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документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

Въведение
Машинописът и кореспонденцията принадлежат към клона на обкествените
науки. Те регламентират ефективните форми за фиксиране на информацията и за
писмена комуникация, улесняват държавната и фирмената администрация, ритмичното
функциониране на органите на социалното и фирменото управление. Без да бъде
абсолютизирана тяхната роля като общественополезни практико-приложни дейности,
те са потребни и полезни и за лични нужди – оптимизират интелектуалния писмен
труд, подпомагат деловите контакти.
Десетопръстният метод на писане се базира на хемиосфералнат асиметрия:
дясната половина на мозъка управлява лявата половина на тялото и обратното, като
двигателните нервни пътища се пресичат в продълговатия мозък. Асиметрията се
проявява най-забележимо в движенията на ръцете – пръстите намират съответните
клавиши по осезателен път. Набирането на текст протича три фази. Колкото по-кратко
е времето за всяка фаза и колкото повече се приближават и покриват тези фази, толкова
скоростта на писане е по-голяма.
Преди да се пристъпи към овладяване на клавиатурата на компютъра и
пишищата машина, необходимо е да се уточнят някои дактилографски понятия:
Клавишни редове – четири, броени отдолу нагоре като първи, втори, трети и четвърти
/цифров/.
Основен клавишен ред – вторият хоризонтален ред на клавиатурата, върху част от
който се установяват пръстите на двете ръце /показалци, средните, безименните и
малките/. Палците обслужват интервалния клавиш, намиращ се най-ниско върху
клавиатурата.
Ритъм на писане – последователно леко, равномерно редуване на удара върху
отделните клавиши за определен интервал от време.
Точност на писане – вярно отразяване на информацията без допускане на грешки
Бързина на писане – скоростта, с която се задвижват клавишите, т.е. скоростта на
движенията, регистрирана от пръстите на по време на писане. Тя е предпоставка за
точното писане.
Брутни удари – общият брой удари в определен текст.
Правила за писане:
1. Препинателните знаци /:! / Се пишат непосредствено след предшестващите ги
думи, а след тях задължително се поставя интервал.
2. Точка не се пише в края на заглавия и след съкращения от метричната
система.
3. Знакът - се употребява като разделителен и съединителен знак. В този случай
пред и след него не се дава интервал / научно-технически /. Когато - се пише на мястото
на продусната дума / педлози, съюзи, глаголи / преди и след него се дава интервал.
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4. Между скобите / кавичките и оградения от тях текст НЕ се поставя интервал.
Интервал се поставя преди и след / / или.
5. Числата, съдържащи пет и повече цифри се отделят с интервал пред всяка
група от три цифри, с изключение на случаите, когато означават съответен / напр.
50000, 14727 /. Запетаята се употребява за отделяне на дробната част от цялата, като НЕ
се дава интервал между тях, напр. 56,78
6. Знаците за параграф и процент се отделят от числата с интервал: 48% W 22.
7. В парични и други документи сумите се пишат с цифри и в скоби с думи,
напр. Сумата от 52000лв внесете по банковата ни сметка в ТБ Биохим 52000лв /
петдесет и две хиляди лева /.
8. В текста числата от едно до десет, АКО НЕ са съпроводени с определена
мярка се пишат само с думи / НЕ с цифри /, напр. Помислете пет пъти преди да вземете
решение.
9. При писане на дати може да се подходи по един от следните начини: денят с
арабски цифри, месецът с римски или арабски цифри или с думи, Годината с арабски
цифри, напр. 05.11.2003г, 07.Х.2006г, 30 декември 2006г.
10. Арабските и римските цифри се употребяват за означаване на съответна
номерация, както и за точки от дневен ред на събрания, пленуми, конгреси, заседания.
След цифрата се поставя точка или скоба и се отделя от следващата дума с интервал.
Когато трябва да се изпише поредно числително между цислото, съединителното тире
и следващите букви НЕ се поставя интервал, напр. 2-ро, 3-то.
11. Рубрикираните изрази започват с главна буква. Преобладаваща е практиката
след индекс, отделен със скоба да се пише Малка буква, а след index-, отделен с точка
Главна буква, напр. а) пише, б) чете. или 1) пише: 1. Чете 2. Слуша.
12. При преминаване от един ред на друг не се разделят: а) инициални
съкращения; б) арабски или римски числа от думата, към която се отнасят; в) числа,
колкото и Големи да са те, НЕ се разделят.
13. При изброяване след всяка позиция се поставят, а след последната. , С което
показваме, че изброяването е привършило.
14. Всички наименования на документи, когато се състоят от една дума при
Писане се разреждат с интервал. Когато названието на документа се състои от две или
повече думи интервал се слага само между думите, напр. М О Л Б А ДОГОВОР ЗА
наем.
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Показалци и средни пръсти
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Малки и безименни пръсти
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тавана ваната явяват новата атомна автомата отмяна нямам ваната тавана
явявам новото атомно автомата явявам нямат тавана ваната явяват новата
тавана ваната явяват новата атомна автомата отмяна нямам ваната тавана
явявам новото атомно автомата явявам нямат тавана ваната явяват новата
онова вмятам ватман нямам отмяна новото манто намятам тя нямам отмяна
атомна нямат вмятам новата моята автомат то онова вмятам ватман нямам
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онова вмятам ватман нямам отмяна новото манто намятам тя нямам отмяна
атомна нямат вмятам новата моята автомат то онова вмятам ватман нямам
отново матова новата вана новата тамва новата тава новото манто моята
матова отново новата тава новата вана отново манта нямам отново матова
отново матова новата вана новата тамва новата тава новото манто моята
матова отново новата тава новата вана отново манта нямам отново матова
за ритъм на писане
това ново манто на мама това ново манто на мама това ново манто на мама
намятам новото манто на мама намятам новото манто на мама това ново
това ново манто на мама това ново манто на мама това ново манто на мама
намятам новото манто на мама намятам новото манто на мама това ново
ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„Ж – Г― и „Ч―

Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Показалци

малък пръст

Гж гж жг гж жг гж жг гж гж гж гж гж жг гж жг гж жг гж гж гж гж гж жг гж
Мч мч чм чм чм мч чм чм мч чм мч чм чм мч чм мч чм чм мч чм мч чм чм
гж жг гж жг гж жг гж гж гж гж гжжг гж жг гж жг гж гж гж гж гж жг гж гж
мч чм чм чм мч чм чм мч чм мч чм чм мч чм мч чм чм мч чм мч чм чм мч
гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн
мчм чмч мчм чмч мчм чмч мчм чмч мчм чмч мчм чмч мчм чмч мчм чмч
жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа жтн гоа
ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт ожо тгт
гтнт жоаж гтнт жоао гтнт жоао гтнт жоаж гтнт жоао гтнт жоао гтнт жоаж
мчмч чмчм мчмч чмчм мчмч чмчм мчмч чмчм мчмч чмчм мчмч чмчм мчм
жоао гтнт жоао гтнт жоао гтнт оао гтнт жоао гтнт жоао гтнт жоао гтнт жоа
чмчм мчмч чмчммчмч чмчм мчмч чмчммчмч чмчм мчмч чмчммчмч чмчм
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гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог
мчмв вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчвм вмчв вмчм
тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт тжог гожт
вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчмв вмчм мчвм вмчв вмчм мчмв
тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая
мчяь ьячм мчяь ьячм мчяь ьячм мчяь мчяь ьячм мчяь мчяь ьячм мчяь
ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв ожоая тгтнв
ьячм мчяь ьячм мчяь ьячм мчяь мчяь ьячм мчяь мчяь ьячм мчяь ьячм мчя
гама чам мога нож можа мач мажа тяга гняв гама чам мога нож мога нож
мога нож можа мач мажа тяга гняв гама чам мога нож мога нож чам гама
гама чам мога нож можа мач мажа тяга гняв гама чам мога нож мога нож
мога нож можа мач мажа тяга гняв гама чам мога нож мога нож чам гама
чам нож ям мажа гоня яж гама тяга тога очна чам мога мажа нож чам яж
нож ям мажа гоня яж гама тяга тога очна чам мога мажа нож чам яж гоня
чам нож ям мажа гоня яж гама тяга тога очна чам мога мажа нож чам яж
нож ям мажа гоня яж гама тяга тога очна чам мога мажа нож чам яж гоня
гоня гонят мога могат точа точат много важно вагон тонаж мога могат гоня
гонят мажа мажат важно много тонаж вагон гоня гонят мога могат точа
гоня гонят мога могат точа точат много важно вагон тонаж мога могат гоня
гонят мажа мажат важно много тонаж вагон гоня гонят мога могат точа
много важно много важна готов готова яма гонят много чам много важна
много важна много важно гонят новото ято точат много яж много важна
много важно много важна готов готова яма гонят много чам много важна
много важна много важно гонят новото ято точат много яж много важна
много гняв много мажа много гоня много ям много важно ага много мажа
много мажа много гняв много тона много яж важно много чая много гняв
много гняв много мажа много гоня много ям много важно ага много мажа
много мажа много гняв много тона много яж важно много чая много гняв
нов вагон нова тяга нова чанта ново танго готов тонаж чам нов тонаж тяга
нов тонаж тяга нова ново танго нова чанта тонаж готов мач нов вагон нова
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нов вагон нова тяга нова чанта ново танго готов тонаж чам нов тонаж тяга
нов тонаж тяга нова ново танго нова чанта тонаж готов мач нов вагон нова
отчаян отчаяна отчаяно много явно тогава готвят мога можа множат
отчаяно отчаяна много мога готвят тогава можа мога отчаян отчаяна отчая
отчаян отчаяна отчаяно много явно тогава готвят мога можа множат
отчаяно отчаяна много мога готвят тогава можа мога отчаян отчаяна отчая
отново явява много важно отново отмяна отново отчаян тяга новата чанта
важно много отмяна отново отчаян отново мажа отново явява много важно
отново явява много важно отново отмяна отново отчаян тяга новата чанта
важно много отмяна отново отчаян отново мажа отново явява много важно
За ритъм на писане
Тоя много тон тонажа тоя много тон тонажа тоя много тон моята чанта я
няма моята чанта я няма моята чанта я няма тоя много тон тонажа тоя
много тон тонажа тоя много тон моята чанта я няма моята чанта я няма
моята чанта я няма моята чанта я няма тоя много тон тонажа тоя много
ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„ЩХ - ШФ―

Ш Щ
Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Ф Х
показалци

Тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош
ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош ош тщ
ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош ош тщ ош тщ
ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош тщ ош ош тщ ош тщ ош тщ
тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф
тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх
оф тх оф тх оф тхтх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх
оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф тх оф тх оф тх тх оф
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тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо
ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт
тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо
ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт ошо тщт
тхт офо тхт офо тхт оо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо
офо тхт офо тхт оо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт
тхт офо тхт офо тхт оо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо
офо тхт офо тхт оо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт офо тхт
тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг
офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож
тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг
офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож тщтг офож
тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг
ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож
тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг
ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож тхтг ошож
фон тон щат том фон тоя хан моя щат наш ахат ваш щат ваш наш моя хан
тоя фон том ваш моя мога щат ваш фон тон щат том фон тоя хан моя щат
фон тон щат том фон тоя хан моя щат наш ахат ваш щат ваш наш моя хан
тоя фон том ваш моя мога щат ваш фон тон щат том фон тоя хан моя щат
ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„ИЭ - КП―

И Ш Щ К
Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Э Ф Х П
показалци
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кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ
кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ кп иэ
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ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт
ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт
ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт
ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт оио ткт
тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт
оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо
тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт
оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо тпт оэо
тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа ткт
оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оио
тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа ткт
оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оиоа тктн оио
тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ ткт
оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оио
тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ ткт
оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оиоэ тктп оио
око мия это пия кит ток тик так мит тип кок как это пак мия мия око пия
мия это пия кит ток тик так мит тип кок как это пак мия мия око пия это пи
око пия мия это пия кит ток тик так мит тип кок как это пак мия мия око пи
мия это пия кит ток тик так мит тип кок как это пак мия мия око мия это
мои кани кои пана коя нива моя пита има тиня это мина пажа кои пана мои
кани моя пита кое нива это мина има тиня кажа мои кани кои пана коя нив
мои кани кои пана коя нива моя пита има тиня это мина пажа кои пана мои
кани моя пита кое нива это мина има тиня кажа мои кани кои пана коя нив
моя книга моя котва моя китка моя котка моя капан моя живот моя котва
моя котва моя китка моя котка моя капан моя живот моя котва моя китка
моя книга моя котва моя китка моя котка моя капан моя живот моя котва
моя котва моя китка моя котка моя капан моя живот моя котва моя китка
компот панама комина книгата капитан контакт икономиката тя панама
компот камина капитан контакт виновна контактната то компот панама
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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компот панама комина книгата капитан контакт икономиката тя панама
компот камина капитан контакт виновна контактната то компот панама
шок щат фиш шап шия кош хап наш хан фон ваш шиш шоп шок щат шок
шах фон тон щат том фон тоя ваш хан моя наш ваш щат шах шок щат фиш
шок щат фиш шап шия кош хап наш хан фон ваш шиш шоп шок щат шок
шах фон тон щат том фон тоя ваш хан моя наш ваш щат шах шок щат фиш
шипка шок щипка щат шахта шах пишат фиш ахат пана наш шах щипка
щат шипка шок пишат фиш шахта шах пана ахат шах наш шипка шок
шипка шок щипка щат шахта шах пишат фиш ахат пана наш шах щипка
щат шипка шок пишат фиш шахта шах пана ахат шах наш шипка шок
капка капна китна китка котка капан живак кимион патка тип капна капка
китка китна капан котка кимион живак питка поп капка капна китна китка
капка капна китна китка котка капан живак кимион патка тип капна капка
китка китна капан котка кимион живак питка поп капка капна китна китка
капитан тананика поток кино виновна паяжина кимоно жита тя контакт
контакти паток каша паяжина виновно камина шина то капитан тананика
капитан тананика поток кино виновна паяжина кимоно жита тя контакт
контакти паток каша паяжина виновно камина шина то капитан тананика
За ритъм на писане
Навивам тоя нов топ от панама на мама навивам тоя нов топ вашата нова
книга я няма вашата нова книга я няма вашата нова книга навивам тоя нов
топ от панама на мама навивам тоя нов топ вашата нова книга я няма
вашата нова книга я няма вашата нова книга я няма навивам тоя нов топ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„ЕЪ - СР―

Е И Ш Щ КС
Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Ъ Э Ф Х П Р
средни пръсти

ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср
еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср ср
ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср
еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср еъ ср ср
нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн
аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа
нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн
аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа нсн аеа
нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа
аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн
нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа
аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн аъа нрн
нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв
аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая
нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв
аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая нснв аеая
нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая
аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая аъая
нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая аъая нрнв
аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая нрнв аъая аъая нрнв аъая
нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр
аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ
нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр
аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеъ нснр аеаъ нснр аеаъ нснр аеаъ
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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рак сам път сак рис есе син мас асо мак кос сит тас нос сок сам рак сак път
есе рис мас син мак асо сит кос нос тас кон рак сам път сак рис есе син мас
рак сам път сак рис есе син мас асо мак кос сит тас нос сок сам рак сак път
есе рис мас син мак асо сит кос нос тас кон рак сам път сак рис есе син мас
ръка сено есен перо каса рана гнет жест етаж тема месо етап сено ръка пер
сено есен перо каса рана гнет жест етаж тема месо етап сено ръка перо
ръка сено есен перо каса рана гнет жест етаж тема месо етап сено ръка пер
сено есен перо каса рана гнет жест етаж тема месо етап сено ръка перо
мое перо моя каса моя тема моя сак моя наем мое есе моя път моя каса мое
перо мое агне мое есе моя тема моя сак моя пес мое перо моя каса моя тема
мое перо моя каса моя тема моя сак моя наем мое есе моя път моя каса мое
перо мое агне мое есе моя тема моя сак моя пес мое перо моя каса моя тема
рано агент раса сънен река тъмна маса ранен мъка стена риск раса сънен
раса агент наем тъмно съко стана рана равен река рано агент раса сънен
рано агент раса сънен река тъмна маса ранен мъка стена риск раса сънен
раса агент наем тъмно съко стана рана равен река рано агент раса сънен
равен равна равно равни равнина сън съня сънят сънен сънени равна равно
равни ревна сенокос вън жъна жътва тъмен тъмни ранвен равна равно равн
равен равна равно равни равнина сън съня сънят сънен сънени равна равно
равни ревна сенокос вън жъна жътва тъмен тъмни ранвен равна равно равн
екватор екватор екваторът ремък ремъка ремъкът етаж етажът експерт
експерта експертът съвет съвета съветът таен вносен екватор екватор съвет
екватор екватор екваторът ремък ремъка ремъкът етаж етажът експерт
експерта експертът съвет съвета съветът таен вносен екватор екватор съвет
антена монета ананас стъпка гневен военен ремонт еретик пес монета
антена ремонт гневен стъпка етапен ананас свиква сит антена монета анана
антена монета ананас стъпка гневен военен ремонт еретик пес монета
антена ремонт гневен стъпка етапен ананас свиква сит антена монета анана
експеримент премествам нажежавам емигрантка протежирам тъма
прожектирам емигрантка премества протежирам емигрантка мъка тъга
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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експеримент премествам нажежавам емигрантка протежирам тъма
прожектирам емигрантка премества протежирам емигрантка мъка тъга
За ритъм на писане
Всяка есен по света е китна и прекрасна всяка есен по света всеки наш
съвет е ясен всеки наш съвет е ясен всеки наш всяка есен по света е китна
и прекрасна всяка есен по света всеки наш съвет е ясен всеки наш съвет е
ясен все ки наш всяка есен по света е китна и прекрасна всяка есен по свет

ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„УЙ - ДЛ―

У Е И Ш Щ КСД
Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Й Ъ Э ФХ П РЛ
средни пръсти

вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу
яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд
вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу
вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу вд яу
вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй
яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл
вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй
вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй вл яй
вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв
яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя
вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв
яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя вдв яуя
вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь
яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм
вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь
вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь вдвм яуяь
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь
яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм
влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь
влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь влвм яйяь
вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл
яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй
вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв
яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй вдв яуяй вдвл яуяй
лек ден ура дим уви тук кум май йод лед лес лек лук лък лен ден лек дим
ура тук уви май кум лен йод лек лед лъч куп лък лек ден ура дим уви тук
лек ден ура дим уви тук кум май йод лед лес лек лук лък лен ден лек дим
ура тук уви май кум лен йод лек лед лъч куп лък лек ден ура дим уви тук
тук дядо лек дава йод рана кум дава уви супа дом дваж дядо тук йод рана
лек давауви супа кум дама лава лук тук дядо лек дава йод рана кум дава
уви супа дом дваж дядо тук йод рана лек дава уви супа кум дама лава лук
тук дядо лек дава йод рана кум дава уви супа дом дваж дядо тук йод рана
лева лява уста унес купа супа сума умия днес дума ръка лява лева унес
уста супа купа умия сума дума днес план лева лява уста унес купа супа
лева лява уста унес купа супа сума умия днес дума ръка лява лева унес
уста супа купа умия сума дума днес план лева лява уста унес купа супа
майка ласка лейка лайка успех локум кален канал легло ласка майка лайка
лейка локум успех канал кален дърво майка ласка лейка лайка успех локум
майка ласка лейка лайка успех локум кален канал легло ласка майка лайка
лейка локум успех канал кален дърво майка ласка лейка лайка успех локум
маймуна дървета луканка ужагдам лесика диктува дарение дървета
маймуна угаждам луканка диктува ексика двукрил маймуна дървета
маймуна дървета луканка ужагдам лесика диктува дарение дървета
маймуна угаждам луканка диктува ексика двукрил маймуна дървета
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дежурство дамаджана лековерен калайджия приятелят ласка дамаджана
дамаджана лековерен калайджия приятелят ласка дамаджана дежурство
дежурство дамаджана лековерен калайджия приятелят ласка дамаджана
дамаджана лековерен калайджия приятелят ласка дамаджана дежурство
увереност действа установен докосване йонизиран успешен действа
увереност докосване установен дежурство лековат увереност действа
установен докосване йонизиран успешен действа увереност докосване
увереност докосване установен дежурство лековат увереност действа
За ритъм на писане
Приятелството е като приятен пролетен майски ден истина нашата
увереност е нашето спокойствие нашата увереност приятелството е като
приятен пролетен майски ден истина нашата увереност е нашето
спокойствие нашата увереност е нашето спокойствие нашата увереност е
Приятелството е като приятен пролетен майски ден истина нашата
увереност е нашето спокойствие нашата увереност приятелството е като
приятен пролетен майски ден истина нашата увереност е нашето
спокойствие нашата увереност е нашето спокойствие нашата увереност е
ОСНОВНИ
КЛАВИШИ
„Ю - ЗБЦ―,
запетая

, У Е И Ш Щ КСД З Ц
Ь Я А ОЖ Г Т Н В М Ч
Ю Й Ъ Э ФХ П РЛ Б
малки пръсти

мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз
ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь,
мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз
ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь, мз ь,
мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью
ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб
мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью
ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб ью мб
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мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь,
мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь,
мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь,
мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мц ь, мз ь, мз ь,
мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц
мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз
мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц мзц
мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз мцз
мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц
мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч
мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц мчзц
мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч мзцч
цар, цял, цип, цяр, цел, цар, цип, цяр, цел, цар, цял, цяло, зар, бук, зов, куб,
зъл, боб, бяг, газ, бос, без, люк, бука, цар, цял, цип, цяр, цел, цар, цип, цяр
цар, цял, цип, цяр, цел, цар, цип, цяр, цел, цар, цял, цяло, зар, бук, зов, куб,
зъл, боб, бяг, газ, бос, без, люк, бука, цар, цял, цип, цяр, цел, цар, цип, цяр
без, бал, зъл, бос, куб, зор, лют, боб, зов, бол, бор, бук, цар, зар, цяр, цип,
цел, цял, цар, бал, цяр, лют, цип, зор, без, бал, зъл бос, куб, зор, лют, боб
без, бал, зъл, бос, куб, зор, лют, боб, зов, бол, бор, бук, цар, зар, цяр, цип,
цел, цял, цар, бал, цяр, лют, цип, зор, без, бал, зъл бос, куб, зор, лют, боб
южен, южна, южно, южни, южните, бял, бяла, бяло, бели, бал, южна,
южен, южни, южно, закона, бяла, бяло, бял, бял, бент, бук, южен, южна
южен, южна, южно, южни, южните, бял, бяла, бяло, бели, бал, южна,
южен, южни, южно, закона, бяла, бяло, бял, бял, бент, бук, южен, южна
борса, люляк, балон, барут, завод, тютюн, закон, залог, юг, люляк, борса,
барут, балон, тютюн, завод, залог, юнкер, як, борса, люляк, балон, барут
борса, люляк, балон, барут, завод, тютюн, закон, залог, юг, люляк, борса,
барут, балон, тютюн, завод, залог, юнкер, як, борса, люляк, балон, барут
юрист, бледен, зюмбюл, замах, юбилей, замаза, бразда, уют, блюдо,
зюмбюл, бледен, уютен, замаза, юбилей, бледна, бук, юрист, бледен,
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конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
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юрист, бледен, зюмбюл, замах, юбилей, замаза, бразда, уют, блюдо,
зюмбюл, бледен, уютен, замаза, юбилей, бледна, бук, юрист, бледен, уют
югоизток, югозапад, запозная, балерина, разлюлее, забрава, югозапад,
югозапад, балерина, запозная, забравен, юмручен, югоизток, югозапад,
югоизток, югозапад, запозная, балерина, разлюлее, забрава, югозапад,
югозапад, балерина, запозная, забравен, юмручен, югоизток, югозапад,
бюрократ, боровинка, брилянтен, буренясал, бракониер, южен , бактерия,
брилянтен, боровинка, бракониер, буренясал, южна, бюрократ, боровинка,
бюрократ, боровинка, брилянтен, буренясал, бракониер, южен , бактерия,
брилянтен, боровинка, бракониер, буренясал, южна, бюрократ, боровинка,
цветарница, часовникар, целомъдрие, черноземен, цианкалий, черноземен,
целомъдрен, часовникар, цветарница, циркаджия, цветарница, часовник,
цветарница, часовникар, целомъдрие, черноземен, цианкалий, черноземен,
целомъдрен, часовникар, цветарница, циркаджия, цветарница, часовник,
За ритъм на писане
Нашето
отечество
е
цивилизована
и
демократина
страна
непротивоконституционствувателствувайте
целесъобразност
нашето
отечество
е
цевилизована
и
демократична
страна
непротивоконституционствувателствувайте целесъобразност старана
Нашето
отечество
е
цивилизована
и
демократина
страна
непротивоконституционствувателствувайте
целесъобразност
нашето
отечество
е
цевилизована
и
демократична
страна
непротивоконституционствувателствувайте целесъобразност старана
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конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

Клавиши
за
главни букви.
Клавиш
за
постоянно
главни букви

, У Е И Ш Щ КСД З Ц
ПГЛ. Ь Я А О Ж Г Т Н В М Ч
Гл.
Ю Й Ъ Э Ф Х П Р Л Б Гл.
малки пръсти

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З ,И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь,
Ю, Я, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш
Ба, Бе, Би, Бо, Бу, Бю, Ва, Ве, Ви, Во, Ву, Вю, Вя, Га, Ге, Ги, Го, Гу, Гю,
Да, Де, Ди, До, Ду, Дю, Дя, Жа, Же, Жи, Жо, Жу, Жю, За, Зе, Зи, Зо, Зу,
Ка Ке Ки Ко Ку Кю Кя, Ла, Ле Ли Ло Лу Лю Ля, Ма Ме Ми Мо Му, На Не
Ни Но Ну Ню Ня, Па Пе Пи По Пу Пю Пя, Ра Ре Ри Ро Ру Ря, Ра Ре Ри Ро
Са Се Си Со Су Сю Ся, Та Те Ти То Ту Тю Тя, Фа Фе Фи Фо Фу, Ца Це Ци
Цо Цу Цю Ця, Ча Че Чи Чо Чу Чю Чя, Ша Ше Ши Шо Шу Шя Ша Ше Ши
ЕЗИКОВИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЛИ СЪКРАТЕНИ НАЗВАНИЯ
БНБ Българска народна банка, Българска народна банка
БАН Българска академия на науките, Българска академия
БДС Български държавен стандарт, Български държавен
НС Народно събрание, Народно събрание, Народно събрание
МС Министерски съвет, Министерски съвет, Министерски съвет
СХБ Съюз на художниците в България, Съюз на художниците
СПБ Съюз на писателите в България, Съюз на писателите
СИБ Съюз на инвалидите в България, Съюз на инвалидите
СТРАНИ В ЕВРОПА
България, Германия, Румъния, Унгария, Фрация, Италия, Чехия, Швеция
България, Германия, Румъния, Унгария, Фрация, Италия, Чехия, Швеция
СТОЛИЦИ В ЕВРОПА
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20

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

София, Будапеща, Букурещ, Монако, Париж, Прага, Тирана, Рим, Осло
София, Будапеща, Букурещ, Монако, Париж, Прага, Тирана, Рим, Осло
РЕКИ В ЕВРОПА
Марица, Струма, Дунав, Волга, Днепър, Висла, Темза, Дон, По, Амазонка
КЛАВИШИ
За
цифри,
препинателни,
математически
и други знаци

! ? + „ % = : / _№І V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - .
, У Е И Ш Щ КСД З Ц
ПГЛ. Ь Я А О Ж Г Т Н В М Ч
Гл.
Ю Й Ъ Э Ф Х П Р Л Б Гл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 123 456 1000, но 10 000, 100 000.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 123 456 1000, но 100 000, 1 000 000.
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ ХХ
/// /// /// %%% %%% %%% №№№ №№№ №№№ === === === ::: ::: :::
/// /// /// %%% %%% %%% №№№ №№№ №№№ === === === ;;; ;;; ;;;
§§§ §§§ §§§ !!! !!! !!! ??? ??? ??? --- --- --- ... ... ...+++ +++ +++ %%% %%%
§§§ §§§ §§§ !!! !!! !!! ??? ??? ??? --- --- --- ... ... ...+++ +++ +++ %%% %%%
Трети март 1876 година – 3 март 1876 г., 03.03.1876 г.
Трети март 1876 година – 3 март 1876 г., 03.03.1876 г.
Българската азбука започва с: а, б, в, г, д, е ,ж, з , и ,й, к, л, м ....
Българската азбука започва с: а, б, в, г, д, е ,ж, з , и ,й, к, л, м ....
Стойността на фактура № 16/21.02.1995 г. От 1000 (хиляда) лева е платима
не само в брой, но и с платежно нареждане.
Квадратурата на териториалните води на крайграничните реки в страната
ни е изчислена точно на 258,8 кв. Км или 258, 8 км2.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
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„Все едно – рече Ивайло – ще се намери поне един добър човек.―
„Все едно – рече Ивайло – ще се намери поне един добър човек.―
10+10=20; 10+10-5=15; 15-5=10; 5.5=25 или 5х5=25м 10:5=2.a
10+10=20; 10+10-5=15; 15-5=10; 5.5=25 или 5х5=25м 10:5=2.a
Това цвете (тъй си мислеше Цветелина) е с особен аромат. Да!
ДРУГОСЕЛЕЦ
Като на всеки празник, кръчмата се пълнеше с хора. През отворените
прозорци можеше да се види как идат и ония селяни, които бяха
позакъснели. Вървяха бавно, тежко, като че умората беше ги налегнала
едвам сега, когато бяха останали без работа. Всички бяха си турили чисти
ризи с широки бели ръкави, спираха се и гледаха насам, гледаха нататък. И
как няма да гледат? Трева е поникнало и на камък. Такава зеленина е
навън, че и в кръчмата като си седи чивек, пред очите му играят зелени
кръгове.
Още от вратата някои извикаха: "Добро утро!" - но не бързаха да седнат,
защото сред кръчмата беше се изправил Йови и разправяше:
- Ходих навсякъде аз. Бях и на Мимерлика, и на Дурасийския път. Бе,
брате, то едни ниви станали, да им се ненагледаш. Ръжта е висока колкото
боя ми. От нощешния дъжд малко са полегнали, но ще се изправят, като
пекне слънце. Хеле твойта зимница, бай Алекси - обърна се той към кмета,
- дето е на Чатърлъка, здраве й кажи.
И
аз
имам
зимница
там,
тя
как
е.
Йове?
И
тя
е
хубава,
бай
Миале.
Всички
са
хубави.
- Йови право казва - обади се дядо Иван. - храните са добри. Никой не мой
каза отнапреж, че е негово, щото е сял, докато не го тури в хамбаря си, ама
ако е рекъл господ, голям спор и берекет ще бъде таз година. Трябва
пазене само. Затуй знаеш ли какво ще ти кажа на тебе, кмете, Алексе, я
чуй...
Други

говореха

на

кмета

и

дядо

Иван

трябваше

да

почака.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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- А чуй, Алексе - започна той отново, - да кажеш там на твойте чиновници,
на поляците де, да пазят добре. Нямат работа в село, в къра да вървят.
- Знам, дядо Иване, знам. Казах им. Хората претендират, рекох, или ще
пазите добре, или ви уволнявам на общо основание. Да си отваряте очите,
рекох, улови ли се някой добитък в нивите - право в капана. И глоба.
- Не глоба, а бой, бой. Чуваш ли, Алексе?
- Холан, дядо Иване, много си лош. А що не кажеш на твойте овчери, все у
нивята
се
увират.
- Кой? Аз? Мойте овчери? Ти да си знаеш устата, чу ли! Мойте овчери! Бе
я са виж ти, себе си виж, два наполеона имаш да ми даваш от толкоз време,
а още не ми си ги дал. Магаре такова. Мойте овчери...
Не бяха пили още, затуй и разпрата утихна лесно. Почти пиян беше само
Торашко каменарят, който беше дошел най-рано. Неговата къща беше
близо - горе на баира. Едно време Торашко беше се заловил да копае
наоколо, за да поразширочи двора си; защото нямаше накъде другаде,
"Боря се с баира!" - казваше той. Но на това място излезе хубав камък и
Торашко се залови за каменарство. Около къщата му винаги имаше сега
струпан камък, готов за продан. Тия камари приличаха на дувари, на
крепост. Затуй и Торашко казваше: "Не ща да знам никого, ей! Аз живея в
Порт Артур!" Но той казваше туй, когато биваше пиян, и го изговаряше:
"Аз
живея
в
Портартър!"
Сега Торашко още мълчеше. Докато беше траяла препирнята, той
внимателно беше слушал всички. С никого не беше съгласен, никого не
смяташе за прав. Но той си имаше ред в пиянството и още не беше дошла
минутата да говори. Сега само слушаше и, най-много, изглеждаше гневно
и продължително ту тоя, ту оня, като че искаше да каже: "Бе аз ще ви дам
да разберете, ама да са здрави предните зъби!" От яд чукаше силно по
масата
и
искаше
още
ракия.
Разговорът в кръчмата утихна и се раздроби. На една страна кметът и
някои
близки
негови
хора
приказваха
за
политика.
- Драган пак отишел в града. Щял да се оплаква на началника, искал да
касира
избора.
Ами,
да
има
да
зима.
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- Доходяла жена му с нас. Не зная, рекла, какво ще правим с наш Драгана,
ще си изгуби ума с тия селски работи. Скача, рекла, в съня си и вика:
"Касация!"
Всички се засмяха. - Касация! - викал. Питала жена ми: "Бульо Марийо,
рекла,
що
е
туй
касация?"
А
тя?
- Рекла й: "Хайде, хайде! Нека той виси по кръчмите, нека не си гледа
работата,
че
касация
не,
ами
съвсем
ще
я
закъсате!"
Пак се засмяха високо. След туй кметът се понаведе, поогледа се и ниско
зашепна
нещо.
На друга маса дядо Иван, забравил вече кавгата, разказваше:
- Не думай тъй, Миале, днешният празник е голям. На днешния ден св. цар
Костадин и царица Елена намерили честния кръст. Същия, на който е бил
разпънат Исус Христос. Хаджи Злати, като си доде от Божигроб, донесе ей
такова парченце от него, от честния кръст, малко, колкото една трохичка.
Аз бях дете тогаз, ама го видях: черно едно дърво, като кюмюр. Помага за
всичко.
Помага,
вятър.
Е
и
ти,
Миале.
Откога
стана
такъв
протестантин!
Дядо Иван се засмя и запуши с дългото си тръстено цигаре.
В кръчмата влезе Илия, полският пазач с преметната на рамо кримка,
висок, изгорял от слънцето, и от него сякаш полъхна нещо от зелените
ниви. Като видя, че кметът е вътре, Илия се повърна и тозчас вкара пред
себе
си
един
непознат
селянин.
- Гуспудин кмете! - гръмна силният му глас. - Ей го тоя: улових го, че пасе
коня си в нивите. В ичимика на Татар Христа го улових, до лозята.
Разговорите изведнъж секнаха. Всички се обърнаха и погледнаха
непознатия: беше дребен човек, дрипаво облечен. По носията се
познаваше, че е другоселец. Едното му око имаше беличко вътре и го
правеше
кривоглед.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
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- Чуваш ли, кмете, чуваш ли! - завика дядо Иван. - Аз какво ти разправях
тебе...
- В моя ичимик ли бил, кайш, Илия? - попита Татар Христо. - В моя
ичимик,
а?
Той стана, измъкна се иззад масата и изглеждаше уж спокоен, но изведнъж
се
спусна
връз
другоселеца.
- Бе вий какви хора сте бе! Как тъй ша влезеш в чужда нива, да тъпчеш на
човека стоката му, мъката му? Кой си ти? Какъв си? Хайдук!
Почервенял, с издути жили на шията, с изпъкнали сини очи, Татар Христо
беше дигнал юмрук над другоселеца и само дето не го удряше още.
Удри
го,
удри
го!
викаше
дядо
Иван.
- Я чакайте! - извика кметът. - Тук закон има. Бай Христо, седни си на
мястото. Ти защо си влязъл в нивата? - обърна се той към другоселеца.
- Не бе, гуспудин кмете, не съм влязъл. Кончето ми е болно. Спрех се на
пътя, на самия крачец на нивата. Чакай, рекох, да видя дали ще посегне да
яде, защото, когато добитъкът е болен, не яде. И не яде. Нито един класчец
не
откъсна...
- Лъже, гуспудин кмете! - извика Илия и отвисоко, като орел, изгледа
другоселеца.
Лъже,
сред
нивата
беше.
- Глоба! - каза кметът. - Сто лева глоба глоба. Хайде, давай парите още
сега.
ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕКСТОВЕ
МАРКЕТИНГ
Разбирането за това какво е маркетинг се промени през последните години.
Днес маркетингът е съвкупност от процеси, чрез които продуктът/услугата
ви трябва да достигне до крайния потребител. Определение за маркетинг
са дали различни личности и организации, тук ще се спрем обаче на това,
предложено от Американската маркетинг асоциация (AMA). То гласи, че
маркетингът е организационна функция, която е съвкупност от различни
процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за
потребителите за контролиране на взаимоотношенията с тях по начин, по
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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който да се облагодетелства организацията, както и всички свързани с нея
страни.
В маркетинга има две основни цели, които са: удовлетворяване на потребностите на потребителите и постигане на предимства над конкурентите.
Маркетинг концепциите могат да се разграничат на продуктова, търговска,
производствена, социална маркетингова, класическа маркетингова и
създаване на връзки.
Дейностите, които обхваща маркетинга са наистина много. Те са свързани
с рекламата, връзките с обществеността, промоциите, личните продажби,
финансиране, ценообразуване, прогнозиране, купуване, медийно присъствие, обслужване, изследвания и много други. Често се използва
съчетанието ―маркетинг и реклама‖ или ―реклама и маркетинг‖. Но
всъщност рекламата е част от маркетинга.
През последните години често се говори за маркетингов микс, комуникационен микс или рекламен микс. Това са имената на едно и също нещо,
което представлява съчетание на различни дейности от маркетинга за
достигане маркетинговите, рекламните и фирмените цели. Тези дейности
са реклама, лични продажби, търговска промоция и PR.
Добре е да сте наясно с елементите на комуникационния процес. Всеки
процес има източник и получател. Това са съответно фирмата и потенциалният клиент. Посланието се кодира, изпраща се по медия, следва
декодиране. По пътя на съобщението може да има различни ―шумове‖.
Получателят дава отговор след получаването на декодирането послание.
Следващата стъпка е обратната връзка
ЛУКСОЗНА СТОКА
Луксозна стока е термин от икономиката, с който се означава стока, за
която търсенето се увеличава успоредно с повишаването надоходите, за
разлика от стоките от първа необходимост, за които търсенето няма връзка
с дохода.
Луксозните стоки се отличават с висока еластичност на търсенето.
Например когато хората стават по-богати, те купуват повече луксозни
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
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стоки. Това означава също, че ако има спад на дохода, то и търсенето ще
спадне. От друга страна, приходите от еластичността на доходите, не
зависят от доходите. Следователно една луксозна стока може да се
превърне в обикновена спрямо различните нива на доходите. Например
ако един богат човек спре да си купува луксозни коли за колекцията си, а
започне да колекционира самолети, тогава на това ниво на дохода
луксозната кола се превръща в обикновена стока.
Някои от произвежданите продукти постигат статус на „луксозни стоки―
поради техния дизайн, качество, трайност или изпълнение, забележително
по-добри от сравними заместители. Така почти всяка категория стоки,
предлагани днес на пазара включва набор от сходни продукти, чийто
"лукс" се характеризира с по-добро качество на материалите, масивна
конструкция, стилен външен вид, повишена издръжливост, по-добра
производителност и т.н. Като такива, тези луксозни стоки, запазват или
подобряват основните си функции.
Има и стоки, които се възприемат като луксозни от обществото, защото
са символи на социален статус, както и на покупателната способност на
тези, които ги придобиват. Тези покупки, които не винаги са по-добри (в
качеството, изпълнението или външния вид) в сравнение с по-евтините им
заместители, са закупени с основна цел да демонстрират богатството на
техните собственици. Това са представители на социално-икономическия
феномен „показно потребление― и обикновено включват луксозни
автомобили, скъпи часовници и бижута, дизайнерски облекла,яхти, големи
частни квартири, градски имения и вили.
Луксозните стоки се класифицират като стоки на Веблен с положителна
ценова еластичност на търсенето.
Въпреки че изкусното изпълнение не зависи от качеството, за луксозните
стоки се счита, че са от най-високата част на пазара по отношение
на качество и цена. Класическите луксозни стоки включват дрехи и
аксесоари от висшата мода. Луксозният сегмент присъства и в много други
пазари: автомобили, вино, бутилирана вода, чай, часовници, бижута,
шоколад и др.
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РАДОЙ РАЛИН
Радой Ралин е роден на 22 април 1923[2] г. в Сливен.[1] Той е правнук
на Таньо войвода, който е сподвижник на Васил Левски и приятел
на Стефан Караджа. Завършва гимназия в родния си град (1941) и право
в Софийския университет (1945).
През юли—септември 1941 заедно с Дучо Мундров и Щ. Скубарев списва
и
редактира
нелегалния антифашистки бюлетин
„Истината
по
антисъветската война―. През 1942 е арестуван. През 1944 (3 месеца)
завежда отдел „Агитация и пропаганда― в Околийския комитет на
Отечествения фронт в Сливен, но поради несъгласие с „революционните―
действия на ръководството му заминава доброволец на фронта. Участва
във Втората световна война (1944–45).
Редактор (1945–46) в списание „Славяни―. Бригадир в Югославия (1947).
През 50-те
години,
когато
в България джазът се
смята
за еретично изкуство, Радой Ралин е един от ревностните му поддръжници;
заедно с Милчо Левиев създава (1965) формацията „Джаз Фокус―.
Един от създателите на Стършеловия сатиричен театър (1953) — първия
български театър на сатиричната миниатюра, който става средище на
антикултовската сатира. През 1946–49 е редактор във в. „Литературен
фронт―, през 1952–61 — във в. „Стършел―, 1961–63 — във в. „Литературни
новини―, 1961–63 — в Студията за игрални филми, 1964–66 — в Студията
за хроникални и документални филми, където създава поредицата
документални киносатири „Фокус―. Редактор в изд. „Български писател―
(1967–68), в Българска кинематография (1976–87), във в. „Литературен
фронт― (1987–90).
От 1992 г. заедно с Борис Димовски и своя син Кин Стоянов издава в.
„Щастливец―.
Радой Ралин почива на 21 юли 2004 г. На негово име е наречен площадът
пред бившето кино „Изток― срещу хотел „Плиска― в София. През 2012 г.
там е поставена и статуя на Радой, дело на скулптора Георги Чапкънов.
Радой Ралин възражда нетрадиционните за българската сатира кратки
жанрови форми — апострофа, афоризма, сатиричната парабола; разширява
жанровата територия на съвременната сатира, вътрешновидовото
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богатство с уникалните си думи-хибриди. Ралин работи активно във
всички жанрове на сатиричното изкуство.
Превеждан е на 27 езика (включително и китайски)
РОМАН
Романът е вид литературен жанр на прозата, в който се разказва и предлага
разгърнато историята на главния герой, който участва в специфични, значими, вълнуващи или пък обичайни за него събития.
Романът като вид художествено литературно произведение в проза, се
отличава най-общо от разказа, новелата и повестта по по-големия си обем,
отговарящ на по-широкото разгръщане на сюжетността, по полифоничността си, в него се развиват по-пълно характерите на действащите
лица (самият им брой често е по-голям), контекстът на описваните събития
се задълбочава.
вропейската традиция на романа като жанр започва от средновековните романси. Дори днес, повечето европейски езици го подтвърждават
като използват думата роман. Английската дума - novel, идва от италианското novella. характеристики на романа, като например голямата дължина
или наличието на основен герой, който дава името на творбата (Например Робинзон Крузо или Оливър Туист), се коренят именно в традиционните романси. Ранните модерни романи имат заглавия, отнасящи се
към любопитни примери на живота, а не към герои.
С рицарството се появява цял нов жанр. Историите за Крал Артур стават
известни в края на 12 век. Творбите на Кретиен дьо Троа стават пример за
европейските епични творби. Типичен Артуров роман се фокусира на един
единствен герой и го прекарва през множество препирни. [1] Моделът
придобива и религиозни черти: изпитания, изпратени на рицаря от Бог по
време на приключението му. Рицарят нямал власт над собствената си
съдба. Има сатирични пародии на произведения на рицари, например
"Пръстенът" на Хенрих Витенвилер (1410 г.)
Просвещението разделя първите модерни автори и читателите.
Измислените истории са далеч от мнението на обикновения човек, книги
като "Смъртта на Артур" на Малори са продавани като историческа
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истина, въпреки че са наситени с магически елементи и легенди. Първите
знаци на просвещение прекъсват този период, около 1660 година.
Историята вече се разглежда като наука и институции като църквата,
държавните и кралските организации започват да систематизират.
Интересите на хората личат след началото на 18 век, когато отделни
личности застават след големите европейски революции.
БИОТЕХНОЛОГИИ
Биотехнологиите са технологии, използващи биологични системи или
техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на
продукти или процеси. Те намират приложение в широк кръг области от
земеделието до медицината.
Биотехнологиите се появяват през неолита с одомашняването на растения
и животни, последвано от продължителни усилия за технияизкуствен
отбор и хибридизация. Те получават решителен тласък с развитието на
биологията през 19 век, което дава възможност за тяхното широко
навлизане в практиката. Днес на биотехнологиите се възлагат големи
надежди за получаването на алтернативни хранителни вещества,
лекарствени субстанции и ваксини от модифицирани за целта
микроорганизми. В последните години усилено се работи и в областта на
растителните и ДНК рекомбинантните биотехнологии.
Биотехнологиите се базират на чистите биологични науки,
като генетика, микробиология, молекулярна
биология, биохимия, ембриология,клетъчна биология, а в много случаи и
на други научни области, като инженерна химия, информатика и други. В
същото време съвременните биологични науки са тясно свързани с
биотехнологията и широко използват биотехнологични технически
средства.
Най-старото приложение на биотехнологиите е селското стопанство, което
само по себе си се вмества в дефиницията за биотехнологиите като
приложение на биологични системи за създаване на желан продукт. Още с
одомашняването
на
растенията
и
животните
през неолитната
революция селското стопанство се превръща в основния метод за
производство на храни. Макар и бавно, през следващите хилядолетия
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селскостопанската технология претърпява непрекъснато развитие селектират се нови сортове и породи, различни организми и биологични
продукти се използват за наторяване, азотфиксация или контрол на
вредителите. В хода на това развитие хората променят генетиката на
домашните растения и животни чрез пренасянето им в различна среда или
чрез хибридизация. По този начин, например, при царевицата са получени
сортове с по-едри или по-сладки зърна.
Първото приложение на чисто биологична технология в промишлеността
датира от 1917 година, когато Хаим Вайцман вав Великобритания използва
бактерии.
ШУМЕР
Шумер е първата голяма човешка цивилизация (възникнала през IV
хилядолетие пр.н.е.) на територията на Южна Месопотамия. Шумерите се
считат
за
изобретатели
на писмеността,
колелото,
множество селскостопански сечива, грънчарството, пивоварството и други.
Шумерите са народ, населяващ Южна Месопотамия, основно територията
между реките Тигър и Ефрат, в южната част на съвременен Ирак. Все още
няма единно мнение за произхода на шумерите. Не е изключена
възможността шумерската цивилизация да е възникнала в процеса на
развитие на предшестващата я местна неолитна култура Убейд. В епоса на
шумерите (Епос за Гилгамеш) се споменава за страна, която те считат за
прародина на цялото човечество — остров Дилмун (днешнен Бахрейн).
Първите шумерски селища възникват преди около 4 хил.г.пр.н.е.
Постепенно по-големите от тях прерастват в независими градове-държави,
воюващи по между си. Всеки град има свой управник — цар или жрец и
своебожество.
Най-големите
такива
градове-държави
са Ериду, Нипур, Киш, Лагаш, Урук, Ур и Ума.
Шумерските градове представляват оживени търговски и занаячийски
центрове. Освен търговията, която развиват помежду си, те търгуват и
с Древен Египет и Индия. Поради своето богатство те често стават обект
на нападения от страна на персийските и арабските племена.
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Около 2600
пр.н.е. Шумер
бива
обединен
под
властта
на урукския цар Гилгамеш, от династията Ур. Следващият владетел —
Лугаланемунду, цар на Адаба, прибавя към територията на Шумер земите
от Средиземно море до югозападен Иран, а в края на XXIV в.пр.Хр. царят
на Ума — Лугалзагеси, разширява тези владения до Персийския залив.
Шумерската писменост възниква през 4-тото хил.пр.н.е. и е най-раннaтa
известнa формa на писменост след датираната към 5600-5300 г. пр.
Хр.Дунавска протописменост. Шумерската клинопис е система на писане,
при която всеки знак се издълбава с тъпа тръстикова пръчица върху
глинена плочка или друга глинена повърхност. Първоначално писмеността
е пиктографска (картинна, каквато е в Древен Египет), а впоследствие е
опростена в клинописна. Писмото е наречено клинописно, защото знаците
му представляват чертички, всяка от които с формата на клин. Клинописът
се разпространява по цялото Междуречие (Месопотамия) и става
основната форма на писменост на древните народи от Близкия изток.
ФУТБОЛЪТ
Футболът се играе на правоъгълно поле, покрито с естествена или изкуствена трева, като целта е топката да бъде вкарана във вратата на противника, при което се отбелязва гол. Вратите на двата отбора са разположени
на късите страни на правоъгълното поле. По време на игра само вратарите
имат право да докосват топката с ръка, а останалите играчи обикновено я
ритат с крака и в редки случаи я пресрещат с тялото или главата си. Мачът
се печели от отбора, отбелязал повече голове. При равен брой голове, в
зависимост от изискванията на състезанието, резултатът може да се обяви
за равен или играта да продължи в допълнително време или с дузпи.
Съвременният футбол води началото си от Англия, където през 1863
година, след създаването на Футболната асоциация, са утвърдени първите
правила на играта. Международните футболни състезания се координират
от Международната футболна федерация (ФИФА), която е създадена през
1904 година. Най-престижното международно състезание е Световното
първенство, провеждано веднъж на четири години.
Футболът се играе по предварително определени правила, като се използва
една сферична топка. Двата отбора, съставени от по единадесет играчи, се
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опитват да вкарат топката във вратата на противниковия отбор, ограничена
от две странични и горна греда, като по този начин отбележат гол.
Отборът, отбелязал повече голове в края на мача, е победител, а ако двата
отбора имат равен брой голове, мачът е равен. Всеки отбор се води от
капитан и има един вратар.
Основното правило е, че играчите, с изключение на вратарите, не могат
умишлено да докосват топката с ръце по време на игра, макар че използват
ръцете си при възобновяване на играта с тъч. Те обикновено движат
топката с долната част на краката си, но могат да използват и други части
на тялото, с изключение на ръцете. [5] По време на игра, всички играчи
могат да движат топката в произволна посока и да се движат свободно в
игралното поле, но не могат да получават топката в положение на засада.
Обикновено футболистите се стремят да създадат възможности за
отбелязване на гол чрез индивидуален контрол върху топката, подаване на
топката на съотборник и удари към вратата, която се пази от
противниковия вратар. Играчите на другия отбор се опитват да установят
контрол върху топката като прехващат подавания или я отнемат от играча,
който я владее. Нужно е обаче те да се съобразяват с правилата.
ПОД ИГОТО
Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат,
вечеряше с челядта си на двора.
Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение, под
лозата, между бистрия и студен чучур на барата, който като лястовичка
пееше, деня и нощя, и между високите бухлати чемшири, що се тъмнееха
край зида, зиме и лете все зелени. Фенерът светеше, окачен на клончето
на едно люлеково дръвче, което приятелски надвисваше миризливите си
люлеки над главите на челядта.
А тя беше многобройна.
До бай Марка, до старата му майка и до стопанката му седяха около
трапезата рояк деца - големи и малки, които, въоръжени с ножове и
вилици, опустошаваха мигновено хлябове и блюда. Те напълно
оправдаваха турската дума: сомун душманларъ.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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Бащата хвърляше от час на час добродушни погледи на тия запъхтели
работници с остри зъби и несъкрушими воденици, усмихваше се и
казваше весело:
- Яжте, татовата, да порастете! Пено, налей паницата пак!
Слугинята отиваше при чучурчето, дето изстиваше руйното вино,
наливаше и донасяше дълбока фарфорова паница. Бай Марко я поднасяше
на децата, като казваше благоразположено:
- Пийте бре, маскари!
И паницата изреждаше всичкия народ. Очите на народа светваха,
бузите се зачервяваха и той си облизваше с наслаждение устните. Тогава
Марко се обърна към жена си, която се понавъси неодобрително, и каза
строго:
- Нека да пият при мене - да не са жедни за вино. Аз не ги ща да станат
пияници, като пораснат.
Марко имаше свой практически възглед за възпитанието. Човек
малообразован, от прежното време, той със своя естествен здрав смисъл
разбираше добре човешката природа и знаеше, че онова, което се
запрещава, по силно се желае. По тая причина, за да ги заварди от
наклонност към кражба, той поверяваше на децата си ключа от ковчега с
парите.
- Гочо, иди отвори севлевия сандък и ми донеси кесията с минцовете!
Друг път поръчаше на другиго:
- На, татовата, иди ми отчети от панерчето с жълтиците двайсет рубета,
та да ми ги дадеш, като се върна. - И излизаше.
Въпреки обичая на повечето бащи по онова време, додето обядват, да
държат прави децата си, уж да ги научат на почит към старите, Марко
винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, той викаше
синовете си да присъствуват.
- Нека да добият господарски нрави - обясняваше той, - а не да се дивят
и гушат пред хората като Анко Разпопчето.
Дико Разпопчето се спряпаше от срам, колчем срещнеше човек в
панталони от черно сукно.
Като беше постоянно слисан с търговските си работи, Марко само на
трапезата виждаше народа си вкуп и тогава допълняше възпитанието му
по доста своеобразен начин:
- Димитре, не пресягай пред баба си на софрата, не бъди такъв
фармасонин.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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- Илия, не дръж ножа като касапин, не коли, ами режи човешки хляба.
- Гочо, що си се разкопчал като ахиевски читак? Па хвърляй феса, кога
сядаш на софра. Косата ти е пак порасла като на тутраканец; иди при
Ганка да ти я остриже - казашки.
- Василе, сбери си дългите мотовили, да се сместят и други хора. Кога
идем на полето, там се разтягай.
- Авраме, ти ставаш от софра, без да се прекръстиш, протестантино!
Но само когато беше разположен Марко, наставленията му имаха такъв
тон; сърдит ли беше нещо, на трапезата царуваше гробно мълчание.
Дълбоко набожен и благочестив, Марко полагаше голяма грижа да
вдъхне у синовете си религиозно чувство. Вечер, доде изчетеше
повечерката си пред иконостаса, големите бяха длъжни да присъствуват
на молитвата. Дойдеше ли неделя и празник, всички трябваше да идат на
черква. Това беше закон неотменим. Нарушението му донасяше буря на
къщата. През едни велики пости той поръча на Кира да иде да се
изповяда, понеже на сутринта щеше да се комка. Киро се върна скоро
скоро от черква.
Той не беше нито помирисал попа.
- Изповедà ли се? - попита баща му недоверчиво.
- Изповядах се - отговори синът.
- При кой поп?
Киро се смути, но отговори самоуверено:
- При поп Еня.
Той излъга; защото поп Еню беше млад поп и не изповядваше.
Марко усети тозчас лъжата, скокна сърдито, улови сина си за ухото и
го изведе така на улицата. После го потири до черквата, дето го предаде
на изповедника, поп Ставря, с думите: "Отче духовниче, изповядай това
магаре!" И сам чака в един трон, дор трая изповедта.
Още по-строго се отнасяше към ония, които изоставяха училището.
Сам остал прост, Марко обичаше учението и учените. Той беше от реда
на ония родолюбци, жъдни ревнители на новото умствено движение, с
грижите на които, в късо време, България биде засеяна с училища.
ХЕМИНГУЕЙ
Ърнест Хемингуей, (Ърнист Милър) е роден в Оук Парк, Илинойс в силно
религиозно протестантско семейство. Дядовците на Хемингуей са
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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участвали в Гражданската война и семейството му се гордее с тази военна
традиция.Семейството е голямо - Ърнест има 4 сестри и по-малък брат.
Хемингуей е 30-годишен, когато баща му се самоубива заради заболяване
от тежка форма на диабет и изгубване на голяма парична сума. Баща му, др Кларънс Едмъндс Хемингуей, отрано го учи да обича живота сред
природата. Ърнест израства любител на лова,риболова, бокса и спортовете,
практикувани на открито.Той се отличава с изключителна физическа сила
и издръжливост, но често претърпява злополуки и има сериозни
здравословни проблеми поради вкуса си към екстремните изживявания и
факта, че постоянно се излага на опасности. Майка му, Грейс Хемингуей,
отрано забелязва у сина си прояви на агресивност, самоувереност и
смелост, както и склонност да преувеличава подвизите си. Като дете
Хемингуей посещава държавни училища в Оук Парк и публикува найранните си истории и стихотворения в училищните вестници. При
завършването на средното си образование през 1917 г., работи шест месеца
в Канзас Сити като репортер за ―Канзаска звезда‖ (The Kansas City Star).
След това се записва доброволец и става шофьор на линейка в Италия по
време на Първата световна война. На 08.07.1918 г. Ърнест претърпява
сериозно нараняване в крака от експлозия на мина при Фосалта ди Пиаве
(получава 237 отделни рани по крака си) и е награден за храброст два пъти
от италианското правителство, защото въпреки болката, успява да спаси
един италиански войник. Любопитен факт е, че Ърнест Хемингуей е
първият американец, ранен в Италия презПървата световна война. Докато
се възстановява от нараняването, Хемингуей започва връзка с
американската медицинска сестра Агнес фон Куровски. Агнес е седем
години по-възрастна от Хемингуей. Първоначално те имат намерение да се
оженят, но през март 1919 г. Агнес изоставя Ърнест заради друг. По късно
тяхната любовна история става вдъхновение за Хемингуей да създаде
романа ―Сбогом на оръжията‖ (1929 г.), филмиран за първи път през 1932
г. с участието на Гари Купъри Хелън Хайес. Втората версия е от 1957 г.
През 1960 г. Хемингуей е хоспитализиран в клиниката Майо в Рочестър,
Минесота, за лечение на депресия и изписан през 1961 г. По време на
престоя му там два месеца е лекуван с електрически шокове. На 2
юли 1961 г. Хемингуей се самоубива с любимата си пушка в дома си
в Кечъм, Айдахо. Няколко от романите на Хемингуей са публикувани
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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посмъртно.―Истинска при първа светлина‖ – описание на сафари в Кения,
се появява чак през юли 1999 г.
БУРГАС
Бургас е най-големият град в Югоизточна България, а с неговата площ от
253,644 km² той е и един от най-големите в страната. Според
преброяването през 2011 година има население от 200 271 души и е
четвъртият по население град в страната. Бургас е най-важният
икономически, транспортен, административен и културен център в
Югоизточна България. Градът е административен център на едноименната
община и област, както и седалище на регионални и национални
институции.
До Бургас функционира най-голямата в Югоизточна Европа химическа и
нефтена рафинерия, която е и най-големият работодател в България. Там
се намират международното и второто по натовареност българско летище,
най-голямото българско пристанище и единственото нефтено пристанище
в страната. В Бургас е разположен Черноморският риболовен флот, част от
българския военноморски флот и бреговата охрана.
Местоположението сред няколко природни резервати и защитени
местности, антични и средновековни селища, Черно море и ежегодните
фестивали привличат множество туристи. Бургаската катедрала, носеща
името на славянските апостоли Кирил и Методий, и защитената
местност Пода са
сред 100-те
национални
туристически
обекта.
Манастирът „Света Анастасия― наедноименния остров в акваторията
на Бургаския залив е единственият запазен средновековен островен
манастир в Черно море.
Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се
намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната
точка на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е
най-големият и най-вдаденият в континента наБългарско Черноморие.
Градът
е
заобиколен
от
езерата Бургаско, Атанасовското и Мандренското на запад, северозапад и
югозапад, а на изток от Черно море. Между Бургаското и Мандренското
езеро на височина 209 m се издига връх Върли бряг. Той е и най-високата
точка на Бургас.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
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В Бургас се намират две пясъчни коси: Кумлука, разположена между
Бургаското езеро и Черно море, която е дълга около 3 km и широка около
1 km; и Атанасковска коса, разположена между Атанасовското езеро и
Черно море и дълга около 1 km. В акваторията на бургаския залив се
намира черноморският остров Света Анастасия, който също е част от
града. Той е отдалечен на 6,5 km от брега и е изграден от вулканични
скали. В най-високата си точка е висок 12 метра, а площта му е 0,022 km².
Днешното име на града произлиза от латинската дума Burgus/Бургос —
кула. Според местни предания името идва от римски пътен стълб, така
наречен бург, който бил положен в района на днешното Бургаско
пристанище. Византийският поет Мануел Фил споменава Бургас
като Пиргос в своите творби. В индоевропейските езици гръцкото пиргос и
латинскотобургос са идентични, като имат и за основа общ
индоевропейски корен. Според проф. Кирил Влахов „пюргос― е дума от
тракийски произход, който също е индоевропейски. Според него „пюргос―
означава на тракийски „укрепление от дебели дървени греди―. Сходен
произход има името на испанския град Бургос.
Чак до края на 19 век градът е наричан както Бургас, така и Пиргос, а в
стари руски карти е срещан и като Порос и Форос. През 19 век е наричан
и Ахело Бургас, за да се разграничи от Люле Бургас и други населени
места със сходни имена.
Със своите над 200 000 жители (данни по настоящ адрес) Бургас се
нарежда на четвърто място по численост на населението в страната
след София, Пловдив и Варна. Но според данните на НСИ към 1 януари
2009 година Бургас има 188 861 жители. Подобна разлика има и за цяла
България, която по настоящ адрес има 8 042 905 жители, но реално
живеещите в страната са 7 606 551 жители по данни на НСИ към 1 януари
2009 година. За една от причините може да се счита миграцията на част от
населението на Бургас в чужбина или други български населени места,
които обаче не са променили бургаската си регистрация. Въпреки това за
периода между двете преброявания през 2001 и 2011 година Бургас е един
от четирите областните градове които имат положителен прираст на
населението.
Бъдещето развитие на града е свързано с отваряне на Бургас към морето и
езерата. В този контекст се дискутира проекта Супер Бургас. През
следващите години трябва да реализират също проекти за обществен
велосипеден транспорт, за извеждането на тежкият трафик от централната
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част на града, за възстановяването на остров Света Анастасия и мостика,
както и за рехабилитирането на историческия център. Предвидено е
изграждането на два нови парка в комплекс Меден рудник, нови спортни
игрища в квартал Долно Езерово и в Борисовата градина и нов спортен
комплекс на открито в Меден рудник, който ще е най-големият в града.
През 2012 година в Бургас трябва да бъдат открити още два мола, спортен
тенис комплекс и нова индустриална зона.
Наред с традиционната българска кухня, Бургаската кухня е повлияна
както от морските ястия, като и от ястия които са типични на близките
Странджа и Стара планина. Сред различните видове морските ястия
приготвени както от черноморски риби (цаца, паламуд, зарган) така и
„морски дарове― се отличават Мидите по бургаски. Сред местните ястия и
предястия са характерните на този край Кебап по бургаски, Пиле по
бургаски и колбасите Бабек и Дядо.
КОНТРОЛНИ ТЕКСТОВЕ ЗА ТОЧНОСТ НА ПИСАНЕ
Брой
грешки

Манчестър Юнайтед
Манчестър е футболен клуб от град Манчестър, Англия. Домакинските си мачове
отборът играе на стадион Олд Трафорд. Основан като Нютън Хийт футболен клуб
през 1878 г., клубът променя името си на Манчестър Юнайтед през 1902 г. и се
премества в Олд Трафорд през 1910 година.
През 1968 г. под ръководството на Мат Бъзби, Манчестър Юнайтед става първият
английски футболен клуб, който печели Купата на европейските шампиони, десет
години след въздушната катастрофа в Мюнхен, отнела живота на осем играчи от клуба.
Настоящият мениджър сър Алекс Фъргюсън, е най-успешният мениджър в историята
на английския футбол, със спечелени 27 големи отличия (в края на сезон 2011/12),
откакто заема този пост през ноември 1986 година.
Манчестър Юнайтед е най-успешният клуб в английския футбол, след като е спечелил
рекордните 19 титли, и 11 купи на Футболната асоциация което също е рекорд, както и
четири Купи на лигата. Клубът също е спечелил три европейски купи и два пъти е
бил световен клубен шампион: през 1999 г. и 2008 г. Към октомври 2012 г. по-годишен
клубен коефициенти, изготвен отУЕФА, отборът заема второ място, като клуб в
Европа [1].
Манчестър Юнайтед е най-широко подкрепяния футболен отбор в света и един от найбогатите. Феновете на английския отбор са около 659 милиона, това показва
проучване, изготвено от "Kantar" през 2012 година. Клубът има стойност 2,23
милиарда щатски долара през юли 2012 г. [2]. След като се появява на Лондонската
фондова борса през 1991 г., клубът е закупен от Малкълм Глейзър през май 2005,
сделката е оценена на почти 800 милиона британски лири [3]. По годишен оборот за
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финансовата година към сезон 2011/12 Манчестър Юнайтед е на трето място в света и
на първо в Англия с оборот от 320,3 млн. британски лири.
мблемата на клуба е базирана на герба на Градския съвет на Манчестър, въпреки, че
единственият повтарящ се елемент остава корабът с разпънати платна. [8] Дяволът идва
от прякора на отбора – „Червените дяволи‖. Включен е в програмите и шаловете на
Манчестър Юнайтед през 60-те, а на емблемата се появява през 1970 г. Самата емблема
пък дебютира на гърдите на тениските през 1971 г (преди това е присъствала там само
на финали за купата на страната).[8]
На снимка правена на отбора на Нютон Хийт през 1892 г. се вижда, че играчите носят
черно-бели тениски и сини гащета. [9] Между 1894 и 1896 г. играчите са облечени в
характерните тениски в зелено и златно. След това са наложени бели тениски и отново
сини гащета.[9] След преименуването на отбора през 1902 г., тениските стават червени в
комбинация с бели гащета и черни чорапи. Именно тези цветове влизат в стандартния
домакински екип на Манчестър Юнайтед и до днес. [9] Оттогава насетне екипите не са
претърпявали съществени изменения. Между 1922 и 1927 г. отборът играе с бели
тениски с червена буква ―V‖ около врата. През 1934 г. играчите носят тениски на бялочерешови райета.[9] Тази конфигурация на екипите обаче просъществува едва един
сезон. Премахната е още на следващия след като тимът записва най-ниското класиране
в историята си – 20 място във Втора дивизия.[9] Чорапите биват заменени с бели между
1959 и 1965 г., а след това и с червени – до 1971 г., когато отново стават черни. [9] Към
момента домакинският екип на Манчестър Юнайтед се състои от червени тениски с
черно-бяло бие, бели шорти и черни чорапи.
рез януари 2000 г. Манчестър Юнайтед участва в първото Световно клубно първенство
на ФИФА като победител в Шампионската лига, където завършва наравно 1–1
срещу Некакса, губи с 1–3 от Вашко да Гама и печели с 2–0 срещу Саут Мелбърн. По
този начин отборът отпада в групата си. За да участва на първенството Юнайтед се
отказва от участие в турнира „ФА Къп―. Отказът да защитават титлата си в най-стария
футболен турнир в света води до много критики. [7]
Манчестър Юнайтед започва новите десетилетие, век и хилядолетие с още успехи —
три титли за пет години през сезони 1999/00, 2000/01 и 2002/03 и купа през 2003/04 г.
Отборът е подмладен отново като най-впечатляващи мачове от новите футболисти в
отбора правят Рууд ван Нистелрой, Рио Фърдинанд, Уейн Руни и Кристиано Роналдо.
Прекъсвайки доминацията на Челси в английското първенство, Манчестър Юнайтед
печели отново титлата през сезон 2006/07 — девета титла в петнайсетте проведени
първенства на Висшата лига.
През следващия сезон 2007/08 Юнайтед се справя с конкуренцията на Арсенал и Челси
и грабва втора поредна титла, която е и 17-та за клуба. Отборът достига финал
в Шампионската лига след като в директните елиминации побеждава отборите
на Олимпик Лион, АС Рома и Барселона. На финала „Червените дяволи― се изправят
срещу английския Челси. В редовното време двубоят в Москва завършва 1:1, стига се
до продължения, а впоследствие и до дузпи, където Юнайтед побеждава с 6:5.
„Червените дяволи― триумфират с трета купа на шампионите в историята.
Успехите на отбора продължават и през сезон 2008/09 - за трети пореден път Юнайтед
става шампион на Англия, спечелена е Световната клубна купа в Япония и Карлинг
къп. През същия сезон Манчестър Юнайтед играе и своя втори пореден финал
в Шампионската лига, като има възможността да стане първият отбор, защитил титлата
си в сегашния формат на турнира. На финала в Рим „Червените дяволи― срещат отбора
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на Барселона. Мачът завършва с резултат 2:0 в полза на испанския отбор с голове
на Самюел Ето'о и Лионел Меси. Месец след това отбора напуска португалската
звезда Кристиано Роналдо, който преминава в испанския Реал Мадрид за рекордните в
историята на футбола 80 млн. паунда (94 млн. евро).
През 2010/11 Манчестър Юнайтед печели Английска висша лига за рекорден 19-ти
път, като изпреварва вечният си съперник Ливърпул по брой на титлите. Манчестър
Юнайтед стига до финала на Шампионската лига, но го губи с 1:3 от ФК Барселона. На
стадион Уембли за „Каталунците― вкарват Педро Родригес, Лионел Меси и Давид Вия.
Почетния гол за Юнайтед отбелязва Уейн Руни.

Брой думи – 946
Брой удари – 5855
Брой
грешки

Българският език
Българският ез к е индоевропейски език от групата на южнославянските езици.
Той е официалният език на Република България и един от 23-те официални
езика на Европейския съюз. Българският език е плурицентричен език — има
няколко книжовни норми. Наред с основната, използвана в България,
съществуват македонска норма, която също използва кирилица, и банатска
норма, която използва латиница.
Българският език е най-ранният писмено документиран славянски език.
Историческото му развитие се характеризира с четири главни периода (според
някои са 3, защото някои изследователи не включват "дописмения" период - т.е.
този на праславянския, поради спорните, противоречиви и понякога
взаимоизключващи се становища по въпроса, а и като цяло поради множеството
неизяснени въпроси по отношение на историческия период от хилядолетия
п.н.е. до към 9-ти век, особено що се отнася до Балканския полуостров[2]).
Следва да се отбележи, че това делене е условно и имената не отразяват
различни езици, а само периоди в развитието на българския език, за които се
откриват характерни белези.
бхваща периода между славянското заселване на Балканите (5-7 век) и мисията
на солунските братя Св. св. Кирил и Методий във Великоморавияпрез 60те
години на 9 век. Използвани са писмени знаци, но за тях няма много
сведения.
След Освобождението народните представители решават, че официалният български
език ще бъде по североизточните наречия, както е и до днес, според изказа на
източната говорна група, най-вероятно защото населението на най-големите тогава
градове в страната — Русе, Велико Търново, Шумен, Габрово, Стара Загора и Пловдив,
са били в единна позиция по отношение на ятовата граница. С това се подчертава
разграничението между литературния език и западните говори. Така особено ясно се
отделят като диалекти шопският — Софийско, Пернишко, Кюстендилско, Самоковско
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и в Северозападна България, а също така и македонският диалект (който днес в Р.
Македония се опитват да легитимират като отделен език от българския) в Разложко,
Петричко, Струмишко, Благоевградско и други.
В развоя на новобългарския книжовен език се различават три главни периода: 1. От
началото на XIX в. до Освобождението на България от османско робство; 2. От
Освобождението до 9 септември 1944 г.; 3. От 9 септември 1944 г. насам.
В хода на историческото развитие на българския език и контактите му със съседните
неславянски езици на Балканския полуостров настъпват значителни промени в
сравнение
с
останалите
славянски
езици.
Те
обхващат
промени
в морфологията и синтаксиса, характеризиращи се с почти пълно отпадане
на падежните форми (падежни остатъци има при местоименията, личните имена,
съществителните и прилагателни имена от мъжки род в именителен падеж),
възникване и употреба на определителен член, запазване на славянските
прости глаголни времена (минало свършено време и минало несвършено време) и
развитие на нови, възникване на дублирано пряко и непряко допълнение, изчезване на
инфинитива и развитие на несвидетелски форми при глаголите и др. Тези промени
разграничават като цяло развитието на морфологията и синтаксиса в българския език
от посоката на развитие на останалите славянски езици.
Макар че неговото измерение мъчно може да се определи, руското влияние върху
българския език през епохата на Възраждането и при създаването на Третата българска
държава е било много силно. Част от възприетата по това време лексика от руски език
е от старобългарски произход и бива „върната― в новоизграждащия се български
книжовен език като църковнославянска и старобългарска. Паралелно с нея обаче
навлизат и голям брой думи от чисто руски произход (предимно в общественополитическата област).
През петвековното османско иго чрез османския турски навлизат много персийски и
арабски думи, които и до днес се смятат погрешно за „турцизми―
(напр. шише, диван, хамам, турши(я), хамал, шалвар, диване и т.н.). След развитието на
индустрията и техниката в българския технически език навлизат много немски думи
(бинт, багер, бормашина и мн. др.), а след началото на 80-те години на XX век —
английски, основно в областта на компютърните науки и информационните
технологии (един от последните примери, влязъл най-напред в разговорна употреба, е
„флашка―).

Българският език е най-разпространен в България. Той също се говори и
в Българското землище в близост до България. Българският език също е
разпространен там където има българи в други държави. Според Бюрото за
преброяване на населението на САЩ 57 016 жители на страната говорят на
български език. (2006 г. - 2008 г.)[5] Според същия източник, 21 129 от тези хора
не говорят английски много добре.
През 886 г. България приема глаголическата азбука, създадена от Св. св. Кирил
и Методий през 60 те-те години на 9 век. Глаголицата постепенно е заменена
с кирилица - азбука, създадена в Преславската книжовна школа в началото на
10 век. Някои букви в кирилицата са заети от гръцката азбука; за онези звукове,
които нямали гръцки съответствия, се използвали опростени варианти на
глаголическите букви.
През XIX век Българското книжовно дружество утвърждава Дриновския
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
42

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

правопис. След Освобождението той е кодифициран с някои корекции в
нормата, известна като Иванчевски правопис с българската азбука от 32 букви.
В 1921-1923 г., по време на земеделската власт, е въведен така
нареченият Омарчевски правопис, много сходен с правописа, въведен с
комунистическата реформа от 1945 г. С падането на земеделците от власт
предишният правопис е възстановен. След Деветосептемврийския преврат е
наложена комунистическата правописна реформа от 1945 г., която е в сила и
днес.
Днес българският език се изписва на кирилица и само в специални случаи — на
латиница. Правилникът за прилагане на Закона за движението по пътищата например
позволява надписите по пътните знаци в България да бъдат изписвани и на
латиница[9] и затова почти всички те се изписват и на двете азбуки. Същото се отнася и
за табелите с имената на улиците.
Съвременната българска кирилица има 30 букви.

Брой думи – 885
Брой удари – 5958

Брой
грешки

Иван Вазов
Трънчев попита:
- Познаваш ли таз госпожа?
- Не. Шик, прелестно облечена.
- Аз казвам: великолепно.
- Някоя големкиня?
- Да, и аз затова Й. свалих шапка ... На всеки случай ...
- Тя забеляза твоята вежливост и Й. стана приятно ... Та и аз неволно слезнах от
тротоара да Й. дам път ... Има в нея нещо наложително. Аристократизъм ... Ах,
чакай, и стражарят Й. направи чест. Имаш право.
- Аз ти казвам ... Големкиня е.
Госпожата, която даде повод на тоя разговор между двама млади хора - Трънчев
и Трифонов - минуваше вече нататък, съдружена от една друга госпожа, попросто облечена. Наистина първата привличаше общо внимание по богатството
и модността на накита си (ротонда-боа - маншон - прелест!), Както труфилото
Й., тъй и маниерите и цялото Й. същество издаваха охолната слободия и
горделивост на едно ВИСОКО обществено положение.
Тоя ден беше света неделя. Двамата приятели се отбиха у Панаха да четат
вестници, после седнаха да играят на табла.
Когато стана часът единайсет и половина, станаха и излязоха.
- ТУК ще е - каза Трънчев, като се спря пред една Къща в улицата ..., със
скромен изглед отвън, с четири прозорци, окичени с цветя в гърнета, вехти и
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напукани.
- Казаха ни надясно от фурната: тази е - потвърди другият, като търсеше да
Види на вратата картичка.
- Сега е най-удобно време за това посещение ... А ние Ще го пропуснем в
безполезно лутане ... тия еднообразни Софийски улици!
Поозърнаха се, за да питат някого. Тогава съгледаха в дъното на двора вехта,
прихлупена къща с две стаички. През прозореца им се мярнаха хора. Трънчев
отиде да попита там. Той прегази с мъка една локва пред самата врата и почука
на нея. От слабото побутване тя сама се отвори и пред очите на посмутения
Трънчев се представи една скромна гледка на сиромашка трапеза: мъж и Млада
жена обядваха на една масичка, половината от която бе заловена от книжа и
други вещи.
На тая импровизирана трапеза, в една пръстена разлата паница, стоеше някакво
ястие от буренак, което изпущаше пара. От нея Трънчев разбра, че това ястие
беше варена коприва. Това беше всичкият им обяд на тия сиромаси хорица.
Стаицата, Малка и бедно постлана, с едно желязно легло в ъгъла, с въздух,
позавонял на кухня, служеше за гостна, за спалня и за трапезария. И облеклото
на двамата хора, които Трънчев завари при трапезата, хармонираше с бедната
обстановка на жилището им. Мъжът, облечен в лекяв сюртук над бяла колосана
риза, на която за икономия ръкавите и яката бяха извадени и турени на леглото;
съпругата му, в една дрипава басмена рокля, пристлана с избеляла престилка с
вехти петна по нея, получени от службата Й. в кухнята.
Брой думи – 442
Брой удари – 2584
Брой
грешки

Елин Пелин
Госпожа Дена заедно с приятелката си госпожа Савка бяха дошли да направят
някоя и друга баня на тия прочути лековити извори. Сами мъжете им ги
доведоха и настаниха в най-хубавия хотел, оставиха ги и отидоха в града да си
гледат работата.
Двете добри и верни приятелки живееха неразделно. Стаите в хотела бяха една
до друга, А и болките, които церяха, бяха едни и същи: малко киселини в
стомаха и малко ревматизъм в краката.
И двете бяха по на тридесет и пет години, запазени, охранени, каквито са
всички жени на богати хора, които живеят охолно в провинцията, без грижи и
без нерви.
Само че госпожа Дена беше малко нещо ревнива. Тя подозираше мъжа си,
следеше го и от това често произлизаха необходимите домашни скандали,
които свършваха примирително и без всякакви сериозни последствия.
На английски баните, далече от него, червеят на ревнивостта я пак заяде и
въображението Й. почна да работи. Към края на седмицата тя вече сериозно се
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замъчи, НЕ можа да се стърпи, ами телеграфира на мъжа си да дойде, като му
определи днешния Ден.
Сигурна, че той ще пристигне, тя отиде привечер на гарата, която беше Два
километра далече от баните, да го чака.
Мъжът й обаче не пристигна и тя се върна разстроена и вечеря без апетит.
Прибра се рано в стаята си, разсъблече се Бързо и си легна.
Все пак тя не изгуби надежда.
- Навярно той ще дойде с нощния влак.
Навън заваля дъжд, засвятка се, загърмя и едри капки почнаха да шибат през
отворения прозорец.
Госпожа Дена стана, притвори прозореца, закачи на него дебелото одеяло,
което употребяваше за завеса, напипа кревата в тъмното и пак легна. Дъждът
навън се укроти и започна тихо и монотонно да шуми, водната тръба
затананика, пригласи Й. и тенекиената настилка на балкончето. Госпожа Дена
се унесе, обърна се един-два пъти, чистата Й. душа се успокои и тя заспа.
На вратата леко се почука. Госпожа Дена се просъни и се ослуша. Дъждът
продължаваше се така приспивателно да шуми, а в стаята беше непрогледна
тъмнина.
Госпожа Дена се обърна и склопи очи да продължи съня си, но се почука пак.
Почука се на нейната врата.
- Кой е? - Попита тя малко изплашена, малко зарадвана.
- Аз съм ... Отвори ми!
- А, ти ЛИ СИ, ти ЛИ СИ ... Почакай.
Госпожа Дена се изсули от кревата и без да пали лампата, упъти се към вратата,
завъртя ключа и отвори.
- Пропуснах първия трен - заговори мъжът, - имах работа, затова взех вечерния.
Чу се шум на няколко целувки.
- С какво нетърпение те чаках - заговори госпожа Дена, като го прехвана през
кръста. - Днес ходих на гарата да те срещам.
- Запали лампата - каза ВИСОКО мъжът.
- Пшът! Тихо! - Каза съвсем полека госпожа Дена и потърси с ръка да запуши
устата му. - Приказвай полека, ще събудим хората. През тия тънки стени се
чува ужасно. Не мож да кихнеш просто.
- Да запалим лампата - рече шепнешком мъжът.
- Няма нужда. От светлото ще се разсъня. Ето стола, - привлече пипнешком тя
един стол. Остави си дрехите на него и легни. Ти си съвсем сух.
- Дойдох от гарата с автомобил.
Госпожа Дена се шибна пак в леглото и пружината заскърца под нейното
дебеличко тяло.
Мъжът засумтя, запъшка и в тъмнината се чуваше как той едно по едно сваля
дрехите си и ги слага върху стола.
- Колко е часът? - Попита Дена.
- Навярно към един.
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- У-у!
- Имаше закъснение ...
- Е, нали все пак дойде. Инак щях много да се сърдя.
- Няма що да се сърдиш - каза мъжът.
- Съблече ли се?
- Да.
- Ето ти нощницата, бях я турила под възглавницата.
Мъжът криво-ляво навлече нощницата и се вмъкна в леглото.
Дъждът продължаваше да шуми навън. - Да отворя прозореца - рече мъжът.
- А, не. Влажно е, пък аз като че съм настинала. Какъв човек си, брей - забрави
ме. Остави ме тука не се обади да попиташ как съм, що съм.
- Не си кой знае къде попаднала.
- Да, да, знам те аз. Ти навярно пак с оная ... тя нарочно НЕ отиде на курорт.
Знаеше, че ще бъдеш сам.
- Не ти ли омръзна тая глупава история? Двамата почнаха шепнешком да се
карат.
- Да, да ... НЕ ми е омръзнала. Знам, че ти сигурно си се срещал с нея.
- Ни дъха й съм помирисал.
- Знам, знам ... Да Не мислиш, че НЕ знам! Ти ако беше мислил за мене ... щеше
да се обадиш. Аз всичко ще науча.
- Я стига си дрънкала глупости. По-добре кажи ми как си с ревматизма.
- Малко те интересува моя ревматизъм. Мъжът просумтя нещо сърдито и с
висок глас. Госпожа Дена му запуши устата. И те пак шепнешком почнаха да се
карат.
По едно време мъжът протегна ръка и я прекара по целия й гръб върху
нощницата.
- Ти май си понадебеляла - нежно рече той.
- А-а, да - цяло кило съм отслабнала.
Тя се притисна към него и в тъмнината се чу лекият шум на общопризнатите и
извехтели от употребление семейни целувки.
Кавгата престана и след четвърт час двамата заспаха тихо и спокойно, унесени
от кроткия дъжд, който тихо шумеше навън.
На сутринта тропот от тежка кола раздруса зданието. Двамата се пробудиха
отведнъж. В стаята беше влезнала дрезгавината на утрото.
Госпожа Дена се надигна и пресегна през мъжа си да дръпне одеялото от
прозореца.
Брой думи – 898
Брой удари – 4867
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Брой
грешки

Борба до смърт
След Богоявление хвана тежка зима. Нощем, под бледните лъчи на месеца,
снегът блещеше като Стъклен. Или небето потьмняваше пак и започваше да
вали сух ситен сняг, който вякаш НЕ падаше на Земята, а само се въртеше във
въздуха. Мъртва и глуха изглеждаше бялата равнина, като пустиня. И ето сред
вятъра и виелицата се дочуваше проточен вълчи вой, самотен, плачлив,
страшен. Тоя вой се издигаше, проечаваше могъщо и кръвожадно и изведнаж
секваше. Тогаз, след късо мълчание, колкого да дойдат на себе си, захващаха да
лаят кучетата, но повече виеха, отколкото да лаят, както правят всякога, когато
усетят гад. ПО стъпките, които беше оставил на снега, по гласа и големия страх
у кучетата, можеше да се заключи, че вълкът не е от обикновените, а ще е някой
много голям. - Дошел е на вълците царя им, ей! - Казвашв Петър овчарят. Видях му стъпките - колкото ръката ми са, като стъпките на даначе. Аз ще река,
че е някой единак. - Какво е туй единак? - Питаше Васил, който НЕ разбираше
от вълци, пък и много НЕ се безпокоеше. - Единак ли? Единак е ... кога
вълчицата роди, да речем, три-четири вълчета, измрат другите, а остане само
едно. Тогаз туй вълче суче всичкото мляко на майка си, та СТАВА много
голямо. Такъв вълк и като порасне, все самичък ходи и, дето се казва, сам си
върши работата. Лоша гад! Проклета гад! - Стисна зъби Петър и погледна към
заснеженото поле. - Ама да ти кажа ли, Василе, нямам страх, Анадолеца ще му
доде дохак - прибави Петър ободрен и се позасмя. Анадолецът, или Пашата,
както му казваха още, беше най-хубавото куче на Петра. То беше голямо, черно,
с Дълга космата опашка и С увиснали уши, каквито са ушите и козината на
каракачанското куче. Анадолецът не приличаше на другите кучета. Преди
всичко, самият му вървеж беше особен. Обикновено, кучетата, когато са добре
разположени, вървят на ситен тръс, с вирната и завъртяна на кравай опашка.
Анадолецът крачеше бавно, като мечка, гледаше надолу и от движението при
ходенето главата му се поклащаше ТУ наляво, ту надясно. Погледът му беше
самоуверен, горд. Другите кучета често се умилкваха около Петра или си
играеха едно с друго и тогаз очите им весело светеха и около раззиналите им
уста се явяваха бръчки, тъй че изглеждаше, като да се смеят. Анадолецът се
държеше настрана, нежности НЕ знаеше, беше сериозен и недостъпен. Още
през деня, когато подухването на вятъра донесеше до обонянието им миризмата
на вълк, кучетата скачаха като ужилени и започваха да лаят. Анадолецът много
не се тревожеше и както си лежеше, подигаше ГЛАВА, помирисваше въздуха и
глухо изръмжаваше - като че се чуваха далечни гръмотевици. След туй той
слагаше глава на предните си нозе, но очите му горяха и будно следяха всичко.
Вълкът ви няколко нощи подред, обикаляше, както се вижда, около чифлика, но
още НЕ се решаваше да нападне. Въпреки туй Петър се беше приготвил да го
посрещне. С червено, изпечено лице, с козявици на колената, с един кожух
отдолу и друг отгоре, облечен от ГЛАВА до крака в кожи и космат, като
ескимосец, той поизчисти големия си черногорски револвер, поправи тук-таме
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и плета, дето беше се смъкнал . Вечер той грижливо прибираше овцете в саята,
а сам, от страхда НЕ се посрами на стари години, лягаше на вратата.
Анадолецът и другите кучета оставаха отвън агъла. Снегът си валеше, ситен,
тих. Вълкът вече не се чуваше и Петър се поотпусна. Една вечер той излезе да
наобиколи около чифлика. Снегът скърцаше под замръзналите му цървули. На
едно място той видя, че кобилите от хергелята бяха се събрали накуп и
пръхтяха, а едно куче се валяше в снега пред тях и се умилкваше. Петър не
обърна внимание, върна се и си легна в саята. Отьън покрай плетищата бяха
налягали доста овце, но Петър НЕ ги прибра - нали вълкът НЕ се чуваше вече?
Не беше изкарал един сън, когато овцете се урнаха отгоре му и го събудиха.
Той отвори очи и като че се вцепени: един голям вълк със зинала червена уста
(стори му се голям като магаре) гонеше овцете из агъла и която стигнеше,
оставяше я мъртва на Земята. Изпращя плетът, нещо като топка се втурна в
агъла и Ето вълкът, изправен на задните си крака, сгоеше срещу други страшни
уста и страшни зъби. Анадолецът беше довтасал. Чуваше се ръмжение, като че
се късаха вериги, вълкът и кучето се бореха все тъй прави, все тъй гърди срещу
гърди. Изтракаха челюсти като клещи, вълкът се прехвърли през плета, погнаха
го кучетата. Тогаз Петър дойде на себе си, взе да вика и да стреля. Вълкът беше
издавил седем овце, изпохапал беше още няколко. Но загубата не беше само
тая. Като прегледаха на сутринта хергелята, видяха, че една Млада кобила е с
разкъсани ноздри, а отзад на хълбока и зееше и друга голяма рана. Тогаз се
досетиха и разбраха какво куче беше видял вечерта Петър не беше куче, а
вълкът. Вълците си служат с тая хитрост ще легне някой, ще се завъргаля из
снега, ще се умилква. И някоя млада кобилка, подтиквана от неотразимо
любопитство, ще тръгне да Види Какво е туй нещо, да го подуши. Тогаз вълкът
скача и я хващаза ноздрите. Тъй беше направил и снощният вълк. Освен че е
голям и силен, тоя враг изглеждаше да е и хитър. Отсега нататък надеждите на
Петра бяха само на Анадолеца. Той го хранеше добре с просяна каша, хвърляше
му хапки хляб, които Анадолецът ловеше с устата си, както децата ловят топка.
И драго му беше да го гледа: настръхнал, с щръкнала гъста козина, посипана
със сняг, със запалени очи, като въглени. Върви той и се поклаща, горд, гневен,
як като Лъв. "Дръж се, Паша - викаше му Петър - Дръж се мъжки" В
безстрашието си Анадолецът ставаше безразсъден. Една нощ кучетата се
разлаяха, Петър излезе навън. Нямаше никакво съмнение - вълкът беше дошел.
Изведнаж едно жълто куче се спусна в една посока, след него и другите. А след
малко, като стрела, без да издаде звук, се спусна и Анадолецът. От лаенето се
виждаше, че кучетата бяха се отдалечили. Изведнаж се чу страшна врява - лай,
ръмжение, писък и - всичко утихна. След малко се върна Анадолецът, клекна и
взе да ближе раните си. Върнаха се и другите кучета, но жълтото куче го
нямаше. Вълците бяха го изяли. ОТ стъпките, които на другия Ден внимателно
разгледа, Петър разбра, че тоя път вълците са Били много. Един вълк е
подмамил кучетата, престорил се е, че бяга, и ги е увлякъл. Другите са ударили
тогаз отзад и са ги обградили. Тъй бе разкъсано жълтото куче. Между другите
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стъпки Петър позна и стъпките на големия вълк.
Брой думи – 1092
Брой удари – 6315
Брой
грешки

Широколентов достъп
Европейският широколентов пазар се развива с ускорени темпове, което
превръща някои европейски държави в световни лидери в тази област.
Към момента съществуват значителни разлики в предоставянето и използването
на електронни услуги и във високоскоростния качествен достъп до интернет
между държавите-членки, като разликите между техните селски райони, както и
между селските райони и градовете са дори още по-големи. По-голямата част от
населението в
селските райони получава услуги с по-ниско качество и на по-висока цена.
Европейската комисия вижда като основната пречка за растежа на
широколентовия достъп липсата на достатъчно конкурентна среда и някои
регулаторни слабости.
Динамиката на европейската икономика в голяма степен зависи от развитието и
въвеждането на новите технологии. Достъпът до високоскоростен интернет
посредством широколентова свързаност открива сериозни възможности за
растеж. Европейската комисия е идентифицирала редица инструменти, които
могат да бъдат разгърнати на местно ниво за подобряване на достъпността до
високоскоростен Интернет.
В Европейския съюз степента на проникване на широколентовия достъп е
21,7% към 1 юли 2008 г, спрямо 18,2% за същия период от предходната година.
В най-успешно представящите се държави – Дания (37,4%) и Холандия (35,8%),
приблизително една трета или повече от една трета от населението разполага с
широколентов достъп, като значителна част използва инфраструктура, различна
от тази на историческия оператор. Непосредствено след тези държави се
нареждат Швеция и Финландия които държат стойности над 30%.
През 2008 г. около половината от населенето в рядко населените райони от ЕС27 (41,7%) никога не е използвало интернет, в сравнение с 27,4% от
населението в гъстонаселените райони. В някои държави-членки около
половината от населението никога не е използвало компютър (България, Кипър,
Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Малта и др.). В ЕС-27 едва 30% от
домакинствата в слабо населените райони
използват технологията DSL за интернет достъп срещу 40% в градските райони.
За периода 2005—2007 г. използването на DSL в градовете се е увеличило в поголяма степен, отколкото в селските райони, а като цяло, на национално
равнище нейното използване в селските райони е два до четири пъти по-ниско
отколкото в градските райони.
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Тенденциите в развитието на широколентовия достъп в държавите-членки на
ЕС показват, че за много кратък период от време високоскоростният достъп до
Интернет се е превърнал във фундамент на модерната икономика. Всичко това
дава сериозна база на държавите-членки да станат водещи в достъпността,
използването и внедряването на широколентов достъп и съответно да се
възползват в най-голяма степен от предимствата, които той осигурява в
подкрепа засилване на конкурентоспособността на Европа на световните
пазари.
В края на 2008 г. общият брой на широколентовите линии в световен мащаб
достига 398,4 млн. (382,6 млн. в края на второто тримесечие - нарастване с
4,15%). По отношение разпределението на широколентови линии по географски
райони към 1 юли 2008 г., Западна Европа е водеща по този показател (26,19%),
следвана от Северна Америка (22,46%) и Югоизточна Азия (21,98%).
Европейските индекси и анализи за развитието на широколентовия достъп са
еднозначни, че страната ни изостава от другите държави-членки на ЕС, както по
отношение на свързаност и приложение на технологиите от страна на бизнеса и
потребителите, така и по отношение на ползваемостта. България е единствената
държава-членка, в която разпространението на широколентов достъп е 3 пъти
по-ниско от средния показател за ЕС, като в селските региони широколентов
достъп липсва.
Въпреки негативната моментна картина, пазарните тенденции показват
запазване потенциала на страната ни за достигане на средните стойности в ЕС
по тези показатели в следващите няколко години. Показателят по които
България е водеща съгласно данните от доклада на ЕК (COCOM08-41 Final),
представящ развитието на широколентовия достъп в ЕС към 1 юли 2008 г., е по
предоставяне на фиксирани широколентови линии със скорост над 10 Mb/s,
които представляват общо 40% от всички фиксирани широколентови линии. В
голяма част от държавите-членки на ЕС делът на тези високоскоростни връзки е
доста малък или подобни скорости не се предлагат, което показва, че
българските потребители получават услуги с качество над средното за ЕС.
Тенденциите показват, че използването на Интернет у нас ще продължи да
нараства както поради изграждането на нови мрежи и развитието и
модернизирането на съществуващите такива, така и поради факта, че наличието
на алтернативни варианти за достъп до съдържание и възможности за
предоставяне на нови интерактивни услуги ще засилят конкуренцията, което ще
доведе до по-качествени и по-достъпни услуги за потребителите. Като държавачленка на ЕС, Република България няма да остане встрани от общата тенденция
за ускорено развитие и стимулиране на широколентовия достъп във всичките
му аспекти. Тази тенденция активно се подкрепя от ЕК, както на политическо
ниво, така и чрез изготвянето на пакет от документи, които да подпомогнат
ускоряването на този процес.
Република България е изправена пред предизвикателството да се приближи към
развитите европейски държави: До края на 2013 г. България да стане страна със
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силна и конкурентоспособна икономика и устойчив икономически растеж, със
стабилни и високи доходи на населението, с модерна инфраструктура, страна с
високо качество на здравните, социалните и образователните услуги,
инвестираща в наука и технологии и квалифицирана работна сила. Това е
залегнало в програмата на българското правителство на европейската
интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност.
Брой думи – 814
Брой удари – 5676
Брой
грешки

Еврофинансиране
Една от най-очакваните ползи от присъединяването на България към ЕС е
достъпът до сериозната по своите мащаби и покритие финансова помощ,
предоставяна чрез Структурните и Кохезионния фондове на ЕС на държавитечленки на база на БВП на глава от населението. Тези средства са възможност за
развитие и подобряване качеството на живот в страната, но и
предизвикателство, което изисква не само време и усилия, но и задълбочено
познаване на материята от изключително широк и разнообразен кръг от целеви
групи.
Комуникационната стратегия за Националната стратегическа референтна рамка
(НСРР) на Република България е развита в съотвeтствие с Бялата книга за
Европейската политика на комуникация, Европейската инициатива за
прозрачност, Регламент на Съвета (ЕК) 1083/2006 г. от 11 юли 2006 относно
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и Регламент на
Комисията 1828/2006 г. от 8 декември 2006 относно правилата за прилагане на
Регламент на Съвета 1083/2006.
Българската страна е длъжна в изпълнение на Регламент 1083/2006 на ЕС да
информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта,
предоставена от фондовете на ЕС и за ефекта, който ще има върху страната,
даден регион, общност или отделна личност, осъществяването на даден
приоритет, мярка или проект.
Основната цел е да се повиши информираността на целевите групи за визията и
приоритетите на НСРР, на бенефициентите относно възможностите,
предоставяни от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Общността,
както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите.
Тези цели трябва да бъдат постигнати чрез достигането до различни аудитории
с широка гама от активни мерки.
Успешното усвояване на средствата от европейските фондове започва и е в
пряка зависимост от успешното планиране, подготовка и изпълнение на
мерките за
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информация и публичност. От изключителна важност е да се предостави
своевременно информация за приоритетите, целите и мерките, заложени в
НСРР и ОП, както и правилата и процедурите за кандидатстване и работа със
средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. При представянето на
потенциалните възможности и ползи от европейските фондове, трябва да бъде
реализирана една креативна широкоспектърна програма, захранвана от
мащабна обществена дискусия и по-ясно осъзнаване на общите отговорности.
Стратегията определя рамката за стратегическа комуникация за програмния
пери од 2007-2013. Като част от междуинституционалния процес на
комуникация и
основавайки се на насоките, залегнали в тази стратегия, Управляващите органи
на Оперативните програми трябва да разработят Комуникационните планове на
съответните ОП.
Брой думи – 413
Брой удари – 2261
Брой
грешки

Югоизточен район
Югоизточен район е разположен на стратегическо за България място с широкия
си излаз към Черно море (224 км) на изток и с дългата си граница с Турция на
юг по Странджа и Дервентските възвишения. На запад Югоизточният район
има за естествена граница Светиилийските възвишения, Манастирските
възвишения и Сакар, а на север – Източна Стара планина. Чрез ниските и
удобни старопланински проходи (Твърдишки, Вратник, Върбишки, Ришки,
Дюлински и др.) се осъществява връзката със Североизточен и Северен
Централен район. На запад районът граничи с Южен Централен район.
Основните транспортни коридори за вътрешността на страната преминават
именно през тази граница.
Общата територия на Югоизточния район е 14 647,7 кв. км, което е 13,2% от
тази на страната. Районът обхваща три области – Бургас, Сливен и Ямбол, 22
общини и 486 населени места. Най-голяма от трите е област Бургас, която заема
53% от територията на района и включва 13 общини и 257 населени места.
Следваща по големина е област Сливен с 24,2%, 4 общини и 120 населени
места. Област Ямбол обхваща 22,8% от територията на района, 5 общини и 109
населени места.
Релефът на Югоизточен район е разнообразен – от север на юг се редуват части
от Стара планина и Задбалканските котловини (Сливенска, Карнобатска и
Айтоска), Бургаската низина, Среднотунджанската низина и дребнохълмиста
област, Сакарско-Странджанската хълмиста и нископланинска подобласт.
Източна Стара планина е разчленена от надлъжните долини на реките Луда
Камчия и Хаджийска. Южната част на района е заета от ниските погранични
планини – Странджа, Дервентските възвишения и Сакар.
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Черноморското крайбрежие е силно разчленено и създава изключително
благоприятни условия за развитие на туризъм чрез обширна пясъчна плажна
ивица, пясъчни дюни, крайбрежни езера и блата, многобройни заливи и
полуострови, лагуни и лимани. Тук се намира и най-големият залив на Черно
море – Бургаският (ширина 10–12,5 км и дълбочина 10–12 м).
ЮИРП попада в два района за басейново управление на водите:
Източнобеломорски и Черноморски. Източнобеломорският район включва
басейните на реките Марица и Тунджа. В басейна на р. Марица попада само
част от територията на община Нова Загора. Част от басейна на р. Тунджа
обхваща общините Ямбол и Елхово и части от общините Айтос, Средец,
Болярово, Твърдица, Сливен, Котел, Тунджа, Тополовград, Сунгурларе,
Карнобат, Руен и Стралджа.
Останалата територия от ЮИРП попада в Черноморския район за басейново
управление на водите. ЮИРП обхваща част от водосборния басейн на р.
Камчия и водосборния басейн на южночерноморските реки, включващи всички
реки на юг от Камчия - Двойница, Хаджийска, Айтоска, Русокастренска,
Средецка, Факийска, Ропотамо, Велека, Резовска (на границата с Турция) и
други по-малки реки. Общините, които попадат в басейна на р. Камчия, са
община Котел и части от общините Сунгурларе и Руен. В басейна на
южночерноморските реки попадат всички общини от област Бургас без някои
части от общините Руен и Карнобат, които са в други басейни. По-голямата
част от реките са къси и се вливат директно в Черно море.
В количествено отношение повърхностните водни ресурси се изразяват чрез
речния отток. Тези данни са налични по райони за басейново управление на
водите и общо за цялата страна, което прави трудно изчислението на
количеството повърхностни водни ресурси за ЮИРП. Приблизително те могат
да бъдат изчислени под 2000 куб. м на човек от населението, което е по-ниско
от средното за страната (около 2430 куб. м на човек). Може да се счита, че
ЮИРП разполага с ограничени водни ресурси. Основната част от водните
ресурси се формира от валежите. Въз основа на анализа на данните за
средногодишните суми на валежите може да се направи заключение, че те са
неравномерно разпределени на територията на ЮИРП, като са най-ниски за
района на Бургас и най-високи – за района на Ахтопол. В районите на Сливен и
Елхово валежните количества са около средните за страната.
Югоизточният район е богат на минерални води. По-важните минерални извори
са Бургаските (при с. Ветрен), Сливенските, Кортенските (Новозагорско),
Стралджанските, а също и тези край с. Стефан Караджово (Ямболско).
Широкият излаз на Черно море осигурява на района достъп до морска вода,
която е важен природен ресурс, богат на натриеви и магнезиеви соли и лечебна
сероводородна кал.
Районът не разполага с големи находища на полезни изкопаеми. От горивноенергийните ресурси по-голямо значение имат черните въглища от Балканбас, област
Сливен, които у нас са единственият източник за производство на кокс. Кафявите
въглища от Бургаския басейн са с по-ограничено стопанско значение.
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Находищата на медни руди при мини Росен, Върли бряг, Граматиково и Малко
Търново са разработени. Железните руди при с. Крумово (Ямболско) са с
ограничени запаси.
От нерудните изкопаеми стопанско значение имат находищата на облицовъчни
кариерни материали – мрамори и габро край Малко Търново, андезитни туфи
край Айтос, кварцити край гара Чумерна и селата Струпец и Еленово и
българит край Българово. Районът задоволява нуждите си от инертни
материали (баластра, чакъл и пясък). Глина се добива в Стралджанското блато.
Брой думи – 771
Брой удари – 5111
Брой
грешки

Форфетиране
При форфетирането могат да се използват и други кредитни документи, като
дебиторски сметки и отсрочени задължения по акредитиви. Използването им обаче е
сравнително по-трудно, тъй като при тях е необходимо да се познават всички условия делови и юридически в страната на длъжника, свързани с обслужването на сделката.
Тъй като те често се променят, тези документи не са толкова привлекателни за
участниците във форфетирането.
Разбира се, риск както за износителя, така и за форфетиста може да възникне и
при използването на трати. Според Международната конвенция за търговските полици
джирантът по менителницата има законното право да се освободи от всяко задължение
на основание на условието "Без регрес", включено в неговия индосамент.
При тези операции се използват и гаранциите, посредством които се намалява
риска на форфетиста и се създава възможност за търгуване на ценните книжа на
вторичния пазар при нужда.
С разликата между номиналната стойност на търговските полици - обект на
форфетиране, и цената, по която се купува, форфетистът трябва да може да покрие
разходите си по форфетирането и да реализира печалба. .
Форфетистът няма право на обратен иск към износителя, с изключение на
случаите на неизпълнение на изискванията на договора за доставка. По тази причина
цената на форфетната операция е много висока. Затова често износителите се стремят
да я намалят, особено когато дисконтният процент и разходите, свързани с
управлението на форфетните операции са по-големи от лихвения процент по
търговския кредит, като я прехвърлят на вносителите чрез повишаване на цената на
доставяната стока. Разбира се, това прехвърляне не може да се извърши цялостно, а
частично.
Чрез форфетирането се извършва средносрочно финансиране на
външнотърговските операции, поради което обикновено предоставеният кредит се
погасява чрез договаряне на погасителна схема между вносителя и износителя която се
съобразява с изискванията на форфетиста. Могат да се изберат различни схеми анюитетна, на равни части от главницата и т.н. На базата на възприетата погасителна
схема за съответните падежи се издават полици, номиналната стойност на които
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изразява размера на погасителната вноска, включваща част от главницата и полагащата
се лихва,.
Форфетирането е специфична форма на кредитиране. За неговото
осъществяване банките обикновено създават свои специализирани звена, често и
дъщерни компании. Операциите на форфетния пазар се осъществяват и от
специализирани финансови институции. Спецификата на това кредитиране се състои в
това, че кредитът в парична форма се получава от износителя, а плащането на дълга се
осъществява от купувача. Чрез тези операции търговският кредит се трансформира във
финансов, най-често банков.

При форфетиране продавачът на задължението, което може да приеме
формата на трата, защитава себе си от всякакъв регрес с включване на
уточнението ―без регрес‖ в джирото.
Брой думи – 421
Брой удари – 2885
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