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Íà ñòð. 1,4 è 5

Êóðñîâå çà Âàøåòî
îáó÷åíèå
Íà ñòð. 3 è 6

Ìèíóòè çà
îòìîðà
Íà ñòð. 7
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ÍÀ 75 ÃÎÄÈÍÈ
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“Äîí Êèõîò îò Åëõîâî”
“Не всичко е пари,
приятелю…” - казва
изпълнителният дире
ктор на “Лемекон” АД
Христо Костов, който
работи без…заплата.
И всекидневно показва
на работниците, че ги
обича. Най-строг е към
тези, които… най-мно
го обича.
Христо Костов е в
неплатен отпуск като
начален учител и запо
чва да “оправя бакии
те” в “Лемекон”, което
новите собственици
- Индустриален кон

Ñòàíà âå÷å òðàäèöèÿ â íà÷àëî
òî íà ëÿòîòî Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèÿò
ñúþç ïî åíåðãåòèêà äà îðãàíèçèðà
âñÿêà ãîäèíà íàó÷íî-òåõíè÷åñêà
êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíî
ó÷àñòèå. È òàçè ãîäèíà”Åíåðãèåí
ôîðóì,2006” ñúáðà ó÷åíè è ñïåöèà
ëèñòè îò ñòðàíàòà è ãîñòè îò Åâðîïà
â Äîìà íà ó÷åíèòå”Ôðåäåðèê Æîëèî
Êþðè” â êóðîðòà”Ñâ.Ñâ.Êîñòàíòèí
è Åëåíà”.
Ôîðóìúò áå îòêðèò îò ïðåäñå
äàòåëÿ íà ñúþçà è êîíôåðåíöèÿòà
ïðîô.Êîíñòàíòèí Øóøóëîâ. Ñ òîï
ëè äóìè è ïîæåëàíèå çà óñïåøíà
ðàáîòà ó÷àñòíèöèòå áÿõà ïðèâåò
ñòâàíè îò àêàäåìèê Âàñèë Ñãóðåâ
- ïðåäñåäàòåë íà Ôåäåðàöèÿòà íà
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèòå ñúþçè, êîÿòî
áå ñúîðãàíèçàòîð íà ñúáèòèåòî.
Ïðèâåòñòâèÿ êúì êîíôåðåíöèÿòà ïî
äíåñîõà Ðàìàäàí Àòàëàé - ïðåäñåäà
òåë íà Ïàðëàìåíòàðíàòà êîìèñèÿ ïî
åíåðãåòèêà â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå,
ïðåäñòàâèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî
íà èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà è

церн “АКБ Форес”/семей
ство Дочка и Николай
Баневи/ , сварват като
разграден двор… и пове
ряват на него, приятеля.
Той приема…, заради
приятелството и заради
това, че “Лемекон” оз
начава работни места.
А в Елхово има голяма
безработица, както и в
цяла България.
В “Лемекон” е найголямата леярна на Бал
канския полуостров.
Преди години е бил изве
стен с това, че работни

êìåòñòâîòî âúâ Âàðíà.
Â ïðîäúëæåíèå íà ÷åòèðè
äíè - îò 14 äî 17 þíè - áÿõà îáñú
äåíè ñòðàòåãè÷åñêè è ñòðóêòóðíè
ïðîáëåìè íà åíåðãåòèêàòà, òåìè,
ñâúðçàíè ñ ïðîãíîçèðàíåòî è îöåí
êàòà íà ðèñêà, ïðèâàòèçàöèÿòà
è ëèáåðàëèçàöèÿòà, ìàðêåòèíãà,
çàêîíîäàòåëñòâîòî, èíòåãðàöèÿòà
è èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿòà â åíåð
ãèéíèÿ ñåêòîð-åëåêòðîöåíòðàëè,
åëåêòðîïðåíîñíè òîïëîôèêàöèîííè
è ãàçîñíàáäèòåëíè ñèñòåìè, íîâîòî
ñòðîèòåëñòâî è ìîäåðíèçàöèÿ íà
öåíòðàëè, êîíâåíöèîíàëíè è ÿäðåíè
öåíòðàëè è äð.
Äîêëàäèòå áÿõà ðàçïðåäåëåíè

Изпълнителният директор на “Лемекон” АД
Христо Костов
ците са вземали високи ва новият изпълнителен
заплати. Но какво свар директор? Буренясъл

ßìáîë
òåë.: 046/11 11 11

двор, отпадъци - да га
зиш до колене… Да не
говорим за финансо
вото състояние. Само
данъчните задължения
са колкото годишния
оборот на предприяти
ето! Заплатите не са из
плащани шест месеца.
И за една година упо
рит труд от огромната
загуба предприятието
излиза с печалба. 1998
година е кошмарна- ед
новременно трябва да
се изплатят данъчните
задължения и заплати
На стр. 4

â 4 ñåêöèè: òîïëîÿäðåíà åíåðãåòèêà
- ãàçî- è òîïëîñíàäáÿâàíå; åëåêòðî
åíåðãèéíè ñèñòåìè; åíåðãèéíà åôå
êòèâíîñò; åêîëîãèÿ, âúçîáíîâÿåìè
èçòî÷íèöè íà åíåðãèÿ.
Çà ïîëîæèòåëíèòå ðåçóëòàòè
íà êîíôåðåíöèÿòà äîïðèíåñå êàêòî
ó÷àñòèåòî íà ÷óæäè è íàøè åêñ
ïåðòè, òàêà è íà ïðåäñòàâèòåëè íà
âîäåùè ñâåòîâíè ôèðìè îò Åâðîïà
è èçâúí íåÿ.
Ïðåäîñòàâåíà áå âúçìîæíîñò
íà îðãàíèçàöèèòå è ôèðìèòå íå ñà
ìî äà ðåêëàìèðàò ñâîÿòà äåéíîñò,
íî è äà óñòàíîâÿò äåëîâè êîíòàêòè ñ
ïàðòíüîðè îò ñòðàíàòà è ÷óæáèíà.
â.”ÍÎ”, ì.þíè 2006 ã.

Ïðåçèäåíòúò Ãåîðãè Ïúðâàíîâ ïðåäëîæè:
“Äíè íà Äæîí Àòàíàñîâ äà èìà âñÿêà ãîäèíà”, ïðåäëîæè
ïðåçèäåíòúò Ïúðâàíîâ, êîéòî ñå ñðåùíà ñúñ ñèíà ìó. Ïúðâîòî
èçäàíèå ùå å ïðåç îêòîìâðè ò.ã. ïî âðåìå íà ñèìïîçèóìà çà
êîìïþòúðíè òåõíîëîãèè ó íàñ.

ÍÒÑ ÔÎÐÓÌ

Ïî äàííè íà Íàöèîíàë
íèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò
â åëåêòðîòåõíè÷åñêèÿ áðàíø
èìà ìåæäó 800 è 1000 ôèð
ìè. Íå å ÿñíî îáà÷å êàêâà
÷àñò îò òÿõ èçâúðøâàò íÿêà
êâà äåéíîñò, çàùîòî ëèïñâàò
êàòåãîðè÷íè äàííè çà òîâà.
Îò âñè÷êè ôèðìè îêîëî
150 ñà ÷ëåíîâå íà Êàìàðà
òà íà åëåêòðîòåõíèêàòà â
Áúëãàðèÿ. Ïî äàííè íà ÊÅÒÁ
òå îñèãóðÿâàò îêîëî 90 %
îò ïðîäóêöèÿòà â ñåêòîðà.
Íàìàëÿâàíåòî íà âúíøíèòå
ïàçàðè è íà îáåìà íà ïðîèç
âîäñòâîòî, äîâåäå ñúîòâåòíî
äî îïòèìèçèðàíå áðîÿ íà
ïåðñîíàëà è çíà÷èòåëíà ÷àñò
îò áèâøèòå ãîëåìè áúëãàðñ
êè ïðåäïðèÿòèÿ ïðåìèíàõà â
êàòåãîðèÿòà “ìàëêè è ñðåäíè
ïðåäïðèÿòèÿ”. Êúì ìîìåíòà
95 % îò ôèðìèòå â åëåêòðî
òåõíè÷åñêèÿ áðàíø ñà ìàëêè
èëè ñðåäíè, à ñàìî 5 % - ãî
ëåìè. Áúëãàðñêàòà åëåêòðî
òåõíè÷åñêà ïðîìèøëåíîñò
èçíàñÿ ñâîèòå èçäåëèÿ â íàä
45 ñòðàíè ïî ñâåòà. Òðàäèöè
îííè ïàçàðè ñà ñòðàíèòå îò

Îò 10 äî 18 þíè 2006
ã. â Èíòåðíåò Åêñïî Öåíòúð
â Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå Ïúðâèÿò
ñïåöèàëèçèðàí àâòîìîáèëåí
ñàëîí çà òåæêîòîâàðíè è ëå
êîòîâàðíè àâòîìîáèëè ó íàñ.
Òîé áå îðãàíèçèðàí îò Ñúþçà
íà âíîñèòåëèòå íà àâòîìîáèëè
â Áúëãàðèÿ(ÑÂÀÁ), à ñúîðãàíè
çàòîðè áÿõà: Åêñïî Òèâ ÎÎÄ è
àãåíöèÿ
“Áóëãàððåêëàìà”. Çà ïúðâè
ïúò áÿõà ïîêàçàíè àâòîìîáèëè,
ïðåäíàçíà÷åíè çà èíäóñòðèàëíè
ïðåâîçè è çà äðåáíèÿ áèçíåñ,
êàêòî è âñè÷êî çà òÿõ. Èìà ñå
ïðåäâèä ïîääúðæàíåòî èì, ñåð
âèçè, ðåçåðâíè ÷àñòè.
Â ðåçóëòàò íà ðàçâèòèåòî
íà èêîíîìèêàòà â ñòðàíàòà ïðî
èçâîäèòåëèòå íà àâòîìîáèëè
ñà îò÷åëè ïîâèøàâàíåòî íà èí
òåðåñà êúì òàêàâà òåõíèêà è ñà
ðåøèëè äà ïîêàæàò íàé-íîâèòå
ñè îáðàçöè è êàê ìîãàò äà áúäàò
çàêóïåíè òå. Îñâåí ïëàùàíå â
áðîé ôèðìèòå ïðåäëàãàò èçãî
äíè ëèçèíãîâè ñõåìè. Ìàëêè
ïúðâîíà÷àëíè âíîñêè, íèñêè

Çàïàäíà Åâðîïà è îò Áëèçêèÿ
Èçòîê. Âñå îùå íåðàçðàáî
òåí çà áúëãàðñêèòå ôèðìè îñ
òàâà ãîëåìèÿò ðóñêè ïàçàð.
Îáåìúò íà èçíîñà ïðåç 2005
ã. å áåç ñúùåñòâåíà ïðîìÿíà
- íàä 50 % îò åëåêòðîòåõíè
÷åñêàòà ïðîäóêöèÿ.
Òåõíîëîãè÷íî îáíîâëå
íèå íà ôèðìèòå
Ïîòðåáíîñòòà îò íîâè òå
õíîëîãèè â ïðîèçâîäñòâîòî,
êúäåòî ñå ðàçðàáîòâàò, âíåä
ðÿâàò è íàìèðàò ïàçàðíà ðå
àëèçàöèÿ åëåêòðîòåõíè÷åñêè
èçäåëèÿ, å ïúðâîñòåïåííà çà
äà÷à íà ôèðìèòå îò ñåêòîðà.
Íåçàâèñèìî îò ìàùàáèòå íà
ôèðìèòå - ìàëêè èëè ñðåäíè,
â åòàï íà ðàçâèòèå è ïðîíèê
âàíå íà ïàçàðà íåîáõîäèìî
ñòòà îò åíåðãîåôåêòèâíè è
èíîâàöèîííè òåõíîëîãèè å
ìíîãî ãîëÿìà.
Áúëãàðñêèòå åëåêòðîòåõ
íè÷åñêè ôèðìè ñà íàÿñíî,
÷å êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà
èì äî ãîëÿìà ñòåïåí çàâèñè
íå ñàìî îò îòëè÷íèòå ñïåöè
àëèñòè, ðàáîòåùè òàì. Àêî
ïðåäè ãîäèíà - äâå èíâåñòè

ðàíåòî áåøå åïèçîäè÷íî,
ðÿäêî, òî ñåãà âñå ïî-ãîëÿìà
÷àñò îò ïðåäïðèÿòèÿòà èíâå
ñòèðàò â íîâè ñúîðúæåíèÿ,
ñãðàäè è ïî-ìàëêî åíåðãîåì
êè òåõíîëîãèè.
Åâðîïåéñêîòî çàêîíî
äàòåëñòâî
Â ãîäèíèòå íà ïðåõî
äà áúëãàðñêèòå äúðæàâíè
ñòàíäàðòè(ÁÄÑ) ïðåñòàíàõà
äà ñà çàäúëæèòåëíè. Ïðîèç
âîäèòåëèòå òðÿáâàøå äà ñå
ðàçäåëÿò ñ íàâèêà äà ïðîäà
âàò åäèíñòâåíî è ñàìî íà
äúðæàâàòà. Ñåãà ôèðìèòå
ðàáîòÿò çà ìíîãî è ðàçëè÷íè
êëèåíòè, êîèòî ïðåäÿâÿâàò
ñâîèòå òåõíè÷åñêè èçèñêâà
íèÿ êúì ïðîäóêòèòå.
Çà äà îñúùåñòâè ïðèíöè
ïà íà ñâîáîäíîòî äâèæåíèå
íà ñòîêè, Åâðîïåéñêèÿò ñúþç
âúçïðèå íîâà ôèëîñîôèÿ,
òàêà íàðå÷åíèÿ Íîâ ïîä
õîä. Äèðåêòèâèòå îò íîâèÿ
ïîäõîä ñå îãðàíè÷àâàò äî
îïðåäåëÿíåòî íà ñúùåñòâå
íèòå èçèñêâàíèÿ ïî îáùè
âúïðîñè êàòî áåçîïàñíîñò,
çäðàâåîïàçâàíå è îêîëíà
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ñðåäà çà ãîëåìè
ãðóïè îò èçäå
ëèÿ. Äîáðîâîë
íèòå ñòàíäàðòè,
âúâåæäàíè îò
åâðîïåéñêèòå
ñòàíäàðòèçèðà
ùè îðãàíèçà
öèè, ïðåäëàãàò
ïîäõîäÿùè, íî
íå è çàäúëæè
òåëíè òåõíè÷åñ
êè ðåøåíèÿ çà
ïîñòèãàíå íà ñú
îòâåòñòâèå ñúñ
ñúùåñòâåíèòå
è ç èñê â à í è ÿ .
È ç ä å ë èÿò ã à ,
êîíñòðóèðàíè
è ïðîèçâåäåíè
ïî õàðìîíèçèðàíèòå ÁÄÑ è
îòãîâàðÿùè íà îñíîâíèòå
èçèñêâàíèÿ, ìîæå äà áúäàò
ïðåäëàãàíè íà îáùèÿ åâðî
ïåéñêè ïàçàð.
“Íàä 90 % îò çàäúëæè
òåëíèòå èçèñêâàíèÿ íà ÅÑ çà
áðàíøà ñà âúâåäåíè âå÷å è
íàëàãàò ñåðèîçíè ïðîìåíè â
ïîâåäåíèåòî íà ïðîèçâîäèòå
ëèòå” - óòî÷íÿâàò îò äèðåêöè

Ïúðâè ìåæäóíàðîäåí àâòîìîáèëåí ñàëîí

ëèõâè è ïðîäúëæèòåëåí ïåðèîä
íà èçïëàùàíå. Íåùî ïîâå÷å,
ôèðìàòà ÌÀÍ îò Ãåðìàíèÿ å
èçïðîáâàëà íîâà ñõåìà: äàëà å
äâàäåñåò àâòîìîáèëà ïîä íàåì
íà ôèðìà, êîÿòî ñå çàíèìàâà ñ
ïðåâîç íà èíäóñòðèàëíè òîâàðè.
Ñëåä îïðåäåëåí ïåðèîä íà åêñï
ëîàòàöèÿ íà ôèðìàòà, èçïîëçâà
ùà àâòîìîáèëèòå, ñå ïðåäëàãà

íîâ äîãîâîð, â êîéòî ñå äàâà
âçúìîæíîñò àâòîìîáèëèòå äà
ñå çàêóïÿò, àêî ïîòðåáèòåëèòå
ñà äîâîëíè îò êà÷åñòâîòî èì,
èëè äà ñå âúðíàò. Åêñïëîàòàöè
ÿòà èì ìîæå äà ïðîäúëæè ñúñ
çàïëàùàíå ñàìî íà íàåì. Çà
îòáåëÿçâàíå å, ÷å òàçè ñõåìà
çà ôèðìàòà ÌÀÍ å äàëà äîáúð
ðåçóëòàò. Âñè÷êè àâòîìîáèëè

ñà èçêóïåíè.
Â èçëîæåíèåòî ó÷àñòâàõà
ïîâå÷å îò 120 ôèðìè, ïðî
èçâîäèòåëêè íà òîâàðíè àâ
òîìîáèëè. Òîâà ñà ôèðìè îò
Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ,
×åõèÿ, ßïîíèÿ, Êîðåÿ, Òóðöèÿ,
Áúëãàðèÿ è äð.
Íà èçëîæåíèåòî áÿõà ïðåä
ñòàâåíè ñëåäíèòå ìàðêè:
- ëåêîòîâàðíè àâòîìîáèëè:
Ñèòðîåí, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Ôèàò, Ôîðä,
Èâåêî, Õþíäàé, Ìåðöåäåñ-áåíö,
Íèñàí, Îïåë, Ïèàäæî, Ïåæî, Ðå
íî, Ñàíòàíà, Øêîäà è äð.;
- òåæêîòîâàðíè àâòîìî
áèëè: Àñòðà, ÄÀÔ, Ôîðä, Õþí
äàé, Èâåêî, Èñóçó, ÌÀÍ, ÌÀÇ,
Ìåðöåäåñ-áåíö, Ðåíî, Òðþñêà,
Òåðåê-òàòðà, Âîëâî è äð.
- àâòîáóñè: ÁÌÖ, Åêîáóñ,
Èðèññáóñ, Êèíã ëîíã, ÌÀÇ,
Íåîïëàí, Îòîêàð, Ñåòðà, ÑÎÐ,
ÂÄË Âîâà.
Âíóøèòåëíî âïå÷àòëåíèå
íàïðàâè àâòîáóñúò íà ôèðìàòà
ÌÀÍ.Â íåãî èìàøå âñè÷êè åêñò
ðè, çàäîâîëÿâàùè èçèñêâàíèÿòà
íà ïúòíèöèòå è îáñëóæâàùèÿ
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ÿòà”Åâðîïåñéêà èíòåãðàöèÿ”
êúì Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêî
íîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà.
Ùî ñå îòíàñÿ äî ôèðìèòå îò
åëåêòðîòåõíè÷åñêèÿ ñåêòîð,
òå çíà÷èòåëíî ïî-ðàíî è
äîñòà áúðçî âúâåäîõà åâðî
ïåéñêèòå èçèñêâàíèÿ. Îñíî
âíèòå äèðåêòèâè, çàñÿãàùè
áðàíøà ñà: íèñêîâîëòîâàòà,
ìàøèííàòà è äèðåêòèâàòà çà

ïåðñîíàë. Èçèñêâàíèÿòà çà
îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà ñà
íà ðàâíèùåòî íà åâðîïåéñêèòå
èçèñêâàíèÿ îòíîñíî øóìà, çúìð
ñÿâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà è
îñèãóðÿâàíåòî íà ñåðâèçà.
Ñúñ ñïåöèàëèçèðàíà òåõ
íèêà ñå ïðåäñòàâèõà ôèðìèòå
Áîáêàð, Êóêóðîâà, Äæèêàá,
Êîòáèò è Ìóëòèêàð.
Áúëãàðñêàòà ôðèìà ñúñ ñå
äàëèùå Ãàáðîâî ñå ïðåäñòàâè ñ
ïðåäëàãàíåòî íà òàõîãðàôè, ñêî
ðîñòîîãðàíè÷èòåëè, ðåçåðâíè
÷àñòè, ìîíòàæ, ïðîòîêîëè íà ÌÒ
è ñåðçèâè â öÿëàòà ñòðàíà.
Èíæ. Àë. Öàíêîâ
â.”ÍÎ”, ì.þíè 2006 ã.
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*** Ê Ó Ð Ñ Î Â Å ***
І. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Курсове за възрастни и ученици
• Английски език
• Немски език
• Френски език
• Италиански език
• Испански език
• Руски език
• Гръцки език
• Турски език

Ó÷åáåí öåíòúð êúì ÒÎ íà ÍÒÑ - ssìáîë
ЛИЦЕНЗИЯ № 200312074

www.nts-yambol.org, e-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg
За справки и записвания:
гр. Ямбол, ул.”Джон Атанасов”, 8, стая 204, тел.: 046 / 66 33 83
гр. Елхово, ул. “Дунав”, 3, тел.: 0478 / 88 322

Актуални курсове в ДНТ „Джон Атанасов” - Ямбол
Начално компютърно обучение
Windows, Word, Excel, Internet

ÒÀÐÈÔÀ ÇÀ ÐÅÊËÀÌÀ
ÂÚÂ âåñòíèê

17 юли 2006
60 уч. часа
10 работни дни
от 08:30ч

24 юли 2006

45 уч. часа
10 работни дни
от 17:30ч
За справки и записвания:
тел.: 046/66 33 83,
ДНТ “Джон Атанасов”, стая 204

До главата
- 1,00 лв./см.кв
Под главата
- 0,50 лв./см.кв
В цвят		
+ 50 %
Вътрешна страница

- 0,30 лв./см.кв

Последна страница
В цвят

- 0,40 лв./см.кв
+ 50 %

Цяла страница
- по договаряне
Фиксирана страница и място + 20 %

Професионално обучение - НТС - ЯМБОЛ

Ел. монтьори

(записване до 25
август 2006)

Заваряване

Курсът е за първоначално
обучение и за смяна на
книжки
(записване до 25
август 2006)

Счетоводство
на фирмата

(записване до 25 август 2006)
300 уч. часа, след 17:30 часа
документ за завършен курс:
Удостоверение за
професионално
обучение обр. 3-37 на
МОН

Фризьорство

индивидуално обучение в
действащ фризьорски салон
документ за завършен
курс: Удостоверение за
професионално обучение
обр. 3-37 на МОН

Огняри на парни
и газови котли
(записване
до 1 септември)

Ел. и
мотокаристи

(записване до 1 септември)

За справки и записвания:
тел.: 046/66 33 83
ДНТ “Джон Атанасов”, стая 204

Ëåòíè åçèêîâè êóðñîâå

Çà ñïðàâêè:
òåë.: 046/66 33 83
ÄÍÒ “Äæîí Àòàíàñîâ”,
ñòàÿ 204

ІІ. КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
Начално компютърно обучение
дневен – 60 уч. часа
вечерен – 45 уч. часа
Допълнително специализирано
компютърно обучене
• Word, Excel, Access, Internet – 30 уч. часа
• Auto Cad
– 40 уч. часа
Професионално компютърно обучение
Оператор на компютър – 300 уч. часа
Компютърни мрежи – от 300 до 660 уч. часа
ІІІ. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И
АДМИНИСТРАЦИЯ
• Икономика и мениджмънт
• Маркетинг
• Продавач-консултант
• Търговия
• Банково дело
• Счетоводство
• Счетоводна отчетност
• Предприемачество и мениджмънт
• Малък и среден бизнес
• Бизнес-администрация
• Административно обслужване
• Деловодител-архивист
• Касиер
• Снабдител
• Застрахователно и осигурително дело
• Митническа и данъчна администрация
• Митническо и данъчно обслужване
• Земеделско стопанство
• Финансово посредничество
• Текстообработване
• Търговско посредничество
ІV. ТЕХНИКА
• Машинен монтьор
- хранително-вкусова промишленост
- шевната и обувната промишленост
- текстилната промишленост
- 	асансьори
• Заваряване
- придобиване на правоспособност
по заваряване
- смяна на свидетелството за
правоспособност по
Наредба № 7/11.10.2002 г.
• Шлосерство
• Огняри на парни и газови котли
• Компютърни мрежи.
Радио и телевизионна техника.
• Електродомакинска техника
• Климатична и вентилационна техника
• Радио- и телевизионна техника
• Ел. и мотокарист във
вътрешно-ведомствен транспорт
• Електрообзавеждане на подемна и
	асансьорна техника
• Електрически инсталации
• Газова техника
• Хладилна техника
• Автотранспортна техника
• Пътно-строителна техника
• Пътно-транспортна техника
- ремонтиране на пътно		 транспортни средства
- с ел. задвижване
• Автобояджия
• Автотенекеджия
• Апретура, багрене, печатане и
химическо чистене
• Леярство
• Гумаджия
V. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
• Строител:
- помощник в строителството; кофражисти; ар
мировка и бетон; зидария; мазилки и шпакловки;
вътрешни и външни облицовки и настилки;мозайки;
бояджийски работи; строително дърводелство; стро
ително тенекеджийство; покриви
• Монтажник на В и К мрежи
• Пътен строител
VI. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Екология и опазване на околната среда

Още на стр. 6

ÒÅÌÀ ÍÀ ÁÐÎß
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те на работниците. Но
се справят! Започва
се с разчистването, по
сле проблема с брака
- сведен е до 3 % - не
що уникално, нечувано
при леенето на чугун.
Специализират се в об
ластта на напоителните
системи и стават осно
вни производители на
свързващи ВиК части,
специализиран произво
дител на всички видове
и размери свързващи
фасонни части: жиба,
фланцови съединения,
намалители, колена,
фланци, гърнета, капа
ци, решетки, въздуш
ници за АЦ, PVC, РЕ
тръби. Общият брой по
видове и типоразмери

надхвърля 452 разнови
дности. Изделията са от
сив чугун и стомана, сна
бдени със Здравен сер
тификат, Сертификат за
съответствие с ЕС със
защитена марка.
Приложението на
изделията са в област
та на строителството и
ремонта на водоснабди
телни, напоителни и ка
нализационни системи.
През последните две
години са внедрени 23
нови изделия.
В дружеството рабо
тят повече от 80 души
при средна възраст 35
години, с добро запла
щане и добри социалнобитови условия. В инве
стиционната “Програма
2006 г” са залегнали
мащабни инвестицион
ни проекти на територи
ята на деветте декара
покрити производствени
площи.
Дружеството плед
лага промишлена про
дукция на цени по до
говаряне и разсрочено
плащане.

Капиталът на
дружеството е
в размер на 119
642 лева, разпре
делени в 119 642
броя поименни
акции, всяка с но
минал един лев.
Разпределен е
между 6 юридиче
ски и 525 физиче
ски лица.
Създадено е
през 1948 годи
на, а като специ
ализирано леяр
ско предприятие
от 1958 година.
Известен к ато
завод “ФАЧК”,
по-късно като ма
шиностроителен
завод “Никола
Дуков”.
В абревиату
рата на наимено
ванието му “Леме-кон” от 1996
година се съдър
ж а о с н ов н ат а
производствена
дейност
Леярство
Метални
Конструкции.
Акционерното дру
жество разполага с :
- Моделно-касова
екипировка за всички
видове елементи, съо
бразно европейските
стандарти;
- Лаборатории за
входящ и изходящ кон
трол на суровината и
за изпитания на изде
лията;
- Технически спе
цификации и Здравен
сертификат, утвърден
от Министреството на
здравеопазването;
- Сертифик ат от
МРРБ за съответствие
на строителен продукт.
Фирмата задоволя
ва около 90 % от потре
бностите на пазара в
страната и е конкурент
по качество, по видове и
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размери на европейски
те лидери в бранша.
От 2004 година пред
лага на пазара по избор
изделия с прахово поли
мерно покритие.
Комплектното обс
лужване на клиента е
приоритет, чрез коопери
рани доставки, болтове,
гайки и уплътнители,
съобразно изисквания
та по БДС.
Общо дружеството
произвежда 452 типораз
мера, свързващи фасон
ни части и арматура.
Производствената
номенклатура се опре
деля от два вида проду
кция :
- Изделия от сив чу
гун, съсредоточени в
22 основни групи и 161
типоразмера; - - Изде
лия от стомана в три
основни разновиднос
ти и 291 типоразмера.
- През 2005 година са
реализирани на пазара
17 нови разработки като
най-съществени са:
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- “Жибо” за връзка
от АЦ към РЕ тръби с
удължен маншон до 14
мм по ЕС;
- “Жибо” за свързва
не на чугунени тръби;
- “Двойнодействащ
автоматичен въздуш
ник” и др.
Нововъведенията
са традиция за “Леме
кон”АД. Водещ момент
обаче е спазване на
стандартизационните
документи, включител
но при новоконструира
ната арматура за водо
снабдителните мрежи.
Наследеното богатство
от добре разработена те
хническа документация
се допълва с принципно
изпълнена от научни
институти “моделно-ка
сова екипировка”.
Благодарение на де
сетилетията ноу-хау и
на непрекъснатото усъ
вършенстване на про
изводствените процеси
във фирмата е запазена
уникална технология -
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леене, съчетано с ръчна
формовка, осигуряващи
достижението дори до
1,9 технологичен брак.
Масово използвани
те “жиба” за ремонти на
тръбопроводи се пред
лагат и за етернитови
тръби. “Жибото” е съста
вено от две части - фла
нец и маншон. Предлага
се съобразно вида на
тръбата и нейния вън
шен и вътрешен диаме
тър, преходен маншон
без или с удължение.
О с о б е н о с т т а н а
удължените маншони
е, че обслужват тръбоп
роводи от РЕ материал
и служат като компенса
тори при възникване на
линейни отклонения.
Днес вече се усвои и
новата технология на по
критие, заменяща стан
дартизационната БДС
асфалт лакова смес.
Електричното покритие
върху метала осигурява
микрон пласт.
Тези уникални осо
бености включително
и върху дизайна дават
възможност на абсо
лютно пълно епоксид
но полимерно прахово
покритие като с това
се осигурява 100 % за
щита срещу корозия,
съгласно разпоредбите
на ТСК - Асоциация по
качеството за по-дълъг
живот на изделието, с га
ранция над 40 години.
Изделията са снаб
дени с гумени уплътни
тели от най-добрите бъл
гарски производители и

неръждаеми болтове за
комплексно обслужване
на клиенти, доверявай
ки се на “Булвест” АД
- Пловдив.
Клиентът не трябва
да има проблеми при ре
монта при свързването.
Според компетентности
те, проектирането и ви
да връзки се предлагат
традиционните “Джон
сън” скоби, чугунени
скоби, скоби техническа
разработка на екип на
дружеството, включи
телно нетрайните от
неръждавейка и вносни
чугунени накрайници.
Предпочитани са флан
цовите съединения, с
накрайник глух фланец.
За осъществяване на
отклоненията на тръбо
проводите се предлагат
“тройник”, “тройник с
намалител”, кръстачки,
с различни диаметри
до Ф 800.
Водещата концеп
ция на “Лемекон” АД е
снабдяването на потре
бителя и с водопровод
на арматура. Предлагат
се на пазара тротоарни
гърнета по стандарт
с български външен
дизайн и такива пот
ребявани от световно
известния потребител
на кранове - Хавле - Ав
стрия. Съобразно разме
рите се предлагат три
вида, с 40 % по-малко
тегло, но непроменена
здравина в сравнение
с аналогични гърнета
от същия клас с лесно
подвижен и здравозак

репен капак с верижна
чугунена дръжка. Про
дуктите на “Лемекон”
АД са изпитани на база
на най-тежки работни
условия. Същите имат
издръжливост, докумен
тирана от изпитвателна
та лаборатория до 25
атмосфери налягане.
Продуктите на “Ле
мекон” АД гарантират
максимален живот на
работа и са символ на
надеждността. Произве
дени от хора за хора при
най-добра производст
вена среда в съчетание
с основната отговорност
за опазване чистотата
на околната среда.
“Лемекон” АД е ли
дер в бранша. На свои
те клиенти от строител
ните фирми, от “ВиК” и
“Напоителни системи”
се предлагат всички
изделия от висококаче
ствена стомана. Уни
калната технология и
майсторството на квали
фицираните специалис
ти и производственици
осигуряват FF парчета,
ТФПТЕФ с бертовен нак
райник. За края на всеки
тръбопровод е осигурен
жаба клапа, жибо изпра
знител и др.
Творческа израбо
тка е уникалният двой
нодействащ въздушник
за тръбопроводи с раз
мери от Ф50 до Ф200.
Опитите на световните
производители остават
засенчени от разработе
ния уникат, без излишно
водоизливане.
Нестандартното ми
слене на конструктив
ния отдел на завода
предлага и нестандар
тни творчески изделия
връзки - “Джонсън” ско
би,демонтажни връзки,
фланшови адаптори.
От четири години
“Лемекон” АД е и найдобрия производител
на стоманени фланци
от Ф15 до Ф800.
В разнообразието от
изделия се вмъкват и ре
визионните решетки за
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отточни води, шахтови
капаци, сифони, ворон
ки, канализационни тръ
би, ревизионни тръби.
Запазеният автори
тетен инженерен състав
работи с лекота и пре
дава своя опит на изк
лючително младежкия
състав на персонала.
З а щ и те н и я т I S O
9001-2000 са гаранция
за приобщаване на “Ле
мекон” АД - Елхово в
Европейския съюз.
“НТС - акценти”
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Начално компютърно
обучение – гр. Елхово
20 юли 2006
45 уч. часа - 12 работни дни
от 17:30ч

Езиково обучение
23 август 2006

Английски език
за начинаещи
4 месеца от 17:30 часа

За справки и записвания:
тел.: 0478/88 322 - ДНТ-Елхово
ново

ново

ново

10-15 май 2006

Начално компютърно
обучение
гр. Тополовград

Превоз на опасни товари - ЗА ВОДАЧИ

19 юли 2006
45 уч. часа - 12 работни дни
от 17:30ч

обща продължителност
на курса – 5 дни
Курсът е за първоначално
обучение и за смяна на ADR свидетелството

За справки и записвания:
тел.: 0478/88 322 - ДНТ-Елхово

Çà ñïðàâêè è çàïèñâàíèÿ: òåë.: 046/66 33
83

Професионално обучение – НТС-Елхово
19 юли 2006

19 юли 2006

Готвачи

Ел. и
мотокаристи

300 уч.часа - 44 работни дни
Документ за завършване:
Удостоверение за професионално
обучение обр. 3-37 на МОН
19 юли 2006

120 уч.часа - 20 работни дни
Документ за завършване:
Свидетелство за правоспособност
обр. 3-114 на МОН

Заварчици

20 юли 2006

Курсът е за първоначално обучение
и за смяна на книжки
20 юли 2006

Строители

Фризьори

Документ за завършен курс:
Удостоверение за професионално
обучение обр. 3-37 на МОН

за справки и записвания: тел.:
0478/88 322
ДНТ-Елхово

за справки и записвания:
тел.: 0478/88 322
ДНТ - Елхово

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КНИЖАРНИЦА
ДНТ “Джон Атанасов” - партер
предлага:

СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА

СТРОЙЕКСПЕРТ-СЕК
1. Справочник на цените в строителството
2005/4
2. Електрически инсталации в сгради нормативни и разходни разчети
3. Елекрически уредби и съоръжения наредби за проектиране
4. Наредба N 4 за проектиране, изграждане и
експлоатация на сградни В и К инсталации
5. Договаряне - хитрини и капани
6. Ръководство по строителство
АГЕНЦИЯ „ВИОЛА”
1. Справочник по технически надзор
2. Сборник инструкции за безопасна работа в
далекосъобщителните обекти и съоръжения
3. Правилник за приемане на ел.монтажните
работи
4. Правилник за безопасност и здраве
при работа в електрически уредби на ел. и
топлофикационни централи и по електрически
мрежи

ÇÀ ÊÎÍÒÀÊÒÈ: Òåë.: 66 33 89, âúòð.108

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

Сключва договори с юридически
лица за обслужване на работници
и служители по безопасност
и здраве, за организиране на
специализирани измервания на
работната среда и профилактични
медицински прегледи и
изследвания в Ямболска и
Сливенска области
ãð. ßìáîë, ÄÍÒ “Äæîí Àòàíàñîâ” ¹8
ñòàÿ 406 è 407,
òåë.: 66 33 91, 66 33 89, âúòð. 111
ãð. Ñëèâåí, ÄÊÖ II,
êàáèíåò 88À, òåë.: 66 23 11
ãð. Åëõîâî ÍÒÑ, óë. “Äóíàâ” ¹3
òåë.: 0478/8 83 22
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*** Ê Ó Ð Ñ Î Â Å ***
VII. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
• Хранително-вкусова промишленост
• Зърносъхранение, зърнопреработка и
производство на фуражи
• Производство на консерви
• Производство и преработка на мляко и
млечни продукти
• Производство и преработка на месо,
месни продукти и риба
• Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки
• Производство и преработка на захар и
	захарни изделия
• Производство на хляб и хлебни изделия
• Производство на сладкарски изделия
• Производство на облекло от текстил
• Конструиране, моделиране и
технология на облеклото от текстил
• Производство на облекло
• Шивачество
• Предачно производство
• Обущарство
• Дърводелство
• Производство на мебели
• Производство на дървени и детски играчки
• Производство на врати и прозорци
• Тапицерство
• Дърворезно, амбалажно и
паркетно производство
• Производство на тапицирани изделия
• Ръчно изработване на килими
• Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци
• Ръчно художествено плетиво
• Производство на растителни мазнини,
сапуни и етерични масла
• Производство на тютюн и тютюневи изделия
VІІI. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
• Селско стопанство
- полевъдство; зеленчукопроизводство; трайни
насаждения; тютюнопроизводство; растителна за
щита и агрохимия; говедовъдство; овцевъдство;
свиневъдство; птицевъдство; зайцевъдство; земеде
лец; производител на селскостопанска продукция;
животновъдство; растениевъдство
• Горско стопанство
- лесовъдство; лесокултурни дейности; цветар
ство; парково строителство и озеленяване; горско
стопанство; механизация на горското стопанство;
дърводобив; горско и ловно стопанство
• Гъбопроизводство
• Билкарство
• Пчеларство и бубарство
• Пчелар
• Рибовъдство
IX. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
• Социални услуги на деца и семейства в риск
• Посредник на трудовата борса
• Социални услуги на деца и възрастни с
хронични заболявания, физически и сензорни
увреждания
Х. УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА
• Хотелиерство
• Организация и управление на хотел;
обслужването в хотела
• Производство и обслужване в
	заведенията за хранене
• Обслужване на заведенията за
обществено хранене
• Производство и обслужване на
	заведенията за хранене и развлечение
• Кетеринг
• Екскурзоводство
• Селски туризъм
• Туристически пътувания
• Туристическа анимация
• Фризьорство
• Производство на кулинарни изделия и напитки
• Помощник – възпитател в
отглеждането и възпитаването на деца
ХІ. ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И
	БЕЗОПАСНОСТ
• Охрана на обществения ред и личността
• Лична охрана
• Физическа охрана на обекти
ХІІ. КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
КУРСОВЕ
•
Превоз на опасни товари ADR
•
Социален асистент
•
Ел.безопасност на труда – повишаване
квалификационната степен
•
Курсове по актуални въпроси
•
Мотивационно обучение

Ñ Ì ß Õ
Ïîùàëüîíúò ñïèðà äà ãðåáå,
ñëèçà îò ëîäêàòà è ñ êèñåëà ôèçè
îíîìèÿ âðú÷âà íà ïàçà÷à íà ôàðà
ïèñìî. Òîé ãî âçèìà è êàçâà:
- Àêî è ñëåäâàùèÿ ïúò äîéäåø
ïðè ìåí òàêúâ êèñåë, ùå ñå àáîíè
ðàì çà åæåäíåâíèê!
***
Åäèí ñòðîèòåë ïàäíàë îò ñêåëå
òî. Îêîëî íåãî ñå ñúáèðà òúëïà, à
îò ñêåëåòî âèêàò:
- Åé, èçâàäåòå ìó ðúöåòå îò äæî
áîâåòå! Òðÿáâà äà ìèíå çà òðóäîâà
çëîïîëóêà...
***
Åäèí ñåëÿíèí ñå õâàëè íà äðóã:
- Åé, àêî çíàåø êàêâî ñòðàøíî
ïëàøèëî ñëîæèõ íà áîñòàíà!
- È êàêâî òîëêîâà ìó å ñòðàø
íîòî?
- Àáå êàê äà òè êàæà... Ãàðãèòå
òîëêîâà ñå óïëàøèõà, ÷å ìè âúðíàõà
è ðåêîëòàòà îò ìèíàëàòà ãîäèíà!
***
Ïðèäâîðíèÿò àñòðîëîã îòèâà
ïðè êðàëÿ è êàçâà:
- Âàøå Âåëè÷åñòâî, çâåçäèòå êàç
âàò, ÷å êðàëèöàòà ùå óìðå óòðå!
Êðàëÿò ãî èçãîíèë ïîçîðíî,
íî íà äðóãàòà ñóòðèí êðàëèöàòà
íàèñòèíà óìðÿëà. Çúë êàòî êó÷å,
êðàëÿò âèêà àñòðîëîãà, êàðà ãî äà
çàñòàíå íà êîëåíå è îïèðà ìå÷à â
ãúðëîòî ìó:
- ß êàæè ñåãà, êàêâî ãîâîðÿò çâå
çäèòå çà òâîÿòà ñìúðò?
Àñòðîëîãúò:
- Íå çíàì òî÷íî, Âàøå Âåëè÷åñò
âî, íî òå êàçâàò, ÷å ùå óìðà òðè
äíè ïðåäè êðàëÿ...
***

- Çíà÷è âèå ñòå ïàðàøóòèñò?
Çíàåòå ëè, àç íèêîãà íå áèõ ñêî÷èë
ñ ïàðàøóò!
- À àç íèêîãà íå áèõ ñêî÷èë áåç
ïàðàøóò.
***
Ìàðê Òâåí ïîëó÷èë êàðòè÷êà,
èçïðàòåíà çà íåãîâà ñìåòêà îò
ïðèÿòåë, êîãîòî íå áèë âèæäàë
ñ ãîäèíè. Âúòðå ïèøåëî: “Ñêúïè
äðóæå, óâåäîìÿâàì òå, ÷å ñúì
äîáðå è â îòëè÷íî çäðàâå”. Ñëåä
èçâåñòíî âðåìå ïðèÿòåëÿò ïîëó
÷èë çà ñâîÿ ñìåòêà äîñòà òåæúê
êîëåò. Êîãàòî ãî îòâîðèë, îò
êðèë îãðîìåí êàìúê, à ïîä íåãî
áåëåæêà:
”Ìèëè ïðèÿòåëþ, òîçè êàìúê ïàä
íà îò ñúðöåòî ìè, êîãàòî ðàçáðàõ,
÷å ñè äîáðå! Ñúðäå÷íè ïîçäðàâè:
Ìàðê Òâåí”
***
Â áðúñíàðíèöàòà:
- Ìèíàëèÿ ïúò ïàê àç ëè âè èçá
ðúñíàõ?
- Íå, òèÿ áåëåçè ïî ëèöåòî ñà ìè
îò âîéíàòà.
***
Äâàìà ïðîôåñîðè, ñïåöèàëèñòè
ïî àòîìíà ôèçèêà îáÿäâàò â ðåñ
òîðàíò. Ïîêðàé ìàñàòà èì ìèíàâà
ñòðàõîòíà æåíà.
- Ãëåäàé - êàçâà åäèíèÿò - êîëêî èí
òåðåñíî ñà ñå ãðóïèðàëè àòîìèòå!
***
Ñðåùàò ñå äâàìà ñòðîèòåëè:
- Êàê ñè, êîëåãà?
- Áåòîí àðìå. À òè?
- Òóõëà ÷åòâîðêà...
***
Ìúæ êàíäèäàòñòâà çà ðàáîòà â

ÁÄÆ êàòî ñòðåëî÷íèê. Êîìèñèÿòà
ãî ïèòà:
- Êàêâî ùå íàïðàâèòå, àêî âèäè
òå, ÷å äâà âëàêà ñå äâèæàò åäèí
ñðåùó äðóã ïî ðåëñèòå?
- Ùå ãè ñïðà ñúñ ñåìàôîðà.
- Àìè, àêî ñåìàôîðúò ñå å ðàç
âàëèë?
- Ùå ãè ñïðà ñ ÷åðâåíî ôëàã÷å.
- À, àêî íÿìàòå ôëàã÷å?
- Ùå òè÷àì çà æåíàòà. Òÿ, ãîð
êè÷êàòà, ìíîãî îáè÷à äà ãëå-äà
êàòàñòðîôè ïî òåëåâèçèÿòà....
***
Ó÷èòåëêàòà ïèòà:
- Òîíè, êàêúâ öâÿò å ðàçòâîðúò,
êîéòî ïîëó÷è?
- ×åðâåí.
- Ïðàâèëíî, ñåäíè. Øåñò!
- À òâîÿò?
- Îðàíæåâ.
- ×åòâîðêà, ñåäíè.
- À òâîÿò ñ êàêúâ öâÿò å?
- ×åðåí.
- Äâîéêà. Êëàñ, çàëåãíè!!!
***
Äâàìà áèçíåñìåíè ñå ñðåùàò
íà êîêòåéë. Çàïî÷âàò äà âîäÿò
ðàçãîâîð çà æèâîòà, çà áèçíåñà,
êîãàòî ñòèãàò äî âúïðîñà çà äà
íúöèòå, åäèíèÿò êàçâà:
- Îõ, çàðàäè òåçè äàíúöè, íàïîñ
ëåäúê ñïÿ êàòî ìëàäåíåö.
- Ùî, áå? Âñè÷êî ëè òè å ÷èñ
òî?
- Íå, áå! Íà âñåêè ÷àñ ñå áóäÿ
è ïëà÷à...
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ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ ÇÀ ÓÌÀ
1. Äâàìà ïúòíèöè ïúòóâàëè
ïðåç íÿêàêâà ïóñòèíÿ. Åäèíèÿò
èìàë 3 õëÿáà, à äðóãèÿò - 2 õëÿ
áà. Ïðè òÿõ äîøúë òðåòè ïúòíèê,
êîéòî áèë ãëàäåí, íî íÿìàë õëÿá
è ãè ïîìîëèë äà îáÿäâàò çàåäíî.
Òå ñå ñúãëàñèëè è èçÿëè âñè÷êèÿ
õëÿá (ïî ðàâíî). Áëàãîäàðíèÿò
ïúòíèê ïîäàðèë çàðàäè îáÿäà íà
äâàìàòà ïúòíèöè 5 íàïîëåîíà (5
ìîíåòè ïî 20 ëâ.), êàòî ïîìîëèë
äà ñè ãè ïîäåëÿò ñïîðåä òîâà, êîé
êîëêî õëÿá ìó å äàë. Òîçè, êîéòî
èìàë 3 õëÿáà, êàçàë: “Íå! Àç òðÿ
áâà äà âçåìà 4 íàïîëåîíà, à òè
ñàìî 1”. Òàêà ðàáîòàòà ñòèãíàëà
äî ñúä. Äîñòîéíèÿò ñúäèÿ ðåøèë
ïðàâèëíî ñïîðà ñïîðåä èñêàíåòî
íà òðåòèÿ ïúòíèê.
Êàê å ïîñòúïèë ñúäèÿòà?
2. Äâàìà äúðâàðè Íèêîëà è Ïà
âåë ðàáîòèëè â ãîðàòà è ñåäíàëè äà
îáÿäâàò. Íèêîëà èìàë 4 ôèëèéêè,
à Ïàâåë - 7 ôèëèéêè õëÿá. Ïðè òÿõ
äîøúë ëîâåö è ïîìîëèë:
- Áðàòëåòà, çàáëóäèõ ñå â ãîðàòà,
íî äî ñåëîòî å äàëå÷å, à àç ñúì ãëà
äåí. Ïîäåëåòå ñ ìåí âàøèÿ õëÿá.
- Å, êàêâî, ùå îáÿäâàìå çàåäíî

- êàçàëè Íèêîëà è Ïàâåë.
Åäèíàäåñåòòå ôèëèéêè áèëè
ðàçäåëåíè ïî ðàâíî ìåæäó òðèìàòà,
êàòî ïðåäâàðèòåëíî âñÿêà ôèëèéêà
ðàçäåëèëè íà ïî 3 ðàâíè ÷àñòè.
Ñëåä îáÿäà ëîâåöúò äàë íà Íèêîëà
è Ïàâåë 11 ñò. çà õëÿáà, êîéòî òå ìó
äàëè. Ñëåä êàòî ñè îòèøúë ëîâåöúò,
Íèêîëà êàçàë: - Ñïîðåä ìåí òðÿáâà
äà ñè ðàçäåëèì ïàðèòå ïî ðàâíî.
Ïàâåë âúçðàçèë:
- Çà åäèíàäåñåòòå ôèëèéêè
èìàìå 11 ñò. Òè èìàøå 4 ôèëèé
êè è çàòîâà íà òåá ñå ïîëàãàò 4
ñò., à àç èìàõ 7 ôèëèéêè è ìè ñå
ïîëàãàò 7 ñò.
Êîé îò äâàìàòà å íàïðàâèë ïðà
âèëíî ñìåòêàòà?
3. Åäèí ñåëÿíèí ïðèòåæàâà 12
äêà ëèâàäè, âòîðè ñåëÿíèí ïðèòå
æàâà 8 äêà ëèâàäè, à òðåòè - íÿìà
ëèâàäè. Òðèìàòà îêîñÿâàò îáùî
ëèâàäèòå è ñè ðàçäåëÿò ñåíîòî ïî
ðàâíî. Çà ïîëó÷åíîòî ñåíî òðåòèÿò
ñåëÿíèí äàâà 20 êðèíè æèòî, êîåòî
ñè ïîäåëÿò äðóãèòå äâàìà ñïîðåä
òîâà, êîé êîëêî ñåíî ìó å äàë.
Ïî êîëêî êðèíè æèòî ñà ïîëó÷è
ëè ïðèòåæàòåëèòå íà ëèâàäè?

ÀÔÎÐÈÇÌÈ
Умът не всякога може да побере онова,
което може да роди сърцето.
Душата живее, докато дава,
тялото - докато получава.
Когато не достига волята,
умът го ползват другите.

Стоян Стоянов

ÇÀÁÀÂÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀ

а
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Ëàçàð Ïåòêàí÷èí - íà 75 ãîäèíè
Ñ ãîäèøíèíàòà îò ñúçäà
âàíåòî íà Ìèíèñòåðñòâîòî
íà åëåêòðèôèêàöèÿòà ó íàñ
ñúâïàäà è 75-ãîäèøíèÿò
þáèëåé íà ïðîô.ä.ò.í.Ëàçàð
Ïåòêàí÷èí. Òîé å ðîäåí íà
19.05.1931 ã. â Ïëîâäèâ.
Çàâúðøâà ñ îòëè÷åí óñïåõ
ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå â Ïëî
âäèâ è âèñøåòî - âúâ ÂÌÅÈ
(ñåãà ÒÓ) - Ñîôèÿ. Ñåìååí å,
ñ äâàìà ñèíîâå. Çàùèòàâà
äîêòîðñêà äèñåðòàöèÿ íà
òåìà “Ñïåöèàëíè âúïðîñè
íà ðåãóëèðàíåòî íà ÷åñòî
òàòà è îáìåííàòà ìîùíîñò
â îáåäèíåíè åëåêòðîåíåð
ãèéíè ñèñòåìè” - (1967 ã.)
â Èíñòèòóòà ïî åíåðãåòèêà
- ÁÀÍ, è äèñåðòàöèÿ (ä.ò.í.) ñ
“Óïðàâëåíèå íà àêòèâíè ìîù
íîñòè â åëåêòðîåíåðãèéíàòà
ñèñòåìà” â ÒÓ - Ñîôèÿ (1987
ã.). Òðóäîâà äåéíîñò: ÐÅÓ
“Þãåíåðãî” - Ïëîâäèâ, ëàáî
ðàòîðèÿ ïî àâòîìàòèçàöèÿ è
ðåëåéíà çàùèòà(1954-1955
ã.). Ïðåç 1955 ã. ïîñòúïâà ñ
êîíêóðñ â Èíñòèòóòà ïî åëå
êòðèôèêàöèÿ êàòî ìëàäøè
íàó÷åí ñúòðóäíèê. Ñëåäâàò
ñïåöèàëèçàöèè â ×åõîñëî
âàêèÿ(1958 ã.) è â Ìîñêâà
- ÂÍÈÈÝ (19762 - 1963 ã.) è
ðàáîòè â “Ðàçâîéíà áàçà ïî
àâòîìàòèçàöèÿ íà åíåðãåòè
êàòà” êàòî ãëàâåí èíæåíåð.
Ïðåç 1967 ã. å èçáðàí çà
ñò.í.ñ. II ñòåïåí è ðúêîâîäè
òåë íà íàó÷íà ãðóïà. Ïðåç
1976 ã. å èçáðàí âúâ ÂÌÅÈ
çà ãëàâåí àñèñòåíò, ïðåç
1979 ã. å äîöåíò è ïðîôå

Проф. д.т.н.
Лазар Петканчин
ñîð, èçíàñÿ ëåêöèè è âîäè
óïðàæíåíèÿ ïî àâòîìàòèçà
öèÿ íà åëåêòðîåíåðãèéíè
òå ñèñòåìè (ÅÅÑ), Ðåëåéíà
çàùèòà, Àâòîìàòèçàöèÿ íà
åëåêòðîöåíòðàëè, ñïåöèàëåí
êóðñ ïî Àâòîìàòè÷íî óïðàâ
ëåíèå íà ðåæèìèòå íà ÅÅÑ,
Ìàòåìàòè÷íî ìîäåëèðàíå
íà ñèñòåìè çà àâòîìàòè÷íî
ðåãóëèðàíå â åëåêòðîåíåðãå
òèêàòà è Îñíîâè íà àâòîìàòè
çàöèÿòà. Èçíàñÿë å ëåêöèè â
Òåõíè÷åñêèÿ êîëåæ êúì ÒÓ
- Ñîôèÿ,”Äæîí Àòàíàñîâ”,
â Ïëîâäèâ. Ðúêîâîäèë å è
å ó÷àñòâàë â 36 íàó÷íî-òåõ
íè÷åñêè ðàçðàáîòêè(âñè÷êè
âíåäðåíè ïðåç 1955 - 2005
ã.) è â 12 àâòîðñêè ñâèäåòåë
ñòâà(8 âíåäðåíè ñ ïðèçíàò
èêîíîìè÷åñêè åôåêò). Èìà
íàä 130 ïóáëèêàöèè ó íàñ è â
÷óæáèíà. Îáùèÿò ìó íàó÷åí
ñòàæ å 46 ãîäèíè.
Îñíîâíè íàïðàâëåíèÿ
íà òðóäîâà äåéíîñò è åêñ
ïåðòíè âúçìîæíîñòè: àâòî

Ô Î Ò Î À Ê Ö Å ÍÒ

ìàòè÷íî óïðàâëåíèå íà ÂÅÖ,
ïðîòèâîàâàðèéíî óïðàâëå
àíèå íà ÅÅÑ, àâòîìàòè÷íî
óïðàâëåíèå íà ÅÅÑ. Ïîëçâà
ðóñêè, àíãëèéñêè è ôðåíñêè
åçèê.
Ïðîô. ä.ò.í. Ë. Ïåòêàí
÷èí å íîñèòåë íà 14 íàãðàäè
è îòëè÷èÿ, ìåæäó êîèòî
ïî÷åòíà çíà÷êà çà çàñëóãè
êàòî èçîáðåòàòåë, òðè ïúòè
çëàòíè çíà÷êè çà ïðèíîñ â
òåõíè÷åñêèÿ ïðîãðåñ, çëàòíà
è ñðåáúðíà çíà÷êà îò ÔÍÒÑ
çà èçêëþ÷èòåëíî âèñîêè ðå
çóëòàòè ïðè ðàçðàáîòâàíåòî
è óñâîÿâàíåòî íà ñúâðåìåí
íè ïîñòèæåíèÿ è çà àêòèâíà
ñúþçíà äåéíîñò è äð. Ïðîô.
ä.ò.í. Ë. Ïåòêàí÷èí å ðàçðà
áîòâàë íîâè ó÷åáíè äèñöèï
ëèíè, ëàáîðàòîðíè ñòåíäîâå
è óïðàæíåíèÿ.
Èçâåñòåí å øèðîêî ó íàñ
è â ÷óæáèíà. Ðàáîòè àêòèâíî
çà èçäèãàíåòî íà àâòîðèòåòà
íà Áúëãàðèÿ è çà ñúçäàâàíå
òî íà âðúçêè ñ íàó÷íè çâåíà
îò ÷óæáèíà. Òîé å òàëàíòëèâ
ïåäàãîã è ñå ïîëçâà ñ ãîëÿì
àâòîðèòåò ìåæäó ñòóäåíòèòå
è ïðåïîäàâàòåëèòå. Áåçêî
ðèñòíî è ñ æåëàíèå ïðåäàâà
ñâîÿ îïèò íà ïîêîëåíèÿ èí
æåíåðè-åíåðãåòèöè.
Íà åðóäèðàíèÿ ïðîôåñè
îíàëèñò èñêðåíè ïîæåëàíèÿ
çà íàé-õóáàâîòî îò íåãîâèòå
êîëåãè-åíåðãåòèöè âúâ âðúç
êà ñ ëè÷íèÿ ìó ïðàçíèê!×å
ñòèòî!
Áîæèäàð Áîé÷åâ
â. “ÍÎ”, ì. þíè 2006
Îòãîâîðè íà
êðúñòîñëîâèöàòà îò áðîé
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ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: Áàñ. Òåëåêèíåçà.
Åìó. Êàøàí. Ðàêèòèí /Íèêîëà/.
Þëè. Íåëåïîñò. Èìå. Èëþçèÿ.
Èí. Àïëèê. Îíåãà. Ãàðàæ. Îê. Ñâà
êî. “Åëçàñ”. Êàñà. ÀÍ. “Ãîðèî”
/”Äÿäî Ãîðèî”/. Àð. Ñåðåíàäà.
Ðàëî. Ñèðåíå. “Åâà”. ÄÍÊ. Áåë
/Àëåêñàíäúð/. Ëåêèò. Ìåðè. Êè
òàé. “Ãàëàòà”. Àêà.
ÎÒÂÅÑÍÎ: Áåðëèí. Àëèáè. Èëåóñ.
Ðåò. Ëåê. Þã. Àñåëà. Êàíçàñ. “Åí”.
Ëèøåè. Âàðåë. Íàëÿãàíå. “Åã”.
Ðåíå /Àëåí/. ÀÊ. Íàêà. Ïèðîãà.
ÈË. “Ãàðîíà”. Îäåòà. Àñ. Æåðàâ.
Ñåêòà. Ëè /Âèâèàí/. ÀÌÀ. Ìè. Ïî
çîð. Áóòèëêà. Àäðà. Èìè. Ñàëíèê.
Ñåíåêà /Ëóöèé/. Ðîê.

Áèëáîðäîâå îò 70-òå ãîäèíè íà XX â. êðàñÿò âõîäà íà ßìáîë

Âèå ìîæå áè çíà
åòå íåùî çà êîìïþò
ðèòå, íî Âè ñå ñòðóâà
òðóäíî äà ïðåöåíèòå
ñâîåòî íèâî. Ñèãóðíè
ñòå, ÷å ìîæåòå äà ðà
áîòèòå óìåëî ñ Âàøèÿ
êîìïþòúð, íî â äåéñò
âèòåëíîñò íå ìîæåòå
äà ãî äîêàæåòå. Â áèç
íåñà Âè èëè íà ðàáîòíîòî ìÿñòî
ñå èçèñêâàò îñíîâíè ïîçíàíèÿ, íî
êàêâî âñúùíîñò îçíà÷àâà òîâà. À
è êàê ìîæå äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñòå
äîñòèãíàëè òîâà íèâî. Êàê áèõòå
ãî äîêàçàëè?
ÅÑDL å çà âñåêè, êîéòî æåëàå
äà óäîñòîâåðè ñúñ ñåðòèôèêàòà
ñâîèòå êîìïþòúðíè óìåíèÿ ñïîðåä
åäèí îáù Åâðîïåéñêè ñòàíäàðò.
Ìíîãî è ðàçëè÷íè äúðæàâè âå÷å

ÒÎ íà ÍÒÑ - ßìáîë
óë. “Äæîí Àòàíàñîâ”, 8
åò.2, ñòàÿ 204
òåë. 046/66 33 83
e-mail: cpo_ntsyambol@
abv.bg
web: nts-yambol.org
www.ecdlbg.bg

1.
2.
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âúçïðèåõà ñòàíäàðòà, îïðåäå
ëÿéêè ãî êàòî çíàê çà ïîñòèæå
íèå îò ñâîèòå ñëóæèòåëè. Òîé
ñú÷åòàâà ïîòðåáíîñòèòå êàêòî
íà ðàáîòíèÿ ïåðñîíàë, òàêà è íà
ðàáîòîäàòåëèòå ÷ðåç ñâîèòå ÿñíè
îïðåäåëåíèÿ çà íåîáõîäèìèòå
êîìïþòúðíè óìåíèÿ, è ðàçñåé
âà âñÿêàêâè ñúìíåíèÿ îòíîñíî
Âàøèÿ ïðîôåñèîíàëåí îïèò èëè
ñïåöèôè÷íà äåéíîñò.
ÅÑDL_ å òåñò çà óìåíèÿ.
Ñåäåìòå ìîäóëà îò óìåíèÿòà çà
ðàáîòà ñ êîìïþòðè ïîêðèâàò âñè
÷êè ïî - âàæíè îáëàñòè. Âñåêè
÷îâåê äîêàçâà ñâîÿòà âåùèíà,
îïèòíîñò, ìèíàâàéêè óñïåøíî
ïðåç òåñòà, èçãîòâåí èçöÿëî ïî
ñúäúðæàíèåòî íà âñåêè ìîäóë.
Íàïðåäúêúò ñå îòðàçÿâà âúðõó
ÅÑDL Skills Card.
ÅÑDL. å çà âñåêè. Âàøèòå
öåëè ìîæå äà ñà ëè÷íè, ïðîôåñè
îíàëíè, êîíêóðåíòíè èëè ïðîñòî
âúïðîñ íà ñàìî÷óâñòâèå. Âàæíî
òî å âñå ïàê, ÷å ñåðòèôèêàòúò
ñå äàâà êàòî íàãðàäà çà Âàøèòå
çíàíèÿ íà ñòàíäàðòíèòå ïðèëîæå
íèÿ íà êîìïþòúðà â ðàáîòàòà Âè.
Òîçè ëèöåíç ñëóæè êàòî ïàñïîðò
ïðè íàåìàíå íà ðàáîòà, îòâàðÿ
ïðîçîðåöà êúì ñâåòà íà Èíôîð
ìàöèîííèòå òåõíîëîãèè.

Ìîäóë 1
Ìîäóë 2

Ìîäóëèòå ñà:
Îñíîâíè IT ïîíÿòèÿ
Ðàáîòà ñ êîìïþòúð è ðàáîòà ñ

Ìîäóë 3
Ìîäóë 4
Ìîäóë 5
Ìîäóë 6

Òåêñòîîáðàáîòêà
Åëåêòðîííè òàáëèöè
Áàçà äàííè
Ïðåçåíòàöèè

ôàéëîâå
3.
4.
5.
6.
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1. 22 ябълки.
2. Загубила е 1 лев. Ако
беше продавала поотделно
яйцата, селянката щеше да
получи общо 25 лв., тъй като
(30:3).1=10 лв. и (30:2).1 = 15
лв. А както ги е продавала тя
е получила 24 лв., тъй като
(60:5).2 = 24 лв.
3. 1,75 лв.

4. 6 котки. Тъй като прасе
тежи колкото 4 котки, а 3
сандъка тежат колкото 2+4
(котки), то ако х котки тежат
колкото момчето, може да се
използва уравнението:
Оттук x
= 10 - 4 = 6, т.е. момчето е
тежало колкото 6 котки.
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