните влакна. Създател е

икономист и футуролог - обосновал главните направления в
стопанското развитие на Русия.
Една от идеите му била руската
община през лятото да се занимава със земеделска работа, а
през зимата – с фабрично-заводска. Смятал, че висшата цел
на политиката е демографският
ръст. Изчислил, че при този
темп през 2050 г. населението
на Русия ще достигне 800 млн.
души.
Оценявайки дейността си, Менделеев
говорел за „три служби към Родината“ - научната, преподавателската и за руската промишленост. Казвал: „Работете:
намирайте покой в труда… Удоволствието ще отлети, а трудът
ще остави радост за дълго“.
Менделеев и светът. Широките му научни контакти го
отвеждали навсякъде в Русия
и на много места по света: 33
пъти е бил във Франция, 32
пъти в Германия, 11 в Англия,
10 в Швейцария, 8 в Австро-Унгария, 6 в Италия. Бил и в Холандия, Белгия, Испания, Швеция, САЩ. Направил множество
фотографии, закупил огромен
брой книги и репродукции.
Библиотеката му съдържа ок.
20 хиляди съхранени издания.
Запазени са дневниците, работ-

Без Нобелова награда. Световната научна общественост
три пъти издигала кандидатурата на учения. През1906 г.
Нобелевският комитет присъжда премията на Менделеев, но
Кралската академия в Швеция не потвърдила решението.
Една от причините: със 150-те
си разработки за добиване на
нефт руският учен засегнал
интересите на братята Нобел.
Интересна личност. Дмитрий
Иванович винаги използвал „о“ с
двете точки над него. Към всичко се отнасял с любопитство. Но
имал сложен характер. На всекиго посочвал грешките, но не
му харесвало да посочват негови грешки. Бил голям патриот,
занимавал се и с промишлено
разузнаване - в САЩ, например,
на място изучил новаторските
принципи за производство на керосин и други нефтени продукти.
Сам свивал цигарите си от скъп
тютюн и казвал, че никога няма
да спре да пуши. Сам измислил
херметичните отделения за пътниците и пилотите. Сам шиел
дрехите
си.
Имал необичайно
увлечение
–
подвързвал
книги и правел
картонени
куфари с много
високо качество, сам измислил
лепилото
за тях. Веднъж
в магазина чул
разговор: „Кой е
Анна Попова
този господин?“
– „Не знаете
ли? Това е известният майстор
на куфари Менделеев“, - почтително обяснил продавачът.
Митовете. Един от тях е, че ученият е създал периодичната таблица по време на сън. Веднъж,
след тридневна изтощителна
работа, заспал. После разказал
на един професор: „Ясно видях
в съня си таблицата, в която
елементите бяха подредени както трябва. Събудих се, записах
всичко на парче хартия и отново
заспах“. Въпросите на репортерите предизвиквали у него раздразнение, веднъж отговорил:
„Аз съм мислил над нея повече от
25 години, вие да не смятате, че,
както съм си седял, и изведнъж
- „пятак за строчку“ и готово…!“,
а друг път избухнал: „Да, присъни ми се таблицата, не ми пречете да работя, тръгвайте си!“.
Популярен е митът, че Менделеев е изобретил водката. В ди-

сертацията си за съединението
на спирта с водата той изследва намаляването на обема на
смесваните течности, в нея нямало и дума за водката. Стандартът ú за 40° бил установен
в царска Русия още през 1843
г., когато Менделеев бил на 9 г.
Семейството. Като съвсем
млад, Дмитрий болезнено преживял отказа на красавицата
Соня да се омъжи за него. В
Хайделберг се сближил с актрисата Агнес Фойхтман. После ú изпращал пари за детето,
което тя родила, въпреки че не
бил сигурен в бащинството си.
Бил на 28, когато се оженил за
Феозва Лещева, с 6 г. по-голяма. Първото им дете – Маша,
починало рано. После се родили Володя и Оля. Към децата
си Дмитрий Иванович бил привързан, но им отделял малко
време. В този брак, сключен на
принципа „с времето ще се заобичаме“, той не бил щастлив.
На 42 г. страстно се влюбил в
16-годишната Анна Попова,
дъщеря на донски казак. Заплашил със самоубийство, ако
тя не се омъжи за него. Запознали се на един от „петъците“
с известни творци. Завършила
консерватория, тя свирела на
пиано, учила и в художествената академия. Анна станала за
него жената, способна в трудна
минута да го подкрепи с умна
дума. Оженили се едва през
1881 г., тъй като църквата изисквала да са минали най-малко 7 години преди повторното
сключване на брак.
Родили се Люба, Иван и близнаците Василий и Мария. Менделеев бил щастлив. По-късно
негов зет станал поетът Александър Блок, за когото се омъжила Любов, вече актриса.
Няколко дни до 73. В началото на 1907 г. Дмитрий Менделеев и министърът на промишлеността Дмитрий Философов
били на оглед в Палатата на
мерките. Ученият се простудил

и заболял от пневмония. Но
продължил да работи над крупния си труд „Към познанието на
Русия“. Последните думи в ръкописа му били: „В заключение
смятам за необходимо да кажа,
че…“.
Смъртта му настъпила в 5 ч. сутринта на 2 февруари. С няколко дни не доживял своите 73.
Погребан е в Санкт Петербург.
Две години по-рано гениалният учен отчел за себе си: „Само
четири неща са свързани с името ми: периодичният закон,
изследването на газовете, разбирането за разтворите и „Основите на химията“. Това е моето богатство. Не съм го отнел
от никого, сам съм го създал…“.
Мария Рашкова
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И ЗАМИРИСА НА МОРЕ

Т

о вече мирише.
А някои дори са и с тен.
От средата на май за поредна
година ръководстото на „Арсенал“ АД Казанлък реализира една от най-мащабните си
социални програми за своите работници и служители
– 6-дневни безплатни почивки на море в базата на дружеството - хотел „Арсенал“ в
Несебър.
Средно 300 лева излиза
спонсорираната почивка за
всеки работещ на управата на
дружеството, и то в неактивния сезон, като за тази сума
летуващият може да ползва
всички екстри, осигурени от
почивната база. Заплаща се
единствено
допълнително
ползването на сейф във всяка
стая, като цената е 2 лева на
ден.
13-етажната станция, пусната в експлоатация в началото на 70-те години на
миналия век, редовно се реновира и освежава, като през
последното десетилетие това
е направено три пъти. 86-те
стаи, преимуществено с по 2
и 3 легла, както и няколкото
апартамента, осигуряват комфортна почивка за 200 души
всяка смяна.
Бонус е изключителната
близост до плажната ивица,
както и ползването на три
бара, два басейна - за възрастни и за деца, детска площадка с открит фитнес, без-

платен паркинг и голям зелен парк с пищна зеленина и арт
инсталации. Сред тях е и любимото място за енергийно зареждане за посветените – енергийният център на България.
Често на територията на хотел „Арсенал“ в Несебър могат
да се видят и емблематични лица на българската култура и
кино, видни спортисти.
През тази година за всички почиващи ръководството на
хотел „Арсенал“ - Несебър осигурява и специални културни
програми за летуващите. Всяка събота вечер своя 50-минутна програма изнася на открито фолклорна формация
„Боровец“ от град Пловдив. Младите фолклористи повеждат
и хорото в края на изпълненията си.
За тези, за които почивката е преди всичко релакс, възможности за това в почивната база край морето в Несебър
има много: всяка стая разполага с климатик и телевизор
с достатъчен пакет разнообразни телевизионни програми,
свободен интернет във фоайето на хотела, както и няколко
телевизора в него, електронни игри за децата, билярд маса

за големите, както и
други атракции.
Над
40-членен
е
персоналът, който се
грижи за комфорта на
почиващите, като основната част от него
работи в кухнеския
блок. Храненето за почиващите е три пъти дневно, в рамките на 90 минути, като е безплатно - на блок маси. Всеки има
възможност да избира от разнообразните ястия - основни,
супи, десерти, салати, както и питиета - алкохолни и безалкохолни. Всичко това в рамките на определеното времe
е безплатно. Така е и в мокрия бар във фоайето на хотела,
който до 22 часа всяка вечер също осигурява безплатни напитки за почиващите.
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ОТЛИЧИХА „АРСЕНАЛ“ ЗА ПРИНОС В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
„Арсенал“ АД получи специалната награда за фирма,
назначила на постоянна работа най-много ученици след
завършване на дуално обучение. Отличието бе връчено
на специална церемония след
приключване на деловата
част на Втората национална
конференция за дуалното образование.
Конференцията премина под
мотото „Дуалното образование – път на възможностите“.
Тя бе организирана от проект
ДОМИНО и Министерството на
образованието и науката. Във
форума участваха министърът
на образованието и науката
Красимир Вълчев, посланикът на Швейцария в България
Н. Пр. Мюриел Берсе-Коен,
Петя Евтимова, ръководител

на проект ДОМИНО, представители на фирми, търговско-промишлени камари,
учебни заведения от България и Швейцария.
Наградите, които бяха
връчени, са първите подобни отличия и се присъждат
за принос при въвеждане
на дуалното образование
по
българо-швейцарския
проект ДОМИНО. С тях бяха
удостоени фирми, търговски камари и професионални гимназии у нас.
Още една награда дойде в
Казанлък - Професионална
гимназия „Иван Хаджиенов“
бе отличена като Първата
професионална гимназия,
включила се в проект ДО-

МИНО и въвела дуално обучение. Тя е първото средно
професионално училище в
България, подало заявление за включване в ДОМИНО
през 2015 година.
Двете отличия са признание за успешното партньорство и доброто взаимодействие между „Арсенал“ АД и ПГ
„Иван Хаджиенов“.
През учебната 2018-2019
година в реална работна среда в „Арсенал“ се обучават по
дуалната форма на образо-

вание 49 ученици от 11 и 12
клас на Механотехникума от
паралелките „Мехатроника“
и „Машини и системи с ЦПУ“.
От 2015 година досега по
проект ДОМИНО в „Арсенал“
АД са обучавани 95 ученици
от училището по двете специалности. С тях се занимават
26 наставници - специалисти
в дружеството. От преминалите обучение и завършилите успешно Механотехникума
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кола 1 лице

„Химиците“. Във времето,
когато химията не е имала съвсем ясно предназначение,
в
просторечието „химици“ били
наричани ловките измамници
и престъпници. Самият Менделеев разказвал: „Пътувам си
аз във файтона, а отсреща полициейските водят група крадци. Моят кочияш се обръща
и казва: „Гледай, влачат химици“. От средата на 20 век с
термина „химия“ е наричано
наказанието на осъдените за
не много тежки престъпления.
Менделееви. Фамилията бащата на учения получил от един
педагог в семинарията заради
това, че умеел да прави удачни
обмени - „мену делать“, оттук и
– Менделеев. Дмитрий е роден
на 08.02.1834 г. в Тоболск. Той
е най-малкото от 17-те деца /
някои източници сочат 14/ на
Иван и Мария Менделееви, 8
от тях умират рано. Бащата,
директор на гимназията, човек
с широка култура, ослепял и,
въпреки че след операция зрението му се възстановило, не
успял да се върне на работа. Семейството се мести в близкото
Аремзянское, където майката,
необразована, но интелигентна
и енергична жена от виден сибирски търговски род, ръководи стъкларска фабрика. Бащата
умира, когато Дмитрий е на 10 г.
Научен на труд и почтителност,
той развивал ума си, общувайки
и със заточените в Сибир декабристи - хора от интелигенцията на Русия. За да получи синът
й висше образование, майката
премества семейството в Санкт
Петербург. След 2 г. тя умира.
Науката. Като студент Дмитрий
показва изключителни способности. Завършва през 1855 г.
със златен медал. Преподава в
Симферопол и в Одеса, завръща
се в Петербург, защитава две
дисертации и става приват-доцент в университета. През 1859
г. е командирован в Хайделберг, Германия, където създава
лаборатория за изследване на
капилярните течности и открива
явлението „критична температура“. Завръща се и през 1861
г. издава учебника „Органична
химия“, удостоен с Демидовска
награда. Три години по-късно
той е вече професор, а след още
две оглавява катедра и преподава едновременно в няколко
учебни заведения. През 1871 г.
завършва фундаменталния си
труд „Основи на химията“. През
1876 г. е избран за член-кореспондент на Императорската
Санкт-Петербургска
академия
на науките. През 1880 г. е номиниран за академик, но кандидатурата му била блокирана.
Периодичната система. През
1869 г. Дмитрий Менделеев извежда Периодичния закон на
химичните елементи - най-великото откритие в историята на химията. На тази система, нарича-
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Те синдикатиТе

ИМА КАКВО ДА НАУЧИМ ОТ ТУРСКИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ
Т

ова е краткото обобщение
на председателката на организацията на КНСБ в Завод
3 на „Арсенал“ Казанлък инж.
Станка Костова след приключилото поредно едноседмично
обучение на арсеналски синдикалисти в Турция.

Форумът е ежегоден и се
провежда обикновено в края
на май в турската столица
Анкара. Там представителите
на КНСБ в „Арсенал“ обменят
опит и синдикални практики
със свои колеги от най-големия турски синдикат в машиностроенето - „Тюркметал“.
Тази година във форума
участваха 25 арсеналци, синдикални активисти от различните заводи, както и двама
представители на ръководни
позиции: Сергей Сяров - началник ТРЗ в „Арсенал“, и Божидар Стоянов - началник цех
в Завод 6 на дружеството.
Според Станка Костова, основната разлика между синдикализма в Турция и този в
България е в това, че в южна-

та ни съседка, за да бъде признат един синдикат за легитимен отстрана на работодателя
в дадено предприятие и той
да може да води преговори с
него, в синдиката трябва да
членуват 50+1 от членовете
от целия състав на фирмата.
Другата съществена разлика
е по отношение на постигнатите договорености в Бран-

шовото споразумение в
даден сектор на икономиката и КТД в съответното
предприятие.
В Турция записаното в
Браншовото
споразумение е това, което работодателят следва и спазва,

независимо от възможностите си да го надгражда и да дава повече
за работниците или да
договаря нови социални
придобивки. В България
при постигане на споразумение между синдикат
и работодател с други,
различни, по-добри параметри от записаното
в Браншовото секторно
споразумение, става това,
което изпълнява работодателят.
В рамките на едноседмичното обучение за обмяна на опит и запознаване с интересни практики
на турския синдикализъм
делегацията от „Арсенал“
е посетила тракторния за-

вод на Анкара. На място
арсеналци са се запознали с условията на работа, начина на организиране на производството,
синдикалните практики и
опит.
Там няма поколенчески
проблеми, каквито има на
всички нива в българската икономика и в частност

в „Арсенал“, категорична е
Станка Костова.
Масово в турските фабрики работят млади хора, за
които фирмите правят достатъчно, за да се обучават
така, че при започване реално на работа, да могат

да разчитат на тях. Няма
практика да се наемат работници в машиностроителния или в какъвто и да
е сектор без нужната квалификация или подходящо
образование, са другите
впечатления на казанлъшките синдикалисти от визитата в тракторния завод на
Анкара.
Месец и половина продължава обикновено стажът на новия работник в
предприятието при започване на работа, независимо от техническото му образование.
През този период той се
запознава с целия технологичен процес във фирмата,
организацията на работа и

живот, както и с конкретното работно място и задачите, които ще изпълнява.
Храната и работното обекло са безплатни, здравните
осигуровки в голямата си
част са за сметка на работодателите, 14% е делът на
работника в тях. Синдикалистът във фирмата, който е само един от дадения
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синдикат, е с огромна роля.
На практика той е реалният
посредник между работника и работодателя, казва
Костова.
Тя и колегите й от „Арсенал“ били силно респектирани от огромната роля на
синдикалния представител
в турските предприятия и
възможността синдикатите, в случая синдикатът на
турските машиностроители
и металоработници „Тюркметал“, да се погрижат за
членовете си и техните семейства при продължителни трудово-правни спорове
с работодателите или при
кризи.
Почасовото заплащане и
лимитът на извънредния

труд, който може да се
полага, са другите параметри на труда в турските
предприятия и конкретно в
тракторния завод на Анкара, впечатлили арсеалци.

На практика нямат производствен брак при почасовото заплащане, са
установили
българските
синдикалисти. Хората работят спокойно, съвестно и
отговорно, като целта е да
дават качествена продукция.
В българските условия
на работа при норма често бързината и гоненето на
нормата дават обратни резултати, е изводът на синдикалистите, участвали в
обменния семинар.
Един надник месечно е
членският внос за турския
синдикат, който реално е
повече от аналогичната
българска синдикална лепта. Имат по-дълга работна
седмица - 45 часа, по-мал-

ко платен годишен отпуск,
а право на пенсиониране
се придобива при по-малък
брой години с осигурителен
стаж - 25 години, и по-малка
възраст, допълва лидерката
на КНСБ в Завод 3 на „Арсенал“.
Костова и колегите й са категорични, че реално в
страната ни в много отношения работникът е по-облагодетелстван по отношение на
работна седмица, време за
платен отпуск по майчинство
и възможността да се договаря директно с работодател
за по-добри условия от разписаните в Браншовите споразумения по отрасли. По-голямата синдикална свобода
тук е предимство, считат за-

върналите се от визитата.
Издръжката на турските
синдикалисти във фирмите и
предоставените за синдикална работа помещения се поемат от работодателите. Така

на практика синдикатите не
харчат средства от членския
внос на своите членове за
издръжка на своя администрация и актив. Той е свит
до ниво юристи и експерти по
трудово право.
Подобни визити са полезни
за двете страни, можем да си
сверим часовниците и да очертаем нови посоки за нашата работа, е изводът от едноседмичната визита в Анкара.
До края на годината още
две групи от активисти на
КНСБ ще посетят по линия
на синдикалното сътрудничество и обмяната на опит
колегите си в „Тюркметал“.
Визитите са част от мащабен
проект за сътрудничество в
Евразийския синдикат.
Деляна Бобева
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Срещи

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЗВИТИЕ

Това твърди един от най-обичаните актьори и певци у нас - бесарабският българин
от Измаил, актьорът от „Комиците“ и „столичанин в повече“ Руслан Мъйнов
О

т дете вярва
в Бог. И не го
крие. Купува сам
първата си Библия едва 10-годишен.
От четвърт век
е в родината на
дедите си - България. Идва у нас
ненавършил
18
години, за да учи
актьорско
майсторство. Без да
знае език. Приемат го в НАТФИЗ,
в класа на проф.
Надежда Сейкова.
Без да знае и предполага, избира за първия си ден у
нас исторически обременена дата - 9 септември 1994
година.
От украинския Измаил до София пътува с „Москвич“.
Гордее се с шофьорските си умения, още повече, че му
стигат и за документ за управление на КАМАЗ. В средното училище получил и правоспособност за заварчик,
4-ти разряд.
Споделя, че напускането на Измаил и животът у нас са
част от кармата му, неговата и на неговата майка Наталия, и двамата Скорпиони. Били изключително много
привързани един към друг.
И понеже животът е най-добрият учител, направил
така, че ги разделил. За да се учат сами по пътя си. Счита, че да живеят разделени един от друг, е част от Божия
проект. Това споделя днес симпатично и издайнически
посребряващият веселяк Руслан Мъйнов.
Последното е вярно и не съвсем. Защото и той си имал
трудните моменти. От които се издърпвал сам.
Жилавият български корен също си казвал думата. Родът му е от Ямболско, но от 1812 година е напуснал родния край. Майката на Руслан е от Горица, но израства в
Пандаклия, Рехавка - по съветското време. Семейството
на актьора се гордее с родното си място оттатък Дунав,
защото там е роден и видният български политик Александър Малинов.
Когато поема за родината на дедите си, знае, че тук ще
сбъдва живота си.
С проекцията да остарее в България. Затова и преди
години си купува стара къща в софийския квартал „Орландовци“, която сам ремонтира и стяга, така че един
ден да заживее в нея заедно с майка си.
Споделя, че предпочита да общува с по-големи от него.
Учи много от тях.
И от любовта. Когато е трудна.
Познато лице и име е от екрана, театъра, шоуто, музикалната сцена. Издал е и няколко музикални албума.
Има бетон философия за епохата на „Горе на черешата“ или „Тъпа овца“. „Всяко нещо с времето си. Минава“.
Срещаме се в Казанлък в пауза между две участия от
едно турне. И минути след като е приключило поредното му участие с „Любими руски песни“ в пълна зала.
Здравей Руслан, пълниш
залите с концерта си „Любими руски песни“ вече
няколко години. Емоцията
е невероятна.
Очевидно,
любовта на българина към
Русия, към руските песни
и култура, не подлежи на
властова конюнктура, не е
мода, а вид феномен. Имаш
ли свое обяснение за него?
Има много предпоставки за
този феномен. Вече съм направил над 150 концерта с руска
музика в България. От 2013
година насам съм бил с тях из
цялата страна, някъде и по няколко пъти. Пял съм тези руски
песни с няколко филхармонии:
с Пловдивската, Русенската,
Плевенската, но най-много с
Шуменската. С тях ми се получи една много хубава, голяма
любов и симпатия, нещо, което
принципно не се случва често, тъй като, когато има много
хора, се работи трудно. Но с
Шуменската филхармония се
получи нещо приятно, топло. И
това топло усещане си личи в

залата. Не можеш да излъжеш
публиката. А и аранжиментите
на руските песни, които изпълнявам, които направиха Георги
Милтиядов, който тогава беше
на 15 години само, и Левон Ма-

нукян, са много близки до това,
което аз усещам за тези песни.
„Намерихме се“ в това отношение. Хората обичат руските
песни, не само защото са учили
руски език в училище или много са училите българи в Русия,
работилите там, има много сме-

сени бракове. Има и трета причина - руската музика е много
хубава, дълбока, текстовете
също. И в най-леката и непринудена песен има дълбочина,
която те кара да се замислиш.
Има послания в руските песни.
Примерно, дори в една съвсем
банална песен „А нам все равно“. Но в тази песен се пее за
това, че ние сме тези, смелите,
които можем да се преодолеем,
за да сме смели. А не, ето, сега
ще взема един автомат и съм
смел. Руските песни са много
мелодични, веднага се запяват.
Сега е политически коректно да
казваме, че трябва да обичаме
всички народи и култури, но
наистина любовта на българите към руската музика и руския
народ са... нещо неподвластно
на подобна политкоректност.
Макар че сега на мода са евроценностите. Аз не знам какво точно означава това, но се
радвам да има ценности. Принципно. Знам само, че, ако човек
живее по 10-те Божи ценности,
то на всички нас ни е гарантиран хубав живот. Независимо
какъв си и къде живееш. Тези
десет Божи ценности са основните. Останалите ценности
- Варшавски, евроатлантически и не знам още какви си, са
преходни. Остават човешките Божи ценности - като обич,
подкрепа, любов, съпричастност, споделяне, доверие, честност.

Руслан Мъйнов- със сестра си и родителите си архив 24 часа - личен
родители са българи, пишеше
ми го в документите, тук са ми
корените. За мен беше нормално да дойда тук. Кандидатствах
на 17 години в НАТФИЗ, тази
година през ноември навършвам 43 години. Щастлив съм от
това, което ми се случи тук и от
това, което направих и правя
тук, в България. Всъщност животът ми реално се случи тук.
В Измаил съм завършил средното си образование, взел съм
шофьорска книжка там. Това
е. Имам дори категория за шофьор на камион - КАМАЗ. Това
е резервната ми житейска карта: ))

Когато на Руслан
му е тъжно, трудно, огорчено, пусто
и неуютно, за какво се хваща? Къде
бяга?

Изглеждаш така,
сякаш си човек без
проблеми, веселяк.
В същото време издайнически се улавя онази „фината“
изработка на душата ти. Раним ли си ?
А защо да съм раним? Не, като всички хора съм, душата ми е като
на всички хора. Скоро слушах
една песен на Алла Пугачова,
знам я от малък тази песен, но
не ми е правил впечатление
текстът й. В нея се пее нещо от
рода на: „Аз съм като всички
вас - и аз моля Господ за щастие, и аз моля Господ да бъде
добър с мен“. И това е универсално. Важи за всеки, независимо къде се намираш: дали
си високо в политиката или се
занимаваш с някакъв вид творчество - успешно или не съвсем. Ти си като всички, които
са някъде ниско: които зидат,
които заваряват, карат автобус.
Ти си един от тях. Аз самият съм
учил за заварчик, имам 4-ти
разряд, работил съм по строежите. Не съм различен. Просто
професията ми изисква да съм
весел на сцената. Не мога да
уморя хората от тъга. Или да им
насаждам моята тъга.
Кой те откри за музиката?
Нося пеенето от детството си.
Обикновено е така. Пеех в детската градина, после в училище
участвах в драматични състави,
кръжоци, песни, танци. После
– съдбата, под формата на свободен избор, си каза думата. В
крайна сметка винаги тя решава. Тръгнах за България, защото съм българин. И двамата ми

ния. С Русалина Мочукова, прекрасна оперна певица от Виена,
направихме над 30 концерта.
Тогава ходех на уроци много: на
италиански, на солфежи, важно
беше да знам какво правя, да
съм добър в това, което правя.
Човек трябва да се стреми към
развитие и да развива това, което има, защото ние носим голяма отговорност към това, което
ни е дадено. То не е дадено за
нас, то е дадено за хората. Талантът не е даден на нас, той е
даден за хората. И ние трябва
да дадем това, което можем, на
хората.

Защо, според теб, българите сме нация от мрънкачи, а всъщност имаме толкова много неща, с които да
се гордеем, да се похвалим,
да ни изпълват с радост и
задоволство?
Нямам обяснение. Но и нямам желание да виня хората, че се чувстват така. Това
е положението. Те искат да се
чувстват така. Да мрънкат. Да
се чувстват зле, да се чувстват
страдащи. Избор е и той винаги е личен. Аз съм бил и много
гладен, и не говорех езика тук
в началото, когато дойдох. А
това е страшно. Защото, когато
не говориш даден език, хората те мислят за тъпанар. Те не
знаят какво носиш в себе си.
Просто си за тях тъпанар. Те не
искат да общуват с теб. Минал
съм през 100 неща поне, но винаги съм бил щастлив. Винаги
съм полагал усилия да вървя
напред, винаги надеждата е
била в мен. Винаги съм имал
стремеж да се развивам. И така
е и до днес. Ето ме, на дърти
години започнах да уча солфеж, пиано, за да съм наясно с
това какво се случва. Тръгнах
на уроци, като започнахме да
работим по „Арии и канцонети“ с Шуменската филхармо-

Бяга при себе си.
Със себе си най-добре се възстановявам. Без хора около
мен. Усамотението ме
зарежда. Книгите, защото в тях е събрана
цялата мъдрост на
света и няма смисъл
да ровиш някъде другаде при
положение, че цялата мъдрост е
там. Мъдростта на поколенията,
силата, всичко е там. Защото ти
можеш да прочетеш
„Малкият принц“, Илф и Петров или
Достоевски, можеш да прочетеш и „Фауст“ на Гьоте и да намериш, според настроението си
и емоциите това, от което имаш
нужда. И да получиш надежда
и светлина за себе си. Защото:
трябва да намираме Надежда и
Светлина за себе си. Не можем
да си позволим да останем в
една безкрайна депресия или
мъка и да не знаем къде се намираме и на кой свят сме. Ние
затова сме тук, на света - за да
се учим. И как ще се учиш, ако
не излезеш след поредното изпитание и не изплуваш? Значи
до виждане, свърши... Не! Не
това е смисълът на живота ни.
Тук сме, за да даваме. Ние и животът на нас. Но и не можем да
чакаме нещо от живота, ако не
сме дали.
В какво вярваш?
В доброто. Обичам тази максима: Направи добро и го забрави! Всяко добро нещо, което
правиш за хората, е добро и за
теб. Това е моята религия.
Деляна Бобева

И замириса на море

28 юни 2019 г.
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Статистиката:

Продължение от стр. 1

На територията на хотел
„Арсенал“ се отсервира от
персонала, който е изключително любезен и отзивчив.
Сред тях има интересни хора,
с вълнуващи биографии.
Вид атракция за любители-

те на животните е и ежегодната популация от пухкави
малки котета, които са част
от арсеналската атракция
край морето. Котачетата са
игриви и не досаждат. Бързо
скъсяват дистанцията, щом
усетят
човешката слабост

3

Експертно

към тях.
От този сезон лятната градина към ресторанта на хотел „Арсенал“ в Несебър има
и първата си арт творба,
дело на арсеналец. Почиващият там в началото на юни

арсеналски служител Христо Караилиев създава своя
творба, която дарява на хотела. Рисуваното пано, изобрязяващо различни символи
на Сътворението, може да се
види на северната стена на
блока за хранене в почивна-

МОРЕ НА ПРОМОЦИЯ - 2019

НОВА ОФЕРТА

та база.
Заедно
с
другите
мини
скулптурни
композиции, мястото е добра
алтернатива за приятно прекарване на
вечерните
часове,
в
добра компания,
в
случай, че
не ви влече
морската
навалица и
шумотевицата, особено в пиковите летни месеци.
За улеснение на почиващите хотелът предлага всичко необходимо в санитарния
блок. Стаите се почистват
ежедневно, хавлиите се сменят на
два, а постелъчният инвентар на
три дни.
Повечето от стаите предлагат и
приятна
гледка
към морето и стария град Несебър.
В случай, че не
ви се носи от къщи
чадър и столче за
плаж, нито имате
желание по пътя
към плажа да се
превръщате в своеобразни шерпи на
плажна покъщнина, то концесионерът на плажа в Несебър тази
година се е постарал за това:
шезлонг и чадър ще ви струват 16 лева, а допълнителното шалте към шезлонга още
3 лева. Така срещу 19 лева
дневно имате и гарантиран
плажен комфорт. И сянка.
Ако все още не сте успели
да се запишете за безплатна почивка в морската база
на „Арсенал“ АД в Несебър,
такава възможност ще бъде
предоставена и през месец
септември. От 26-ти юни до
края на август управата на
хотел „Арсенал“ прави до-

Промоция от 26.06 до 05.07.2019 г. 59 лв. на ден в двойна или тройна стая.
Промоция от 12.07 до 23.08.2019 г. 74 лв. на ден в двойна или тройна стая.

Хотел „Арсенал“ се намира на плажната
ивица в град Несебър и разполага със самостоятелен парк и паркинг.

автор Христо Караилиев

СК на КНСБ в „Арсенал“ или
на телефон: 055 443 445 рецепция на хотела, както и
на
088 553 8239.
Номерата са за информация
и на граждани, които не работят в „Арсенал“ – Казанлък.
Информация за възможностите за почивка и за резервации могат да бъдат намерени
и направени и през фейсбукстраницата на хотела.
За тези, които още не са
планирали своята лятна почивка и търсят доброто съчетание между цена, качество,
комфорт, удобства и развле-

чения, хотел „Арсенал“ в
Несебър е изключително
добра възможност.
Там ще ви посрещнат
и изпратят с усмивка.
И ще се погрижат престоят ви да бъде такъв, че
догодина да поискате да
се върнете отново. При
това за по-дълго.
Добре дошли сте!
Замириса на море...

Хотел „Арсенал” - гр. Несебър

- Дете от 0 до 5 години ползва безплатно храна,
без право на самостоятелно легло.
- Дете от 6 до 11 години за допълнително легло
заплаща 50% от цената за възрастен.
Записване:
СК на КНСБ „Арсенал”
Тел. 043162207
GSM 0888582673
и СК на КНСБ по заводи

„АРСЕНАЛ“ Е МОТОРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЗА РЕГИОНА

ти до края на септември.
За тези, които се интересуват от други, по-кратковременни възможности за
почивка там, повече информация могат да намерят през

„Трибуна Арсенал“

пълнителен бонус - промоция за арсеналци, с нови,
по-евтини
свои
пакетни
предложения.
Цените са съответно 59 лв.
на ден в двойна или тройна
стая за периода 26-ти юни 5-ти юли и 74 лв. на ден в
двойна или тройна стая за
времето от 12-ти юли до 23ти август.
Станцията в Несебър рабо-

персонал от 10 149
души спрямо 8 447
за
предходната
година,
казанлъшкото
оръжейно
дружество
е
основен
работодател не само в града
и региона, но и в мащабите на
цялата българска икономика,
показват числата. 20 %
ръст на заетите, при почти
10 пъти по-голям персонал
в абсолютен брой спрямо
следващите в класацията
– „Аркомат - България“
ЕООД с 1720 души и „М + С
Хидравлик“ с 1 158, дават
ясна представа за приноса
на „Арсенал“ АД за отличните

общинска болница – с близо
350
работещи,
„Промет
Сейф“ - 313 души, „Завод за
пружини“ АД – Крън – над
300 души, „Суперабразив“
– Крън – 209 и „Гуала
Клоужърс България“ АД –
със 190. Общо 19 фирми,
повечето – производствени,
имат персонал над 100 души,
показва статистиката.

Най-крупното предприятие
в региона води класацията и
според размера на печалбата

са
в
първите
20 за региона
по
размер
на
печалбата – „Еньо
Бончев“ ООД –
Търничани с над
2 млн. лв. и „Алба
Групс“ ЕООД –
Скобелево с 1.
546 млн. лв.
„Арсенал 2000“
в
челото
по
рентабилност
„Арсенал 2000“
АД е в челната
тройка по един
от
най-важните
показатели
за
икономическа
ефективност
–
рентабилността.
С
коефициент на рентабилност
53
дружеството
е
изпреварено само от „Еньо
Бончев“ – с коефициент 66,
колкото има Медицинският
център „Авицена - Маркони“
МДС“
ЕООД. Още един
медицински център е с висока
рентабилност – 35, осми в
класацията, е „Ескулап - В“
ЕООД. „Вертекс“ и „Балиста“
– с 45 и 42 коефициент,
също са в челото на
ефективността
по
този
показател. В десятката са
отново розопроизводителите
„Дамасцена“ ЕООД и „Алба
Групс“ ЕООД с коефициенти
– 30-29.

3.58 % безработица за
Казанлък за 2108 г., което
е
най-ниското
равнище
за цялата страна, като се
изключи столицата София.
От всички пет общини в
Казанлъшко само тук и в
Павел баня безработицата
е по-ниска от средната за
страната – 6.14. В Мъглиж
/6.86/,
Гурково/14.22/
и особено – Николаево
/18.08%/, все още има
проблем със заетостта, отчита
годишникът на ТПП.

за 2017 г. Оръжейницата е
отчела печалба за периода
от 122 млн. 603 хил. лв.
Втора в класацията е отново
марката „Арсенал“ - “Арсенал
2000“ АД с печалба от 23 млн.
068 хил. лв. Следва отново
фирма в машиностроителния
бранш – 14 млн. 516 хил. лв.
за „М +С Хидравлик“ АД и
„Вертекс“ ЕООД – Казанлък –
5 млн. 361 хил. лв.
Отлично
се
развиват
и
розопроизводството
и
производството на етерични
масла
в
Казанлъшко.
„Дамасцена“
ЕООД
–
Скобелево - на пето място по
печалба, отчита 4 млн. 104
хил. лв. по този показател.
Следват „Капрони“ АД – 3
млн. 914 хил. лв., „Кастамону
България“ АД – Горно Сахране
и „Суперабразив“ – Крън,
които
отчитат
стойности
над 3.5 млн. лв. Още две
фирми - розопроизводители

С
коефициент
на
рентабилност
–
20
,
„Арсенал“ АД заема 14-о
място в региона, с което
изпреварва
фирми като
НИКДИМ ООД – 19-о място,
„Суперабразив“ ЕООД – 23-о
място, „М +С Хидравлик“
– 30-о място, „Завод за
пружини“ АД - 32-а позиция.
На практика по коефициент
на
рентабилност
всички
фирми от машиностроенето
в региона са с показатели
по-ниски
от
„Арсенал“.
„Индустриалтехник“
АД
- Шипка, например, е с
коефициент на рентабилност
единица, колкото има и
„Промет Сейф“ ООД. „КресД“ ЕООД е с коефициент 6
на 48-о място в региона,
с единица по-малко има
„Хидпропневмотехника“
АД.
„Капрони“
АД,
с
коефициент осмица, е на
43-о място. На 34-о място

„Арсенал“ АД продължава да бъде ключов
фактор за икономическото развитие на района
на Казанлък, потвърждава и последното
издание
на
Икономическия
годишник
„Долината на розите“, излязло в навечерието
на Деня на Казанлък. Изданието на Търговскопромишлената палата
публикува в 160
страници на български и английски език
основните икономически показатели за
развитието на общината през последната
година, за която има статистически готови
данни – 2017-а.

С

Отделно от „Арсенал“ АД,
търговското
дружество
„Арсенал-2000“
АД
дава
работа на още 201 души през
2017 г., при това - кадри с
високо качество на работната
сила. Сред големите местни
работодатели са още –
„Капрони“АД с 837 души,
„Булметал“ – Гурково – с над
400 наети, казанлъшката

„Арсенал“ води и в
данните за печалбата

тук е „Машпром – КМХ“ ЕООД
– Енина с 12 коефициент на
рентабилност. „НИТИ“ ЕАД - с
66 души персонал и приходи
малко над 3 млн. лв., има
коефициент на рентабилност
– 2, а „Хранмеханика“ – 0.
Под нулата на рентабилността
сред първите сто дружества в
Казанлъшко са общинската
поликлиника и общинската
болница
в
Казанлък,
„Кремона - България“ ЕООД,
„България - К“ АД.
„Арсенал“ води и
таблицата по приходи
Логично
най-мащабното
предприятие „Арсенал“ АД
води и класацията по приходи
от оперативната дейност. Те
надхвърлят 610 млн. 776 хил.
лв. за 2017 г. и бележат ръст
спрямо предходната година
от 31.29 %. Това е приход
над пет пъти по-висок по
обема от този на следващия
в подреждането – „М +С
Хидравлик“ АД, което има
111 млн. 768 хил. лв., при
ръст от 18.23 % на база 2016
г. Крупните фирми с големи
приходи се подреждат после
така: “Кастамону България“
АД, „Капрони“ АД, „Булметал“
АД - Гурково, „Арсенал2000“
АД.
Търговската
фирма
на
казанлъшката
оръжейница реализира за
2017 г. ръст от 9.54 % с
приходи от над 43. 442 млн.
лв. В десятката тук са още
„Триглав – Еделвайс“ ЕООД,
„Ник-инвест
Казанлък“
ЕООД, „Суперабразив“ ЕООД,
„Промет сейф“ ООД, където
обаче има спад от 12.36 %
спрямо 2016 г.
Водещите
фирми
в
Казанлък и петте общини
от Павел баня до Гурково,
за които градът на розите
се
оказва
икономически
център, са дружества от
преработвателния
сектор,
показва статистиката.
За община Казанлък тези
фирми, които са 13.33 % от
общия брой на действащите
икономически
играчи,
дават 74.78 % от обема на
произведената
продукция,
58.77 % от нетните приходи
от продажби, 68.1 % от
реализираната
печалба.
В тях работят 72.78 % от
наетите, които заработват
79.8 % от възнагражденията.
Това е изключително добър
показател за икономиката на
региона, която концентрира

предприятия, акумулиращи
висока добавена стойност,
което
дава
възможност
за
бъдещо
развитие
и
перспективни
капиталови
инвестиции.
46%
от
разходите за придобиване
на дълготрайни материални
активи са именно в тези
дружества, сред които водещо
е мястото на
„Арсенал“.
Нещо повече: “…39.25 %
от действащите фирми са
в сектора на търговията,
услугите и автосервизното
обслужване.
Развитието
на тези услуги е следствие
на сериозното развитие на
дейността на дружеството
„Арсенал“ АД“, отбелязва
в коментар Годишникът на
ТПП – Казанлък.
Всички действащи фирми
в общината през 2017 г.
са реализирали приходи
от дейността в размер на 1
млрд. 865 млн. 581 хил. лв.,
което отчита ръст от 14.17 %
спрямо 2016 г.
Това очертава положителни
тенденции за 2017 г. на
база следните обобщаващи
за
региона
параметри:
увеличение на броя на
фирмите с 44; ръст на
приходите от продажби с
14.17%; ръст на печалбата
26.4 %; ръст на заетите лица
– 5.51%.
58.77 %
- с найвисок дял в приноса
на
брутния
вътрешен
продукт
за
региона,
са
преработващите
п р о м и ш л е н и
предприятия,
сред
които – на първо място,
„Арсенал“.
Следват
фирмите
от
сектор „Търговия. Ремонт на
автомобили и мотоциклети“ –
с 27 % от нетните приходи.
Заетите лица като цяло са
се увеличили и възлизат на
27 хил. 479 души. 10 хил.
350 от тях са били заети в
системата на казанлъшката
оръжейница – в „Арсенал“
и „Арсенал 2000“. Това е
над 37 % от всички заети в
Казанлъшко, с което двете
арсеналски дружества се
явяват не само основен
работодател, но и ключов
фактор за подобряване на
социалните показатели и
като цяло - качеството на
живот в района на Казанлък.
Диана Рамналиева
По данни на Икономически
годишник на ТПП - Казанлък,
2019
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Арсеналска гордост

28 юни 2019 г.

28 юни 2019 г.

през учебните 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 години
- общо 46 ученици, 12 са постъпили на работа в „Арсенал“,
а трима продължават образованието си по студентските програми на дружеството.
Един от тези ученици, преминал през дуалната форма на
образование, който вече работи в „Арсенал“ и е студент по
стипендиантската програма на фирмата в Технически университет – София, филиал Пловдив, е Диян Баев. По време
на Втората национална конференция за дуалното образование бъдещият инженер разказа за своя професионален път
дотук - от ученическата скамейка, през дуалното обучение,
трупането на теоретични знания и практически умения, приобщаването в колектива и ролята на наставника до настоящата му реализация като машиностроител.

С

НАЙ-МЛАДИЯТ НАЧАЛНИК НА
НАЙ-НОВИЯ ЦЕХ В ЗАВОД 5

амо на 26 е, когато поема ръководството на
на най-новия цех в Завод
5 – 5/530. Но решението на
ръководството да му повери

на функционални детайли”
веднага намира практическо
приложение със създаването
на новия цех 5/530.
„С помощта на ръковод-

За принос към дуалното образование у нас в категория
„Бизнес“ бяха отличени още Търговско-промишлена палата
– Стара Загора, Браншовата камара по дървообработване и
мебелна промишленост, фирмите AC/DC Плевен, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Албена“ АД и „Нестле България“.
В категория за училища с награди си тръгнаха и Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище, Професионална гимназия
по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” – Пловдив, Професионална техническа гимназия „Иван
Райнов” – Ямбол и Професионална гимназия по транспорт и
енергетика „Хенри Форд” – София.
Наградите връчиха посланичката на Швейцария Мюриел Берсе-Коен, заместник-министърът на образованието и
науката Таня Михайлова и заместник-министърът на ико- предметни награди - символ на доминото, изработени от Антон Георгиев, учител от професиономиката Лилия Иванова. Отличените получиха грамоти и нална гимназия, партньор по проекта.
Юлия Младенова

ЧЕТВЪРТИ ТЕХНОФЕСТ. „АРСЕНАЛ“ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ.
„Арсенал” АД връчи награди
на четирима ученици от Професионална гимназия „Иван
Хаджиенов” в четвъртото издание на Технофеста, който
се провежда с участието на
ученици и преподаватели от
училището и с представители
на бизнеса.

Традиционно силен бе интересът на възпитаниците на
Механотехникума към павилиона на „Арсенал”, където
отново се проведе най-атрактивното състезание – скоростно разглобяване и сглобяване
на автомат „Арсенал”. Спортен хъс, енергия и технически
умения вложиха участниците
в надпреварата под погледа
на специалисти от фирмата.
На първо място се класира
Ердоан Юсеин от 9 „г” клас,
специалност „Мехатроника”,
който бе победител и миналата година. Той се справи
със задачата по разглобяване
и сглобяване на автомата за
20 секунди. В оспорвана борба между втория и третия в
крайното класиране надделя
Ивайло Тинев от 9 „б” клас,
специалност „Строителство и
архитектура”, който постигна
резултат от 26 секунди. Само
една секунда повече – 27,
бяха нужни на спечелилия

третото място – Юсеин Ахмед
от 9 „в” клас от паралелката
„Машини и системи с ЦПУ”.
На състезанието през 2018
година Юсеин също зае трето място. Поощрителна награда бе връчена на Християн Любенов от 8 „г” клас
– „Мехатроника”, който постигна резултат от
30 секунд и .
Ж у рито,
председателствано
о
т
инж.
Златина
Илиева,
преподавател в Механотехникума, отчете факта, че
Християн се включи в надпреварата с шинирана ръка
и се състезава като истински
боец. Той бе отличен заради
силния му дух и постигнатия
четвърти резултат в общото
класиране, въпреки контузената му ръка. Наградите
на победителите връчи инж.
Николай Куцаров, конструктор в „Арсенал” АД. От дружеството бяха подготвили
и викторина за историята и
настоящето на предприятието, а на лаптоп имаше специален филм, проследяващ
развитието на фирмата.
Четвъртият Технофест премина при огромен интерес
отстрана на учащите се и на
бизнеса. 10 фирми, включително и от Пловдив, подредиха павилиони, в които
техни представители запознаваха бъдещите машиностроители с дейността им.

Участие имаше и отстрана
на „ИКТ Център”, СК „Моделизми” – Казанлък и фото
„Кадър“. Отбори от 5 основни училища се състезаваха
по природни науки – химия
и физика. Свои ученици
бяха изпратили училищата
„Никола Вапцаров”, „Чудо-

ЗАГУБА

павилион и представи основните насоки на обучение
по специалностите „Компютри и компютърни технологии”, „Строителство и архитектура”, „Машини и системи
с ЦПУ” и „Мехатроника”. Тук
бяха представени още Клуб
„Хаджиеновец”, проект ДО-

Нелепо и като лъх от
живота си тръгна в първия ден на лятото един от
емблематичните арсеналци, свързали живота си с
фирмата.

мир”, „Георги Кирков”, „Кулата” и „Св. Паисий Хилендарски”.
Отделно от това петима
млади изобретатели се изявиха в „ТехноФен“, като
представиха своите изобретения. Първият бе Тодор
Мицов, който през 2018 г.
завърши Механотехникума,
специалност „Мехатроника”,
премина дуално обучение в
„Арсенал” АД и в момента
е първокурсник в Техническия университет в Габрово.
По неговите стъпки вървят
Диан Братоев от 11 „б” клас,
Мурад Онбаши от 8 „г”, Антонина Атанасова от 8 „а”
и Симеон Шопов от 10 „б”
клас.
В Технофеста всяка една
от четирите паралелки на
гимназията имаше собствен

МИНО със спечелените награди, както и първият брой
на училищния вестник „Техно вест”, издаден от Клуб
„Млад журналист”. Със свое
изпълнение поздрави всички присъстващи духовият
оркестър при училището.
Четвъртият Технофест в ПГ
„Иван Хаджиенов” премина
под патронажа на областния
управител Гергана Микова.
Началникът на РУО - Стара
Загора - Татяна Димитрова,
също уважи събитието, както и представители на фирми, на училища в Казанлък
и от други градове на България. Неизменно тук бе и
дългогодишният
директор
на Механото инж. Христо Гъдев.
Юлия Николова

Човекът, който десетилетия наред бе олицетворение на реда, организацията и всичко човешко
в „Арсенал“ - бившият
заместник-комендант на
фирмата Ганчо Стойчев.
Той беше един от малцината, които познават
всяка керемида и всяко
камъче в „Арсенал“, живееше с ритъма на „Арсенал“, намираше език
с всеки, а каузата „ Трибуна Арсенал“ бе част от
делника му.
Именно Ганчо Стойчев
бе човекът, благодарение
на когото вестникът, който чете Казанлък, намери
много нови приятели.
Ще ни липсва.
Беше приятел и съмишленик.
Поклон пред паметта му!
„Трибуна Арсенал“

тази голяма отговорност е
напълно логично. Проектът
на цеха е темата на дипломната работа на Веселин Николов Крантев за защита на
магистърска степен в Технически университет – София,
филиал Пловдив. Той е от
първия випуск на Студентската програма на „Арсенал”
АД, а димпломната му работа „Проект на поточна линия

ството направих разстановката на цеха и го поех от
самото начало”, накратко
разказва за своето място
в целия този процес инж.
Крантев. А истината е, че
зад това скромно обяснение
стои много упорит труд и амбицията на един млад човек
да върви напред и непрекъснато да е в крак с новостите
в професията.

Веселин Крантев е завършил техникум „Гео Милев”
в Мъглиж. След средното образование постъпва в
„Арсенал” и успешно тръгва
нагоре по стълбата на професионалната си реализация. Първо работи като машинен оператор, след това е
технолог на металорежещи
машини, а от 2016 година е
назначен за началник-цех.
Неговата любознателност,
знанията,
техническите
умения и най-вече - желанието му да се развива, не
остават незабелязани. Като
кадър на предприятието завършва висше образование
в Технически университет Габрово и защитава степен
бакалавър по специалността
„Машиностроителна техника
и технологии”. Веднага след
това се насочва към Технически университет – София,
филиал Пловдив, където завършва магистратура – специалност „Машиностроене и
уредостроене”. От създаването на цех 5/530 преди 3
години инж. Веселин Крантев е негов ръководител.
В момента тук работят 50
души, предимно млади хора.
„ В цеха има студенти в Техническия колеж в Казанлък,
в Техническия университет
– София, филиал Пловдив, а
следващата седмица двама
ще се дипломират в Техническия университет в Габрово. Поощрявам ги да учат,
да се развиват. Помагам
им с научна литература и в
практическата подготовка,
като ги изпращам на различни машини, тъй като в цеха
има универсални машини и
машини с ЦПУ, които са специфични и ги няма никъде
другаде в завода. Целта е да
имат знания, които да вложат в производството”, споделя младият началник-цех.
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И вероятно не му е трудно да
мотивира колегите си, защото самият той е пример за успех, който постига с труд, с
постоянство и непрекъснато
обогатяване на знанията и
опита. Напълно закономерно
идва и признанието на ръководството - инж. Веселин

тивни детайли и сглобени
единици, при които не може
да има компромис с качеството. Затова инж. Крантев
акцентира основно върху
това – високо качество на
произведената продукция. И
затова държи неговите хора
да са знаещи и можещи.

Крантев е един от отличниците на „Арсенал” АД, който
бе отличен с почетно място
в Алеята на трудовата слава през 2018 година, когато предприятието отбеляза
своята 140-годишнина.
„Харесвам си работата.
Ако остане време, се включвам и в другата част от производството, от рано сутрин
до късно вечер съм тук, но
това ми доставя удоволствие”, казва той. И признава,
че основното, от което се ръководи, е качеството и количеството на продукцията винаги да вървят ръка за ръка.
В цеха се изработват инова-

Роденият през 1990 година Водолей релаксира през
почивните дни в планината.
Там, където тя е най-красива. За Веселин това е Балканът над китното село Тъжа,
в което са преминали детските му години. Сред природата човек се зарежда с
енергия, която му позволява
да започва още по-амбициран делника, изпълнен с динамика и отговорности. И да
продължи напред по пътя,
който един млад и успешен
арсеналски специалист е избрал и следва с постоянство
и увереност.

Иди и Виж
30 юни, 11,30 ч. - Парк Мол - Стара Загора – Детско утро „Жабокът Принц“ - театър „Л. Кабакчиев“- Казанлък.

*****************

7 юли, 21.00 ч. - Стaдиoн „Бepoe“ – Стара Загора - Операта „Трубадур“. Спектакълът е част от 4-тото издание на „Опера на стадиона”. „Tpyбaдyp” e cpeд нaй-oбичaнитe и oчaĸвaни c интepec oпepни зaглaвия нa гeниaлния
итaлиaнcĸи ĸoмпoзитop Джyзeпe Bepди.

*****************

8 юли, 19.00 ч. - НЧ „Искра“ – Казанлък - Комедията „Разделям двойки по домовете“ - спектакъл на Младежки
театър - София с участието на Михаил Билалов.

*****************

23 юли, 19.00 ч. - ДК „Арсенал“ - Казанлък

Концерт с участието на група „Сигнал“ и Русенската филхармония

Придобивка
Съвсем скоро на територията на Завод 4 - Мъглиж ще бъде разкрита
нова столова-разливна. Тя ще е с капацитет да обслужва повече от 120
души и ще се ползва основно от работещите в района на ПМ-13 А, които ще
бъдат значително облекчени по време
на обедните си или други почивки.
Ремонтните дейности продължават.
Разливната ще бъде оборудвана с
всички удобства за столуващите. Откриването на новата разливна предстои през месец юли.

Юлия Младенова

ÏÐÀÇÍÈÖÈ
В първия ден на лятото
хубави лични празници
споделиха с близки приятели през изминалата
седмица изпълнителният дректор на „Арсенал
2000“ АД Христо Ибушев
и началникът на електроцеха в „Арсенал“ АД инж.
Мирослав Петров.
В здраве и късмет да загръщат дните си, с обич
и топлина да ги споделят
със скъпи на сърцето си
хора.
Честити години!

кола 2 гръб
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през учебните 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 години
- общо 46 ученици, 12 са постъпили на работа в „Арсенал“,
а трима продължават образованието си по студентските програми на дружеството.
Един от тези ученици, преминал през дуалната форма на
образование, който вече работи в „Арсенал“ и е студент по
стипендиантската програма на фирмата в Технически университет – София, филиал Пловдив, е Диян Баев. По време
на Втората национална конференция за дуалното образование бъдещият инженер разказа за своя професионален път
дотук - от ученическата скамейка, през дуалното обучение,
трупането на теоретични знания и практически умения, приобщаването в колектива и ролята на наставника до настоящата му реализация като машиностроител.

С

НАЙ-МЛАДИЯТ НАЧАЛНИК НА
НАЙ-НОВИЯ ЦЕХ В ЗАВОД 5

амо на 26 е, когато поема ръководството на
на най-новия цех в Завод
5 – 5/530. Но решението на
ръководството да му повери

на функционални детайли”
веднага намира практическо
приложение със създаването
на новия цех 5/530.
„С помощта на ръковод-

За принос към дуалното образование у нас в категория
„Бизнес“ бяха отличени още Търговско-промишлена палата
– Стара Загора, Браншовата камара по дървообработване и
мебелна промишленост, фирмите AC/DC Плевен, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Албена“ АД и „Нестле България“.
В категория за училища с награди си тръгнаха и Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище, Професионална гимназия
по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” – Пловдив, Професионална техническа гимназия „Иван
Райнов” – Ямбол и Професионална гимназия по транспорт и
енергетика „Хенри Форд” – София.
Наградите връчиха посланичката на Швейцария Мюриел Берсе-Коен, заместник-министърът на образованието и
науката Таня Михайлова и заместник-министърът на ико- предметни награди - символ на доминото, изработени от Антон Георгиев, учител от професиономиката Лилия Иванова. Отличените получиха грамоти и нална гимназия, партньор по проекта.
Юлия Младенова

ЧЕТВЪРТИ ТЕХНОФЕСТ. „АРСЕНАЛ“ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ.
„Арсенал” АД връчи награди
на четирима ученици от Професионална гимназия „Иван
Хаджиенов” в четвъртото издание на Технофеста, който
се провежда с участието на
ученици и преподаватели от
училището и с представители
на бизнеса.

Традиционно силен бе интересът на възпитаниците на
Механотехникума към павилиона на „Арсенал”, където
отново се проведе най-атрактивното състезание – скоростно разглобяване и сглобяване
на автомат „Арсенал”. Спортен хъс, енергия и технически
умения вложиха участниците
в надпреварата под погледа
на специалисти от фирмата.
На първо място се класира
Ердоан Юсеин от 9 „г” клас,
специалност „Мехатроника”,
който бе победител и миналата година. Той се справи
със задачата по разглобяване
и сглобяване на автомата за
20 секунди. В оспорвана борба между втория и третия в
крайното класиране надделя
Ивайло Тинев от 9 „б” клас,
специалност „Строителство и
архитектура”, който постигна
резултат от 26 секунди. Само
една секунда повече – 27,
бяха нужни на спечелилия

третото място – Юсеин Ахмед
от 9 „в” клас от паралелката
„Машини и системи с ЦПУ”.
На състезанието през 2018
година Юсеин също зае трето място. Поощрителна награда бе връчена на Християн Любенов от 8 „г” клас
– „Мехатроника”, който постигна резултат от
30 секунд и .
Ж у рито,
председателствано
о
т
инж.
Златина
Илиева,
преподавател в Механотехникума, отчете факта, че
Християн се включи в надпреварата с шинирана ръка
и се състезава като истински
боец. Той бе отличен заради
силния му дух и постигнатия
четвърти резултат в общото
класиране, въпреки контузената му ръка. Наградите
на победителите връчи инж.
Николай Куцаров, конструктор в „Арсенал” АД. От дружеството бяха подготвили
и викторина за историята и
настоящето на предприятието, а на лаптоп имаше специален филм, проследяващ
развитието на фирмата.
Четвъртият Технофест премина при огромен интерес
отстрана на учащите се и на
бизнеса. 10 фирми, включително и от Пловдив, подредиха павилиони, в които
техни представители запознаваха бъдещите машиностроители с дейността им.

Участие имаше и отстрана
на „ИКТ Център”, СК „Моделизми” – Казанлък и фото
„Кадър“. Отбори от 5 основни училища се състезаваха
по природни науки – химия
и физика. Свои ученици
бяха изпратили училищата
„Никола Вапцаров”, „Чудо-

ЗАГУБА

павилион и представи основните насоки на обучение
по специалностите „Компютри и компютърни технологии”, „Строителство и архитектура”, „Машини и системи
с ЦПУ” и „Мехатроника”. Тук
бяха представени още Клуб
„Хаджиеновец”, проект ДО-

Нелепо и като лъх от
живота си тръгна в първия ден на лятото един от
емблематичните арсеналци, свързали живота си с
фирмата.

мир”, „Георги Кирков”, „Кулата” и „Св. Паисий Хилендарски”.
Отделно от това петима
млади изобретатели се изявиха в „ТехноФен“, като
представиха своите изобретения. Първият бе Тодор
Мицов, който през 2018 г.
завърши Механотехникума,
специалност „Мехатроника”,
премина дуално обучение в
„Арсенал” АД и в момента
е първокурсник в Техническия университет в Габрово.
По неговите стъпки вървят
Диан Братоев от 11 „б” клас,
Мурад Онбаши от 8 „г”, Антонина Атанасова от 8 „а”
и Симеон Шопов от 10 „б”
клас.
В Технофеста всяка една
от четирите паралелки на
гимназията имаше собствен

МИНО със спечелените награди, както и първият брой
на училищния вестник „Техно вест”, издаден от Клуб
„Млад журналист”. Със свое
изпълнение поздрави всички присъстващи духовият
оркестър при училището.
Четвъртият Технофест в ПГ
„Иван Хаджиенов” премина
под патронажа на областния
управител Гергана Микова.
Началникът на РУО - Стара
Загора - Татяна Димитрова,
също уважи събитието, както и представители на фирми, на училища в Казанлък
и от други градове на България. Неизменно тук бе и
дългогодишният
директор
на Механото инж. Христо Гъдев.
Юлия Николова

Човекът, който десетилетия наред бе олицетворение на реда, организацията и всичко човешко
в „Арсенал“ - бившият
заместник-комендант на
фирмата Ганчо Стойчев.
Той беше един от малцината, които познават
всяка керемида и всяко
камъче в „Арсенал“, живееше с ритъма на „Арсенал“, намираше език
с всеки, а каузата „ Трибуна Арсенал“ бе част от
делника му.
Именно Ганчо Стойчев
бе човекът, благодарение
на когото вестникът, който чете Казанлък, намери
много нови приятели.
Ще ни липсва.
Беше приятел и съмишленик.
Поклон пред паметта му!
„Трибуна Арсенал“

тази голяма отговорност е
напълно логично. Проектът
на цеха е темата на дипломната работа на Веселин Николов Крантев за защита на
магистърска степен в Технически университет – София,
филиал Пловдив. Той е от
първия випуск на Студентската програма на „Арсенал”
АД, а димпломната му работа „Проект на поточна линия

ството направих разстановката на цеха и го поех от
самото начало”, накратко
разказва за своето място
в целия този процес инж.
Крантев. А истината е, че
зад това скромно обяснение
стои много упорит труд и амбицията на един млад човек
да върви напред и непрекъснато да е в крак с новостите
в професията.

Веселин Крантев е завършил техникум „Гео Милев”
в Мъглиж. След средното образование постъпва в
„Арсенал” и успешно тръгва
нагоре по стълбата на професионалната си реализация. Първо работи като машинен оператор, след това е
технолог на металорежещи
машини, а от 2016 година е
назначен за началник-цех.
Неговата любознателност,
знанията,
техническите
умения и най-вече - желанието му да се развива, не
остават незабелязани. Като
кадър на предприятието завършва висше образование
в Технически университет Габрово и защитава степен
бакалавър по специалността
„Машиностроителна техника
и технологии”. Веднага след
това се насочва към Технически университет – София,
филиал Пловдив, където завършва магистратура – специалност „Машиностроене и
уредостроене”. От създаването на цех 5/530 преди 3
години инж. Веселин Крантев е негов ръководител.
В момента тук работят 50
души, предимно млади хора.
„ В цеха има студенти в Техническия колеж в Казанлък,
в Техническия университет
– София, филиал Пловдив, а
следващата седмица двама
ще се дипломират в Техническия университет в Габрово. Поощрявам ги да учат,
да се развиват. Помагам
им с научна литература и в
практическата подготовка,
като ги изпращам на различни машини, тъй като в цеха
има универсални машини и
машини с ЦПУ, които са специфични и ги няма никъде
другаде в завода. Целта е да
имат знания, които да вложат в производството”, споделя младият началник-цех.
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И вероятно не му е трудно да
мотивира колегите си, защото самият той е пример за успех, който постига с труд, с
постоянство и непрекъснато
обогатяване на знанията и
опита. Напълно закономерно
идва и признанието на ръководството - инж. Веселин

тивни детайли и сглобени
единици, при които не може
да има компромис с качеството. Затова инж. Крантев
акцентира основно върху
това – високо качество на
произведената продукция. И
затова държи неговите хора
да са знаещи и можещи.

Крантев е един от отличниците на „Арсенал” АД, който
бе отличен с почетно място
в Алеята на трудовата слава през 2018 година, когато предприятието отбеляза
своята 140-годишнина.
„Харесвам си работата.
Ако остане време, се включвам и в другата част от производството, от рано сутрин
до късно вечер съм тук, но
това ми доставя удоволствие”, казва той. И признава,
че основното, от което се ръководи, е качеството и количеството на продукцията винаги да вървят ръка за ръка.
В цеха се изработват инова-

Роденият през 1990 година Водолей релаксира през
почивните дни в планината.
Там, където тя е най-красива. За Веселин това е Балканът над китното село Тъжа,
в което са преминали детските му години. Сред природата човек се зарежда с
енергия, която му позволява
да започва още по-амбициран делника, изпълнен с динамика и отговорности. И да
продължи напред по пътя,
който един млад и успешен
арсеналски специалист е избрал и следва с постоянство
и увереност.

Иди и Виж
30 юни, 11,30 ч. - Парк Мол - Стара Загора – Детско утро „Жабокът Принц“ - театър „Л. Кабакчиев“- Казанлък.

*****************

7 юли, 21.00 ч. - Стaдиoн „Бepoe“ – Стара Загора - Операта „Трубадур“. Спектакълът е част от 4-тото издание на „Опера на стадиона”. „Tpyбaдyp” e cpeд нaй-oбичaнитe и oчaĸвaни c интepec oпepни зaглaвия нa гeниaлния
итaлиaнcĸи ĸoмпoзитop Джyзeпe Bepди.

*****************

8 юли, 19.00 ч. - НЧ „Искра“ – Казанлък - Комедията „Разделям двойки по домовете“ - спектакъл на Младежки
театър - София с участието на Михаил Билалов.

*****************

23 юли, 19.00 ч. - ДК „Арсенал“ - Казанлък

Концерт с участието на група „Сигнал“ и Русенската филхармония

Придобивка
Съвсем скоро на територията на Завод 4 - Мъглиж ще бъде разкрита
нова столова-разливна. Тя ще е с капацитет да обслужва повече от 120
души и ще се ползва основно от работещите в района на ПМ-13 А, които ще
бъдат значително облекчени по време
на обедните си или други почивки.
Ремонтните дейности продължават.
Разливната ще бъде оборудвана с
всички удобства за столуващите. Откриването на новата разливна предстои през месец юли.

Юлия Младенова

ÏÐÀÇÍÈÖÈ
В първия ден на лятото
хубави лични празници
споделиха с близки приятели през изминалата
седмица изпълнителният дректор на „Арсенал
2000“ АД Христо Ибушев
и началникът на електроцеха в „Арсенал“ АД инж.
Мирослав Петров.
В здраве и късмет да загръщат дните си, с обич
и топлина да ги споделят
със скъпи на сърцето си
хора.
Честити години!

кола 2 гръб
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И замириса на море

28 юни 2019 г.

28 юни 2019 г.

Статистиката:

Продължение от стр. 1

На територията на хотел
„Арсенал“ се отсервира от
персонала, който е изключително любезен и отзивчив.
Сред тях има интересни хора,
с вълнуващи биографии.
Вид атракция за любители-

те на животните е и ежегодната популация от пухкави
малки котета, които са част
от арсеналската атракция
край морето. Котачетата са
игриви и не досаждат. Бързо
скъсяват дистанцията, щом
усетят
човешката слабост

3

Експертно

към тях.
От този сезон лятната градина към ресторанта на хотел „Арсенал“ в Несебър има
и първата си арт творба,
дело на арсеналец. Почиващият там в началото на юни

арсеналски служител Христо Караилиев създава своя
творба, която дарява на хотела. Рисуваното пано, изобрязяващо различни символи
на Сътворението, може да се
види на северната стена на
блока за хранене в почивна-

МОРЕ НА ПРОМОЦИЯ - 2019

НОВА ОФЕРТА

та база.
Заедно
с
другите
мини
скулптурни
композиции, мястото е добра
алтернатива за приятно прекарване на
вечерните
часове,
в
добра компания,
в
случай, че
не ви влече
морската
навалица и
шумотевицата, особено в пиковите летни месеци.
За улеснение на почиващите хотелът предлага всичко необходимо в санитарния
блок. Стаите се почистват
ежедневно, хавлиите се сменят на
два, а постелъчният инвентар на
три дни.
Повечето от стаите предлагат и
приятна
гледка
към морето и стария град Несебър.
В случай, че не
ви се носи от къщи
чадър и столче за
плаж, нито имате
желание по пътя
към плажа да се
превръщате в своеобразни шерпи на
плажна покъщнина, то концесионерът на плажа в Несебър тази
година се е постарал за това:
шезлонг и чадър ще ви струват 16 лева, а допълнителното шалте към шезлонга още
3 лева. Така срещу 19 лева
дневно имате и гарантиран
плажен комфорт. И сянка.
Ако все още не сте успели
да се запишете за безплатна почивка в морската база
на „Арсенал“ АД в Несебър,
такава възможност ще бъде
предоставена и през месец
септември. От 26-ти юни до
края на август управата на
хотел „Арсенал“ прави до-

Промоция от 26.06 до 05.07.2019 г. 59 лв. на ден в двойна или тройна стая.
Промоция от 12.07 до 23.08.2019 г. 74 лв. на ден в двойна или тройна стая.

Хотел „Арсенал“ се намира на плажната
ивица в град Несебър и разполага със самостоятелен парк и паркинг.

автор Христо Караилиев

СК на КНСБ в „Арсенал“ или
на телефон: 055 443 445 рецепция на хотела, както и
на
088 553 8239.
Номерата са за информация
и на граждани, които не работят в „Арсенал“ – Казанлък.
Информация за възможностите за почивка и за резервации могат да бъдат намерени
и направени и през фейсбукстраницата на хотела.
За тези, които още не са
планирали своята лятна почивка и търсят доброто съчетание между цена, качество,
комфорт, удобства и развле-

чения, хотел „Арсенал“ в
Несебър е изключително
добра възможност.
Там ще ви посрещнат
и изпратят с усмивка.
И ще се погрижат престоят ви да бъде такъв, че
догодина да поискате да
се върнете отново. При
това за по-дълго.
Добре дошли сте!
Замириса на море...

Хотел „Арсенал” - гр. Несебър

- Дете от 0 до 5 години ползва безплатно храна,
без право на самостоятелно легло.
- Дете от 6 до 11 години за допълнително легло
заплаща 50% от цената за възрастен.
Записване:
СК на КНСБ „Арсенал”
Тел. 043162207
GSM 0888582673
и СК на КНСБ по заводи

„АРСЕНАЛ“ Е МОТОРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЗА РЕГИОНА

ти до края на септември.
За тези, които се интересуват от други, по-кратковременни възможности за
почивка там, повече информация могат да намерят през

„Трибуна Арсенал“

пълнителен бонус - промоция за арсеналци, с нови,
по-евтини
свои
пакетни
предложения.
Цените са съответно 59 лв.
на ден в двойна или тройна
стая за периода 26-ти юни 5-ти юли и 74 лв. на ден в
двойна или тройна стая за
времето от 12-ти юли до 23ти август.
Станцията в Несебър рабо-

персонал от 10 149
души спрямо 8 447
за
предходната
година,
казанлъшкото
оръжейно
дружество
е
основен
работодател не само в града
и региона, но и в мащабите на
цялата българска икономика,
показват числата. 20 %
ръст на заетите, при почти
10 пъти по-голям персонал
в абсолютен брой спрямо
следващите в класацията
– „Аркомат - България“
ЕООД с 1720 души и „М + С
Хидравлик“ с 1 158, дават
ясна представа за приноса
на „Арсенал“ АД за отличните

общинска болница – с близо
350
работещи,
„Промет
Сейф“ - 313 души, „Завод за
пружини“ АД – Крън – над
300 души, „Суперабразив“
– Крън – 209 и „Гуала
Клоужърс България“ АД –
със 190. Общо 19 фирми,
повечето – производствени,
имат персонал над 100 души,
показва статистиката.

Най-крупното предприятие
в региона води класацията и
според размера на печалбата

са
в
първите
20 за региона
по
размер
на
печалбата – „Еньо
Бончев“ ООД –
Търничани с над
2 млн. лв. и „Алба
Групс“ ЕООД –
Скобелево с 1.
546 млн. лв.
„Арсенал 2000“
в
челото
по
рентабилност
„Арсенал 2000“
АД е в челната
тройка по един
от
най-важните
показатели
за
икономическа
ефективност
–
рентабилността.
С
коефициент на рентабилност
53
дружеството
е
изпреварено само от „Еньо
Бончев“ – с коефициент 66,
колкото има Медицинският
център „Авицена - Маркони“
МДС“
ЕООД. Още един
медицински център е с висока
рентабилност – 35, осми в
класацията, е „Ескулап - В“
ЕООД. „Вертекс“ и „Балиста“
– с 45 и 42 коефициент,
също са в челото на
ефективността
по
този
показател. В десятката са
отново розопроизводителите
„Дамасцена“ ЕООД и „Алба
Групс“ ЕООД с коефициенти
– 30-29.

3.58 % безработица за
Казанлък за 2108 г., което
е
най-ниското
равнище
за цялата страна, като се
изключи столицата София.
От всички пет общини в
Казанлъшко само тук и в
Павел баня безработицата
е по-ниска от средната за
страната – 6.14. В Мъглиж
/6.86/,
Гурково/14.22/
и особено – Николаево
/18.08%/, все още има
проблем със заетостта, отчита
годишникът на ТПП.

за 2017 г. Оръжейницата е
отчела печалба за периода
от 122 млн. 603 хил. лв.
Втора в класацията е отново
марката „Арсенал“ - “Арсенал
2000“ АД с печалба от 23 млн.
068 хил. лв. Следва отново
фирма в машиностроителния
бранш – 14 млн. 516 хил. лв.
за „М +С Хидравлик“ АД и
„Вертекс“ ЕООД – Казанлък –
5 млн. 361 хил. лв.
Отлично
се
развиват
и
розопроизводството
и
производството на етерични
масла
в
Казанлъшко.
„Дамасцена“
ЕООД
–
Скобелево - на пето място по
печалба, отчита 4 млн. 104
хил. лв. по този показател.
Следват „Капрони“ АД – 3
млн. 914 хил. лв., „Кастамону
България“ АД – Горно Сахране
и „Суперабразив“ – Крън,
които
отчитат
стойности
над 3.5 млн. лв. Още две
фирми - розопроизводители

С
коефициент
на
рентабилност
–
20
,
„Арсенал“ АД заема 14-о
място в региона, с което
изпреварва
фирми като
НИКДИМ ООД – 19-о място,
„Суперабразив“ ЕООД – 23-о
място, „М +С Хидравлик“
– 30-о място, „Завод за
пружини“ АД - 32-а позиция.
На практика по коефициент
на
рентабилност
всички
фирми от машиностроенето
в региона са с показатели
по-ниски
от
„Арсенал“.
„Индустриалтехник“
АД
- Шипка, например, е с
коефициент на рентабилност
единица, колкото има и
„Промет Сейф“ ООД. „КресД“ ЕООД е с коефициент 6
на 48-о място в региона,
с единица по-малко има
„Хидпропневмотехника“
АД.
„Капрони“
АД,
с
коефициент осмица, е на
43-о място. На 34-о място

„Арсенал“ АД продължава да бъде ключов
фактор за икономическото развитие на района
на Казанлък, потвърждава и последното
издание
на
Икономическия
годишник
„Долината на розите“, излязло в навечерието
на Деня на Казанлък. Изданието на Търговскопромишлената палата
публикува в 160
страници на български и английски език
основните икономически показатели за
развитието на общината през последната
година, за която има статистически готови
данни – 2017-а.

С

Отделно от „Арсенал“ АД,
търговското
дружество
„Арсенал-2000“
АД
дава
работа на още 201 души през
2017 г., при това - кадри с
високо качество на работната
сила. Сред големите местни
работодатели са още –
„Капрони“АД с 837 души,
„Булметал“ – Гурково – с над
400 наети, казанлъшката

„Арсенал“ води и в
данните за печалбата

тук е „Машпром – КМХ“ ЕООД
– Енина с 12 коефициент на
рентабилност. „НИТИ“ ЕАД - с
66 души персонал и приходи
малко над 3 млн. лв., има
коефициент на рентабилност
– 2, а „Хранмеханика“ – 0.
Под нулата на рентабилността
сред първите сто дружества в
Казанлъшко са общинската
поликлиника и общинската
болница
в
Казанлък,
„Кремона - България“ ЕООД,
„България - К“ АД.
„Арсенал“ води и
таблицата по приходи
Логично
най-мащабното
предприятие „Арсенал“ АД
води и класацията по приходи
от оперативната дейност. Те
надхвърлят 610 млн. 776 хил.
лв. за 2017 г. и бележат ръст
спрямо предходната година
от 31.29 %. Това е приход
над пет пъти по-висок по
обема от този на следващия
в подреждането – „М +С
Хидравлик“ АД, което има
111 млн. 768 хил. лв., при
ръст от 18.23 % на база 2016
г. Крупните фирми с големи
приходи се подреждат после
така: “Кастамону България“
АД, „Капрони“ АД, „Булметал“
АД - Гурково, „Арсенал2000“
АД.
Търговската
фирма
на
казанлъшката
оръжейница реализира за
2017 г. ръст от 9.54 % с
приходи от над 43. 442 млн.
лв. В десятката тук са още
„Триглав – Еделвайс“ ЕООД,
„Ник-инвест
Казанлък“
ЕООД, „Суперабразив“ ЕООД,
„Промет сейф“ ООД, където
обаче има спад от 12.36 %
спрямо 2016 г.
Водещите
фирми
в
Казанлък и петте общини
от Павел баня до Гурково,
за които градът на розите
се
оказва
икономически
център, са дружества от
преработвателния
сектор,
показва статистиката.
За община Казанлък тези
фирми, които са 13.33 % от
общия брой на действащите
икономически
играчи,
дават 74.78 % от обема на
произведената
продукция,
58.77 % от нетните приходи
от продажби, 68.1 % от
реализираната
печалба.
В тях работят 72.78 % от
наетите, които заработват
79.8 % от възнагражденията.
Това е изключително добър
показател за икономиката на
региона, която концентрира

предприятия, акумулиращи
висока добавена стойност,
което
дава
възможност
за
бъдещо
развитие
и
перспективни
капиталови
инвестиции.
46%
от
разходите за придобиване
на дълготрайни материални
активи са именно в тези
дружества, сред които водещо
е мястото на
„Арсенал“.
Нещо повече: “…39.25 %
от действащите фирми са
в сектора на търговията,
услугите и автосервизното
обслужване.
Развитието
на тези услуги е следствие
на сериозното развитие на
дейността на дружеството
„Арсенал“ АД“, отбелязва
в коментар Годишникът на
ТПП – Казанлък.
Всички действащи фирми
в общината през 2017 г.
са реализирали приходи
от дейността в размер на 1
млрд. 865 млн. 581 хил. лв.,
което отчита ръст от 14.17 %
спрямо 2016 г.
Това очертава положителни
тенденции за 2017 г. на
база следните обобщаващи
за
региона
параметри:
увеличение на броя на
фирмите с 44; ръст на
приходите от продажби с
14.17%; ръст на печалбата
26.4 %; ръст на заетите лица
– 5.51%.
58.77 %
- с найвисок дял в приноса
на
брутния
вътрешен
продукт
за
региона,
са
преработващите
п р о м и ш л е н и
предприятия,
сред
които – на първо място,
„Арсенал“.
Следват
фирмите
от
сектор „Търговия. Ремонт на
автомобили и мотоциклети“ –
с 27 % от нетните приходи.
Заетите лица като цяло са
се увеличили и възлизат на
27 хил. 479 души. 10 хил.
350 от тях са били заети в
системата на казанлъшката
оръжейница – в „Арсенал“
и „Арсенал 2000“. Това е
над 37 % от всички заети в
Казанлъшко, с което двете
арсеналски дружества се
явяват не само основен
работодател, но и ключов
фактор за подобряване на
социалните показатели и
като цяло - качеството на
живот в района на Казанлък.
Диана Рамналиева
По данни на Икономически
годишник на ТПП - Казанлък,
2019

кола 2 лице
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Те синдикатиТе

ИМА КАКВО ДА НАУЧИМ ОТ ТУРСКИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ
Т

ова е краткото обобщение
на председателката на организацията на КНСБ в Завод
3 на „Арсенал“ Казанлък инж.
Станка Костова след приключилото поредно едноседмично
обучение на арсеналски синдикалисти в Турция.

Форумът е ежегоден и се
провежда обикновено в края
на май в турската столица
Анкара. Там представителите
на КНСБ в „Арсенал“ обменят
опит и синдикални практики
със свои колеги от най-големия турски синдикат в машиностроенето - „Тюркметал“.
Тази година във форума
участваха 25 арсеналци, синдикални активисти от различните заводи, както и двама
представители на ръководни
позиции: Сергей Сяров - началник ТРЗ в „Арсенал“, и Божидар Стоянов - началник цех
в Завод 6 на дружеството.
Според Станка Костова, основната разлика между синдикализма в Турция и този в
България е в това, че в южна-

та ни съседка, за да бъде признат един синдикат за легитимен отстрана на работодателя
в дадено предприятие и той
да може да води преговори с
него, в синдиката трябва да
членуват 50+1 от членовете
от целия състав на фирмата.
Другата съществена разлика
е по отношение на постигнатите договорености в Бран-

шовото споразумение в
даден сектор на икономиката и КТД в съответното
предприятие.
В Турция записаното в
Браншовото
споразумение е това, което работодателят следва и спазва,

независимо от възможностите си да го надгражда и да дава повече
за работниците или да
договаря нови социални
придобивки. В България
при постигане на споразумение между синдикат
и работодател с други,
различни, по-добри параметри от записаното
в Браншовото секторно
споразумение, става това,
което изпълнява работодателят.
В рамките на едноседмичното обучение за обмяна на опит и запознаване с интересни практики
на турския синдикализъм
делегацията от „Арсенал“
е посетила тракторния за-

вод на Анкара. На място
арсеналци са се запознали с условията на работа, начина на организиране на производството,
синдикалните практики и
опит.
Там няма поколенчески
проблеми, каквито има на
всички нива в българската икономика и в частност

в „Арсенал“, категорична е
Станка Костова.
Масово в турските фабрики работят млади хора, за
които фирмите правят достатъчно, за да се обучават
така, че при започване реално на работа, да могат

да разчитат на тях. Няма
практика да се наемат работници в машиностроителния или в какъвто и да
е сектор без нужната квалификация или подходящо
образование, са другите
впечатления на казанлъшките синдикалисти от визитата в тракторния завод на
Анкара.
Месец и половина продължава обикновено стажът на новия работник в
предприятието при започване на работа, независимо от техническото му образование.
През този период той се
запознава с целия технологичен процес във фирмата,
организацията на работа и

живот, както и с конкретното работно място и задачите, които ще изпълнява.
Храната и работното обекло са безплатни, здравните
осигуровки в голямата си
част са за сметка на работодателите, 14% е делът на
работника в тях. Синдикалистът във фирмата, който е само един от дадения
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синдикат, е с огромна роля.
На практика той е реалният
посредник между работника и работодателя, казва
Костова.
Тя и колегите й от „Арсенал“ били силно респектирани от огромната роля на
синдикалния представител
в турските предприятия и
възможността синдикатите, в случая синдикатът на
турските машиностроители
и металоработници „Тюркметал“, да се погрижат за
членовете си и техните семейства при продължителни трудово-правни спорове
с работодателите или при
кризи.
Почасовото заплащане и
лимитът на извънредния

труд, който може да се
полага, са другите параметри на труда в турските
предприятия и конкретно в
тракторния завод на Анкара, впечатлили арсеалци.

На практика нямат производствен брак при почасовото заплащане, са
установили
българските
синдикалисти. Хората работят спокойно, съвестно и
отговорно, като целта е да
дават качествена продукция.
В българските условия
на работа при норма често бързината и гоненето на
нормата дават обратни резултати, е изводът на синдикалистите, участвали в
обменния семинар.
Един надник месечно е
членският внос за турския
синдикат, който реално е
повече от аналогичната
българска синдикална лепта. Имат по-дълга работна
седмица - 45 часа, по-мал-

ко платен годишен отпуск,
а право на пенсиониране
се придобива при по-малък
брой години с осигурителен
стаж - 25 години, и по-малка
възраст, допълва лидерката
на КНСБ в Завод 3 на „Арсенал“.
Костова и колегите й са категорични, че реално в
страната ни в много отношения работникът е по-облагодетелстван по отношение на
работна седмица, време за
платен отпуск по майчинство
и възможността да се договаря директно с работодател
за по-добри условия от разписаните в Браншовите споразумения по отрасли. По-голямата синдикална свобода
тук е предимство, считат за-

върналите се от визитата.
Издръжката на турските
синдикалисти във фирмите и
предоставените за синдикална работа помещения се поемат от работодателите. Така

на практика синдикатите не
харчат средства от членския
внос на своите членове за
издръжка на своя администрация и актив. Той е свит
до ниво юристи и експерти по
трудово право.
Подобни визити са полезни
за двете страни, можем да си
сверим часовниците и да очертаем нови посоки за нашата работа, е изводът от едноседмичната визита в Анкара.
До края на годината още
две групи от активисти на
КНСБ ще посетят по линия
на синдикалното сътрудничество и обмяната на опит
колегите си в „Тюркметал“.
Визитите са част от мащабен
проект за сътрудничество в
Евразийския синдикат.
Деляна Бобева
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Срещи

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЗВИТИЕ

Това твърди един от най-обичаните актьори и певци у нас - бесарабският българин
от Измаил, актьорът от „Комиците“ и „столичанин в повече“ Руслан Мъйнов
О

т дете вярва
в Бог. И не го
крие. Купува сам
първата си Библия едва 10-годишен.
От четвърт век
е в родината на
дедите си - България. Идва у нас
ненавършил
18
години, за да учи
актьорско
майсторство. Без да
знае език. Приемат го в НАТФИЗ,
в класа на проф.
Надежда Сейкова.
Без да знае и предполага, избира за първия си ден у
нас исторически обременена дата - 9 септември 1994
година.
От украинския Измаил до София пътува с „Москвич“.
Гордее се с шофьорските си умения, още повече, че му
стигат и за документ за управление на КАМАЗ. В средното училище получил и правоспособност за заварчик,
4-ти разряд.
Споделя, че напускането на Измаил и животът у нас са
част от кармата му, неговата и на неговата майка Наталия, и двамата Скорпиони. Били изключително много
привързани един към друг.
И понеже животът е най-добрият учител, направил
така, че ги разделил. За да се учат сами по пътя си. Счита, че да живеят разделени един от друг, е част от Божия
проект. Това споделя днес симпатично и издайнически
посребряващият веселяк Руслан Мъйнов.
Последното е вярно и не съвсем. Защото и той си имал
трудните моменти. От които се издърпвал сам.
Жилавият български корен също си казвал думата. Родът му е от Ямболско, но от 1812 година е напуснал родния край. Майката на Руслан е от Горица, но израства в
Пандаклия, Рехавка - по съветското време. Семейството
на актьора се гордее с родното си място оттатък Дунав,
защото там е роден и видният български политик Александър Малинов.
Когато поема за родината на дедите си, знае, че тук ще
сбъдва живота си.
С проекцията да остарее в България. Затова и преди
години си купува стара къща в софийския квартал „Орландовци“, която сам ремонтира и стяга, така че един
ден да заживее в нея заедно с майка си.
Споделя, че предпочита да общува с по-големи от него.
Учи много от тях.
И от любовта. Когато е трудна.
Познато лице и име е от екрана, театъра, шоуто, музикалната сцена. Издал е и няколко музикални албума.
Има бетон философия за епохата на „Горе на черешата“ или „Тъпа овца“. „Всяко нещо с времето си. Минава“.
Срещаме се в Казанлък в пауза между две участия от
едно турне. И минути след като е приключило поредното му участие с „Любими руски песни“ в пълна зала.
Здравей Руслан, пълниш
залите с концерта си „Любими руски песни“ вече
няколко години. Емоцията
е невероятна.
Очевидно,
любовта на българина към
Русия, към руските песни
и култура, не подлежи на
властова конюнктура, не е
мода, а вид феномен. Имаш
ли свое обяснение за него?
Има много предпоставки за
този феномен. Вече съм направил над 150 концерта с руска
музика в България. От 2013
година насам съм бил с тях из
цялата страна, някъде и по няколко пъти. Пял съм тези руски
песни с няколко филхармонии:
с Пловдивската, Русенската,
Плевенската, но най-много с
Шуменската. С тях ми се получи една много хубава, голяма
любов и симпатия, нещо, което
принципно не се случва често, тъй като, когато има много
хора, се работи трудно. Но с
Шуменската филхармония се
получи нещо приятно, топло. И
това топло усещане си личи в

залата. Не можеш да излъжеш
публиката. А и аранжиментите
на руските песни, които изпълнявам, които направиха Георги
Милтиядов, който тогава беше
на 15 години само, и Левон Ма-

нукян, са много близки до това,
което аз усещам за тези песни.
„Намерихме се“ в това отношение. Хората обичат руските
песни, не само защото са учили
руски език в училище или много са училите българи в Русия,
работилите там, има много сме-

сени бракове. Има и трета причина - руската музика е много
хубава, дълбока, текстовете
също. И в най-леката и непринудена песен има дълбочина,
която те кара да се замислиш.
Има послания в руските песни.
Примерно, дори в една съвсем
банална песен „А нам все равно“. Но в тази песен се пее за
това, че ние сме тези, смелите,
които можем да се преодолеем,
за да сме смели. А не, ето, сега
ще взема един автомат и съм
смел. Руските песни са много
мелодични, веднага се запяват.
Сега е политически коректно да
казваме, че трябва да обичаме
всички народи и култури, но
наистина любовта на българите към руската музика и руския
народ са... нещо неподвластно
на подобна политкоректност.
Макар че сега на мода са евроценностите. Аз не знам какво точно означава това, но се
радвам да има ценности. Принципно. Знам само, че, ако човек
живее по 10-те Божи ценности,
то на всички нас ни е гарантиран хубав живот. Независимо
какъв си и къде живееш. Тези
десет Божи ценности са основните. Останалите ценности
- Варшавски, евроатлантически и не знам още какви си, са
преходни. Остават човешките Божи ценности - като обич,
подкрепа, любов, съпричастност, споделяне, доверие, честност.

Руслан Мъйнов- със сестра си и родителите си архив 24 часа - личен
родители са българи, пишеше
ми го в документите, тук са ми
корените. За мен беше нормално да дойда тук. Кандидатствах
на 17 години в НАТФИЗ, тази
година през ноември навършвам 43 години. Щастлив съм от
това, което ми се случи тук и от
това, което направих и правя
тук, в България. Всъщност животът ми реално се случи тук.
В Измаил съм завършил средното си образование, взел съм
шофьорска книжка там. Това
е. Имам дори категория за шофьор на камион - КАМАЗ. Това
е резервната ми житейска карта: ))

Когато на Руслан
му е тъжно, трудно, огорчено, пусто
и неуютно, за какво се хваща? Къде
бяга?

Изглеждаш така,
сякаш си човек без
проблеми, веселяк.
В същото време издайнически се улавя онази „фината“
изработка на душата ти. Раним ли си ?
А защо да съм раним? Не, като всички хора съм, душата ми е като
на всички хора. Скоро слушах
една песен на Алла Пугачова,
знам я от малък тази песен, но
не ми е правил впечатление
текстът й. В нея се пее нещо от
рода на: „Аз съм като всички
вас - и аз моля Господ за щастие, и аз моля Господ да бъде
добър с мен“. И това е универсално. Важи за всеки, независимо къде се намираш: дали
си високо в политиката или се
занимаваш с някакъв вид творчество - успешно или не съвсем. Ти си като всички, които
са някъде ниско: които зидат,
които заваряват, карат автобус.
Ти си един от тях. Аз самият съм
учил за заварчик, имам 4-ти
разряд, работил съм по строежите. Не съм различен. Просто
професията ми изисква да съм
весел на сцената. Не мога да
уморя хората от тъга. Или да им
насаждам моята тъга.
Кой те откри за музиката?
Нося пеенето от детството си.
Обикновено е така. Пеех в детската градина, после в училище
участвах в драматични състави,
кръжоци, песни, танци. После
– съдбата, под формата на свободен избор, си каза думата. В
крайна сметка винаги тя решава. Тръгнах за България, защото съм българин. И двамата ми

ния. С Русалина Мочукова, прекрасна оперна певица от Виена,
направихме над 30 концерта.
Тогава ходех на уроци много: на
италиански, на солфежи, важно
беше да знам какво правя, да
съм добър в това, което правя.
Човек трябва да се стреми към
развитие и да развива това, което има, защото ние носим голяма отговорност към това, което
ни е дадено. То не е дадено за
нас, то е дадено за хората. Талантът не е даден на нас, той е
даден за хората. И ние трябва
да дадем това, което можем, на
хората.

Защо, според теб, българите сме нация от мрънкачи, а всъщност имаме толкова много неща, с които да
се гордеем, да се похвалим,
да ни изпълват с радост и
задоволство?
Нямам обяснение. Но и нямам желание да виня хората, че се чувстват така. Това
е положението. Те искат да се
чувстват така. Да мрънкат. Да
се чувстват зле, да се чувстват
страдащи. Избор е и той винаги е личен. Аз съм бил и много
гладен, и не говорех езика тук
в началото, когато дойдох. А
това е страшно. Защото, когато
не говориш даден език, хората те мислят за тъпанар. Те не
знаят какво носиш в себе си.
Просто си за тях тъпанар. Те не
искат да общуват с теб. Минал
съм през 100 неща поне, но винаги съм бил щастлив. Винаги
съм полагал усилия да вървя
напред, винаги надеждата е
била в мен. Винаги съм имал
стремеж да се развивам. И така
е и до днес. Ето ме, на дърти
години започнах да уча солфеж, пиано, за да съм наясно с
това какво се случва. Тръгнах
на уроци, като започнахме да
работим по „Арии и канцонети“ с Шуменската филхармо-

Бяга при себе си.
Със себе си най-добре се възстановявам. Без хора около
мен. Усамотението ме
зарежда. Книгите, защото в тях е събрана
цялата мъдрост на
света и няма смисъл
да ровиш някъде другаде при
положение, че цялата мъдрост е
там. Мъдростта на поколенията,
силата, всичко е там. Защото ти
можеш да прочетеш
„Малкият принц“, Илф и Петров или
Достоевски, можеш да прочетеш и „Фауст“ на Гьоте и да намериш, според настроението си
и емоциите това, от което имаш
нужда. И да получиш надежда
и светлина за себе си. Защото:
трябва да намираме Надежда и
Светлина за себе си. Не можем
да си позволим да останем в
една безкрайна депресия или
мъка и да не знаем къде се намираме и на кой свят сме. Ние
затова сме тук, на света - за да
се учим. И как ще се учиш, ако
не излезеш след поредното изпитание и не изплуваш? Значи
до виждане, свърши... Не! Не
това е смисълът на живота ни.
Тук сме, за да даваме. Ние и животът на нас. Но и не можем да
чакаме нещо от живота, ако не
сме дали.
В какво вярваш?
В доброто. Обичам тази максима: Направи добро и го забрави! Всяко добро нещо, което
правиш за хората, е добро и за
теб. Това е моята религия.
Деляна Бобева
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Времена и хора
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2019 – Година на Менделеевата таблица

на още Менделеева таблица, той
посвещава целия си живот. Това
е класификация на химичните
елементи по техния атомен номер, електронна конфигурация и
повтарящи се химични свойства.
Снимка на учения поставяли при
всяко издание на таблицата. За
да стимулира човечеството за
нови открития, той оставял праз-

на Главната палата за мерки и
теглилки, на първия Сибирски
университет в Томск, на проект
за арктически ледоразбивач.
Научните му страсти били безгранични: сам полетял на въздушен балон, за да наблюдава
слънчево затъмнение; имал колекция от минерали - запазена
до днес; бил забележителен

ните му тетрадки, кореспонденцията му с чуждестранни учени.
От 1907 г. се провеждат прочутите Менделеевски конгреси. По
случай 100 г. конгресна дейност
XVIII-ят конгрес, проведен в
Москва през 2007 г., е с участието на рекорден брой учени –
3850.

Златният медал на РАН

2019-та е обявена от ЮНЕСКО за Година на
Менделеевата таблица – навършват се 150 г. от
създаването й.
Дмитрий Менделеев /1834-1907/ е руски учененциклопедист–химик, физик,икономист,технолог,геолог,
метеоролог, педагог, преподавател, въздухоплавател,
приборостроител, общественик, мислител. Професор в
Санкт-Петербургския университет, член-кореспондент
на Императорската академия на науките.
Откривател е на фундаменталния за света
Периодичен закон на химичните елементи. Автор е на
класическия труд „Основи на химията“ и на още над
1500 труда. Изследванията му са събрани в 25 тома.
Над 100 са ордените, медалите и титлите му. Почетен
член е на всички руски и на най-престижните академии и
университети в света.
Научният му авторитет бил огромен. Трудовете
си подписвал само с „Д. Менделеев“, нямало нужда да
упоменава званията си. Името на гениалния учен носят
градове, села, ледници, вулкани, астероиди, кораби,
самолети, музеи, заводи, институти, университети…
На много места по света са издигнати негови паметници,
създадени са документални филми, книги и картини.
Издадени са юбилейни рубли и пощенски марки, вкл. и в
България - през 1984 г. по случай 150 г. от рождението му.
От 1934 г. в Русия е учредена награда за химия и физика.
Руската АН провежда конгреси по чиста и приложна
химия. От 1940 г. се провеждат Менделееви четения. От
1962 г. за заслуги в областта на химията се връчва златен
медал „Дмитрий Менделеев“.

ни квадратчета – за неизвестни
дотогава елементи. Елементът
под номер 101, например, е открит през 1955 г., наречен е Менделеевий.
Нито един от вариантите до
Менделеев, не притежавал достойнствата на неговата система – простота, естественост и
удобство. През 1871 г. той дава
формулировката на периодичния
закон, останала в сила повече от
40 години: „Свойствата на елементите, а следователно и свойствата на прости и сложни тела,
образувани от тях, периодично
зависят от тяхното атомно тегло“ .
Заради опитите таблицата да
бъде фалшифицирана, Сталин
разпорежда „първородният“ й вариант да се изобрази като стенна
мозайка в музея на Ленинград.
Необятните научни интереси.
Изведени са 7 основни направления и 25 поднаправления на
огромната научна дейност на
Дмитрий Менделеев. Великият
учен е откривател на критическата температура, уравнението за идеалния газ, бездимния
барут, пикнометъра – уред за
определяне плътността на течностите, диференциалния баПериодичният закон – първият рърометър-високомер. Автор е на
кописен вариант на Д. Менделеев,
теориите за нефта, теглилките и
1869
синтетичните влакна. Създател е

икономист и футуролог - обосновал главните направления в
стопанското развитие на Русия.
Една от идеите му била руската
община през лятото да се занимава със земеделска работа, а
през зимата – с фабрично-заводска. Смятал, че висшата цел
на политиката е демографският
ръст. Изчислил, че при този
темп през 2050 г. населението
на Русия ще достигне 800 млн.
души.
Оценявайки дейността си, Менделеев
говорел за „три служби към Родината“ - научната, преподавателската и за руската промишленост. Казвал: „Работете:
намирайте покой в труда… Удоволствието ще отлети, а трудът
ще остави радост за дълго“.
Менделеев и светът. Широките му научни контакти го
отвеждали навсякъде в Русия
и на много места по света: 33
пъти е бил във Франция, 32
пъти в Германия, 11 в Англия,
10 в Швейцария, 8 в Австро-Унгария, 6 в Италия. Бил и в Холандия, Белгия, Испания, Швеция, САЩ. Направил множество
фотографии, закупил огромен
брой книги и репродукции.
Библиотеката му съдържа ок.
20 хиляди съхранени издания.
Запазени са дневниците, работ-

Без Нобелова награда. Световната научна общественост
три пъти издигала кандидатурата на учения. През1906 г.
Нобелевският комитет присъжда премията на Менделеев, но
Кралската академия в Швеция не потвърдила решението.
Една от причините: със 150-те
си разработки за добиване на
нефт руският учен засегнал
интересите на братята Нобел.
Интересна личност. Дмитрий
Иванович винаги използвал „о“ с
двете точки над него. Към всичко се отнасял с любопитство. Но
имал сложен характер. На всекиго посочвал грешките, но не
му харесвало да посочват негови грешки. Бил голям патриот,
занимавал се и с промишлено
разузнаване - в САЩ, например,
на място изучил новаторските
принципи за производство на керосин и други нефтени продукти.
Сам свивал цигарите си от скъп
тютюн и казвал, че никога няма
да спре да пуши. Сам измислил
херметичните отделения за пътниците и пилотите. Сам шиел
дрехите
си.
Имал необичайно
увлечение
–
подвързвал
книги и правел
картонени
куфари с много
високо качество, сам измислил
лепилото
за тях. Веднъж
в магазина чул
разговор: „Кой е
Анна Попова
този господин?“
– „Не знаете
ли? Това е известният майстор
на куфари Менделеев“, - почтително обяснил продавачът.
Митовете. Един от тях е, че ученият е създал периодичната таблица по време на сън. Веднъж,
след тридневна изтощителна
работа, заспал. После разказал
на един професор: „Ясно видях
в съня си таблицата, в която
елементите бяха подредени както трябва. Събудих се, записах
всичко на парче хартия и отново
заспах“. Въпросите на репортерите предизвиквали у него раздразнение, веднъж отговорил:
„Аз съм мислил над нея повече от
25 години, вие да не смятате, че,
както съм си седял, и изведнъж
- „пятак за строчку“ и готово…!“,
а друг път избухнал: „Да, присъни ми се таблицата, не ми пречете да работя, тръгвайте си!“.
Популярен е митът, че Менделеев е изобретил водката. В ди-

сертацията си за съединението
на спирта с водата той изследва намаляването на обема на
смесваните течности, в нея нямало и дума за водката. Стандартът ú за 40° бил установен
в царска Русия още през 1843
г., когато Менделеев бил на 9 г.
Семейството. Като съвсем
млад, Дмитрий болезнено преживял отказа на красавицата
Соня да се омъжи за него. В
Хайделберг се сближил с актрисата Агнес Фойхтман. После ú изпращал пари за детето,
което тя родила, въпреки че не
бил сигурен в бащинството си.
Бил на 28, когато се оженил за
Феозва Лещева, с 6 г. по-голяма. Първото им дете – Маша,
починало рано. После се родили Володя и Оля. Към децата
си Дмитрий Иванович бил привързан, но им отделял малко
време. В този брак, сключен на
принципа „с времето ще се заобичаме“, той не бил щастлив.
На 42 г. страстно се влюбил в
16-годишната Анна Попова,
дъщеря на донски казак. Заплашил със самоубийство, ако
тя не се омъжи за него. Запознали се на един от „петъците“
с известни творци. Завършила
консерватория, тя свирела на
пиано, учила и в художествената академия. Анна станала за
него жената, способна в трудна
минута да го подкрепи с умна
дума. Оженили се едва през
1881 г., тъй като църквата изисквала да са минали най-малко 7 години преди повторното
сключване на брак.
Родили се Люба, Иван и близнаците Василий и Мария. Менделеев бил щастлив. По-късно
негов зет станал поетът Александър Блок, за когото се омъжила Любов, вече актриса.
Няколко дни до 73. В началото на 1907 г. Дмитрий Менделеев и министърът на промишлеността Дмитрий Философов
били на оглед в Палатата на
мерките. Ученият се простудил

и заболял от пневмония. Но
продължил да работи над крупния си труд „Към познанието на
Русия“. Последните думи в ръкописа му били: „В заключение
смятам за необходимо да кажа,
че…“.
Смъртта му настъпила в 5 ч. сутринта на 2 февруари. С няколко дни не доживял своите 73.
Погребан е в Санкт Петербург.
Две години по-рано гениалният учен отчел за себе си: „Само
четири неща са свързани с името ми: периодичният закон,
изследването на газовете, разбирането за разтворите и „Основите на химията“. Това е моето богатство. Не съм го отнел
от никого, сам съм го създал…“.
Мария Рашкова
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И ЗАМИРИСА НА МОРЕ

Т

о вече мирише.
А някои дори са и с тен.
От средата на май за поредна
година ръководстото на „Арсенал“ АД Казанлък реализира една от най-мащабните си
социални програми за своите работници и служители
– 6-дневни безплатни почивки на море в базата на дружеството - хотел „Арсенал“ в
Несебър.
Средно 300 лева излиза
спонсорираната почивка за
всеки работещ на управата на
дружеството, и то в неактивния сезон, като за тази сума
летуващият може да ползва
всички екстри, осигурени от
почивната база. Заплаща се
единствено
допълнително
ползването на сейф във всяка
стая, като цената е 2 лева на
ден.
13-етажната станция, пусната в експлоатация в началото на 70-те години на
миналия век, редовно се реновира и освежава, като през
последното десетилетие това
е направено три пъти. 86-те
стаи, преимуществено с по 2
и 3 легла, както и няколкото
апартамента, осигуряват комфортна почивка за 200 души
всяка смяна.
Бонус е изключителната
близост до плажната ивица,
както и ползването на три
бара, два басейна - за възрастни и за деца, детска площадка с открит фитнес, без-

платен паркинг и голям зелен парк с пищна зеленина и арт
инсталации. Сред тях е и любимото място за енергийно зареждане за посветените – енергийният център на България.
Често на територията на хотел „Арсенал“ в Несебър могат
да се видят и емблематични лица на българската култура и
кино, видни спортисти.
През тази година за всички почиващи ръководството на
хотел „Арсенал“ - Несебър осигурява и специални културни
програми за летуващите. Всяка събота вечер своя 50-минутна програма изнася на открито фолклорна формация
„Боровец“ от град Пловдив. Младите фолклористи повеждат
и хорото в края на изпълненията си.
За тези, за които почивката е преди всичко релакс, възможности за това в почивната база край морето в Несебър
има много: всяка стая разполага с климатик и телевизор
с достатъчен пакет разнообразни телевизионни програми,
свободен интернет във фоайето на хотела, както и няколко
телевизора в него, електронни игри за децата, билярд маса

за големите, както и
други атракции.
Над
40-членен
е
персоналът, който се
грижи за комфорта на
почиващите, като основната част от него
работи в кухнеския
блок. Храненето за почиващите е три пъти дневно, в рамките на 90 минути, като е безплатно - на блок маси. Всеки има
възможност да избира от разнообразните ястия - основни,
супи, десерти, салати, както и питиета - алкохолни и безалкохолни. Всичко това в рамките на определеното времe
е безплатно. Така е и в мокрия бар във фоайето на хотела,
който до 22 часа всяка вечер също осигурява безплатни напитки за почиващите.
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ОТЛИЧИХА „АРСЕНАЛ“ ЗА ПРИНОС В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
„Арсенал“ АД получи специалната награда за фирма,
назначила на постоянна работа най-много ученици след
завършване на дуално обучение. Отличието бе връчено
на специална церемония след
приключване на деловата
част на Втората национална
конференция за дуалното образование.
Конференцията премина под
мотото „Дуалното образование – път на възможностите“.
Тя бе организирана от проект
ДОМИНО и Министерството на
образованието и науката. Във
форума участваха министърът
на образованието и науката
Красимир Вълчев, посланикът на Швейцария в България
Н. Пр. Мюриел Берсе-Коен,
Петя Евтимова, ръководител

на проект ДОМИНО, представители на фирми, търговско-промишлени камари,
учебни заведения от България и Швейцария.
Наградите, които бяха
връчени, са първите подобни отличия и се присъждат
за принос при въвеждане
на дуалното образование
по
българо-швейцарския
проект ДОМИНО. С тях бяха
удостоени фирми, търговски камари и професионални гимназии у нас.
Още една награда дойде в
Казанлък - Професионална
гимназия „Иван Хаджиенов“
бе отличена като Първата
професионална гимназия,
включила се в проект ДО-

МИНО и въвела дуално обучение. Тя е първото средно
професионално училище в
България, подало заявление за включване в ДОМИНО
през 2015 година.
Двете отличия са признание за успешното партньорство и доброто взаимодействие между „Арсенал“ АД и ПГ
„Иван Хаджиенов“.
През учебната 2018-2019
година в реална работна среда в „Арсенал“ се обучават по
дуалната форма на образо-

вание 49 ученици от 11 и 12
клас на Механотехникума от
паралелките „Мехатроника“
и „Машини и системи с ЦПУ“.
От 2015 година досега по
проект ДОМИНО в „Арсенал“
АД са обучавани 95 ученици
от училището по двете специалности. С тях се занимават
26 наставници - специалисти
в дружеството. От преминалите обучение и завършилите успешно Механотехникума
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„Химиците“. Във времето,
когато химията не е имала съвсем ясно предназначение,
в
просторечието „химици“ били
наричани ловките измамници
и престъпници. Самият Менделеев разказвал: „Пътувам си
аз във файтона, а отсреща полициейските водят група крадци. Моят кочияш се обръща
и казва: „Гледай, влачат химици“. От средата на 20 век с
термина „химия“ е наричано
наказанието на осъдените за
не много тежки престъпления.
Менделееви. Фамилията бащата на учения получил от един
педагог в семинарията заради
това, че умеел да прави удачни
обмени - „мену делать“, оттук и
– Менделеев. Дмитрий е роден
на 08.02.1834 г. в Тоболск. Той
е най-малкото от 17-те деца /
някои източници сочат 14/ на
Иван и Мария Менделееви, 8
от тях умират рано. Бащата,
директор на гимназията, човек
с широка култура, ослепял и,
въпреки че след операция зрението му се възстановило, не
успял да се върне на работа. Семейството се мести в близкото
Аремзянское, където майката,
необразована, но интелигентна
и енергична жена от виден сибирски търговски род, ръководи стъкларска фабрика. Бащата
умира, когато Дмитрий е на 10 г.
Научен на труд и почтителност,
той развивал ума си, общувайки
и със заточените в Сибир декабристи - хора от интелигенцията на Русия. За да получи синът
й висше образование, майката
премества семейството в Санкт
Петербург. След 2 г. тя умира.
Науката. Като студент Дмитрий
показва изключителни способности. Завършва през 1855 г.
със златен медал. Преподава в
Симферопол и в Одеса, завръща
се в Петербург, защитава две
дисертации и става приват-доцент в университета. През 1859
г. е командирован в Хайделберг, Германия, където създава
лаборатория за изследване на
капилярните течности и открива
явлението „критична температура“. Завръща се и през 1861
г. издава учебника „Органична
химия“, удостоен с Демидовска
награда. Три години по-късно
той е вече професор, а след още
две оглавява катедра и преподава едновременно в няколко
учебни заведения. През 1871 г.
завършва фундаменталния си
труд „Основи на химията“. През
1876 г. е избран за член-кореспондент на Императорската
Санкт-Петербургска
академия
на науките. През 1880 г. е номиниран за академик, но кандидатурата му била блокирана.
Периодичната система. През
1869 г. Дмитрий Менделеев извежда Периодичния закон на
химичните елементи - най-великото откритие в историята на химията. На тази система, нарича-

