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ИНТРО

Здравейте на всички,
Ето и второто издание на вътрешната публикация на Монюпе.
В списанието можете да откриете информация за изминалите събития,
организирани от Монтюпе: ежегодният футболен турнир, празникът на детето и др.
Нашата компания продължава да се развива и ние се радваме да споделим всички
тези новини с вас.
Благодаря много на всички, които участваха в изготвянето на това списание.
г-н Франк Гате

Приятно четене!
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В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРИТЕ…

В ТОЗИ БРОЙ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА РЕНО

Име:

Калоян Стоянов
Ръководител
Позиция:
обособено производство
Възраст:
30 год.
В Монтюпе от: Четири години и девет месеца
В свободното
Ми допада да се занимавам
си време:
с фотография
Деца:
1 момиче
Дом. любимец: Няма
РУ „Ангел Кънчев“,
Учил в:
“Технологии за машини с ЦПУ“
Любими филми: Аватар
Спорт:
Тенис, футбол

Име:
Позиция:
Възраст:
В Монтюпе от:
В свободното
си време:
Деца:
Дом. любимец:
Учил в:

Петър Вълчев
Супервайзър
35 год.
Една година
Ходи на лов и риболов

2 момчета
2 финки
РУ „Ангел Кънчев“, „Маркетинг“
Трилогията
Любими филми:
„Властелинът на пръстените“
Спорт:
Футбол

Име:
Позиция:
Възраст:
В Монтюпе от:
В свободното
си време:
Деца:
Дом. любимец:
Учила в:
Любими филми:
Спорт:

Сара Тале-Пине
Специалист качество
27 год.
Една година и четири месеца
Слуша музика и спортува
Няма
Няма
Марсилия
Комедии
Тенис, футбол

Име:
Позиция:
Възраст:
В Монтюпе от:
В свободното си
време:
Деца:
Дом. любимец:

Мартин Димитров
Машинен оператор
34 год.
четири години и три месеца
Играе футбол с детето

1 момче
Няма
Професионална гимназия
Учил в:
по промишлени технологии
„Атанас Ц. Буров“
Любими филми: трилъри
Спорт:
футбол

Име:
Генко Дончев
Позиция:
Машинен оператор
Възраст:
37 год.
В Монтюпе от:
От отварянето на завода в Русе
В свободното си време: Спортува
Деца:
1 момче
Дом. любимец:
Няма
Учил в:
Техникум по индустриална химия „Проф. Димитър Баларев“
Любими филми:
Поредицата „Мумията“
Спорт:
футбол
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СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА С....

Започване на
производство
на Dacia 1300
и год. производство около
40 000 бр.

1966
Откриване на
завод в Питещи
и начало на
серийното производство на
първия модел
на Dacia – 1100

1970

Въвеждане
на пазара
на Dacia
Logan

1999

2004

Renault
става
собственик
на Dacia

Монтюпе
стартира серийно производство на
моторни глави за Dacia

2008

2009
Годишните възможности за
производство
стават 400 000

Анатоли Ангелов, който в момента е супервайзър на производствената
линия на VOLVO, сподели опита си от работата по производството
на цилиндрови глави за DACIA:
Колко време се занимавахте Вие лично с
този продукт?
Бях две години супервайзър на DACIA. В завода съм
от самото му стартиране през 2007 година. В началото бях изпратен три месеца на обучение във
Франция. Когато се върнах в България, започнах
като леяр, а година по-късно от ръководството ми
бе предложено да стана супервайзър на карусел
1 и карусел 2, където се произвеждаха цилиндрови глави за Dacia. Две години по-късно преминах
като супервайзър на топилен участък, а през последните 8 месеца съм супервайзър на VOLVO.

Какво е специфично при производството на
цилиндрови глави за DACIA:
Много трябваше да се внимава с отклонението на
размерите в горивните камери, затова имаше направено приспособление, предназначено за честотен контрол през 20 бройки. Самото приспособление се състоеше от четири индикаторни часовника,
които мереха дебелината на обмазката на горивните
камери и в зависимост от показанията се нанасяха
корекции по обмазката на самата матрица.

Кои бяха най-големите трудности, с които се
сблъскахте при производството?
От самото начало имахме два основни проблема при
производството. От една страна се налагаше прекалено много ръчна работа по отливките, което водеше до
трудност и понякога и забавяне на доставката на заявените количества. Налагаше се отворите на всяка една
бройка от страната на водната и риза да се отварят с
ъглошлайф, но благодарение на добре организирана
работа, се справяхме с доставките.
Друга основна трудност имахме с междинната леякова чаша, която от високата температура се налагаше много често да се ремонтира и сменя, но
опитът на колегите ни от Франция спомогна за решаването на този проблем, защото още преди да
се започне производството на цилиндрови глави
за DACIA в Русе, то е било в Шатору.

В кои модели DACIA се поставят тези цилиндрови глави?
Главите се монтират на DACIA LOGAN, DACIA
SANDERO, както и на RENAULT SCENIC, RENAULT
MEGAN.
5

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

МОНТЮПЕ СПОНСОРИРА ПЪРВИЯ ПАРАД
НА РЕТРО АВТОМОБИЛИ В ГР. РУСЕ
Монтюпе бе генерален спонсор на състоялия се на
25 април 2015 година Ретро парад. 82 ретро автомобила направиха почетна обиколка из град Русе, а
след това те бяха спрени на паркинга на НАП, за да
могат всички желаещи да им се полюбуват. Г-н Пламен Стоилов, кмет на Община Русе, приветства посетителите на ретро парада, който бе организиран
от Общинска фондация „Русе – град на свободния
дух“. Жури определи разпределението на трофеите,
а за настроението на присъстващите се погрижиха
танцови и музикални състави и театрална трупа.
Инж. Дамиен Беал, мениджър "Технология на поддръжката", връчи наградата от Монтюпе на г-н
Петър Пенчев, собственик на избрания за приз на
Монтюпе автомобил. Колата е модел Ситроен В11
от 1934 година, а точно този автомобил е произведен през 1956 година. В първите 24 години от
живота си превозното средство е служило като дипломатическа кола на България в Тунис.
„Любов от пръв поглед“ нарича ретро колата си
г-н Пенчев. Той споделя как шедьовърът на механиката и липсата на електроника е впечатляваща
за него. Всъщност, този модел е бил използван
от Ал Капоне, тъй като моделът е с предно предаване и е бил значително по-бърз от американските
полицейски коли.

Автомобилът, спечелил наградата
на Монтюпе, е Ситроен B11 от 1934г.
Автомобилът участник в състезанието, собственост на г-н Петър Пенчев,
е модел от 1956г., като в първите 24
години от живота си е служил като дипломатическа кола на България в Тунис.

Макар че Монтюпе Русе отвори врати само преди 8 години, компанията си пожелава в бъдеще
някоя кола, с цилиндрова глава или носачи, произведени от нас, да стане носител на толкова история, да служи вярно и да бъде предавана от поколение на поколение!
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

НЕКА ДЕТСТВОТО С
ПРЕХЛАСНАТИ ИГРИ
ДА ПРОДЪЛЖИ!
Монтюпе организира „Празник на детето“, като събитието бе достъпно за всички жители и посетители
на град Русе и се състоя ден преди Деня на детето,
отбелязван в множество страни на 1 юни.
Почивният ден и слънчевите лъчи бяха в пълен
синхрон с детския смях на над 1 000 малчугана, дошли да се състезават на спортните игри, да творят
на арт-ателиетата, да танцуват и пеят, да погледат
своите връстници, участващи в групите на „Общински детски център“, „Общински младежки дом“ и
формация за модерен балет „Freedom“. Стотици
тениски и ключодържатели бяха подарявани
на всички малчугани, анимационни герои раздаваха балони. Беше включена и почерпка със
сладолед.

По време на събитието Монтюпе даде две големи награди – две дечица получиха велосипед.
Плануван беше само един, но поради големия интерес към тържеството и високата посещаемост, се
проведе томбола-изненада за допълнително колело.

Бяха раздадени не две, а три големи
награди!
Допълнителният жребий избра късметлийското число 749, но детето с този номер не излезе на сцената,
заето с една от игрите, които се провеждаха в парка.
Така ръководството на Монтюпе взе решение
да подари трети велосипед по случай празника,
на малчугана, който не успя да излезе на сцената, за да получи наградата си. На 2 юни 2015
г., Момчил Цонков стана собственик на велосипед,
подарен от Монтюпе.

Нека да направим всичко възможно чистата и весела
детска игра да не бъде обезпокоявана! Нека да оставим детството да продължи възможно най-дълго за
всеки един малчуган, като го възпитаме винаги да се
наслаждава искрено на моментите на свобода! Също
така, нека направим така, че децата ни да вярват, че
повечето изненади в живота трябва да са приятни!

Компанията благодари на всички, които избраха да прекарат почивния си
ден с нас! Специални благодарности и
на „Община Русе“ за подкрепата за реализиране на събитието!
Монтюпе е модерна компания, част от френска индустриална група и като част от нея, заводът в Русе
извлича най-добрите практики от западните си филиали и проявява социална отговорност, като участва активно в живота на града.

Монтюпе желае приятно и безопасно каране на Момчил и на всички малки и
пораснали деца!!!
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МОНТЮПЕ, 2015 Г

На 13 юни се проведе поредното издание на ежегодния футболен турнир на Монтюпе. Колеги съревноваваха сили на игрището, като преди това сами се бяха
разпределили по отбори, които общо наброяваха 15
– „Брадвичките“, „Секирите“, „Докторите“, „Куцо, кьораво и сакато“, “LG1”, „Интернационал“, „Рено Спорт“,
“Quality”, “K7”, „Жега в топилното“, „Топим алумин“,
„Акулите“, „Гладиаторите“, „Dream Team Coring“, “Сърцатите сърцари“.

За 24 часа производството на носачи и цилиндрови глави в Русе беше спряно, за да могат
всички служители да посетят турнира. Около 150
състезатели се откъснаха от ежедневието и се съревноваваха, крояха тактика за по-добра съвместна организация по отбори, упражняваха се да предвиждат
ситуацията, да бъдат точни и единни. Опознаването
на характерите на колегите стана не само от гледна
точка на работата, а от цялостната аура, която те носят в различни ситуации. Футболният турнир спомогна за сплотяване на екипа и за зареждането
на всички с положителна емоция.

Отличия бяха дадени в 4 категории на турнира:
за голмайстор - Пламен Мутафов, за най-добър
вратар - Тодор Рачев, за fair play - Милен Ахмедов и за най-полезен играч - Ариф Арифов.
В оспорвания финал между „Жега в топилното“ и
"Dream Team Coring", победител в турнира стана отборът на Никола Деплешeн - „Dream Team Coring“,
с играчи Севдалин Милованов, Георги Валентинов,
Красимир Костов, Тихомир Сетракян, Калоян Матеев,
Ариф Арифов, Исмет Синанов, Димитър Иванов, Никола Деплешeн, Мартин Рахнев, Пиер Гате; като купата
на Монтюпе тази година отиде при тях. Единайсетимата от победилия отбор бяха наградени и с билет за мач
на Лудогорец в Шампионската лига.

Честито на „Dream Team Coring“!

Най-хубавата част бе, че празникът бе отворен за
целите семействата на служителите: така всички се
забавляваха заедно и даваха пример на най-малките
за fair play. За малчуганите имаше и детски кът, където Мини Маус и Пипи Дългото чорапче поддържаха
духа на вълшебните игри. Почерпка и томбола с награди бяха сред общодостъпните атракции за малки
и големи.

И внимавайте, момчета, от редакторския екип на Montupet Inside разбрахме,
че догодина ще има сериозен реванш!
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В КАЛЕНДАРА НА МОНТЮПЕ

ПОСЕЩЕНИЕ НА 17 ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ В МОНТЮПЕ
На 24 Април 2015 година Монтюпе ЕООД прие
17 уважавани гости, мениджъри в български и
международни компании, функциониращи на
територията на цялата страна. Цел на посещението бе обмяната на добри практики в организацията на производството.
На събитието присъстваха представители от Българска Индустриална Група АД, Идеал Стандарт
– Видима АД, Либхер ЕООД, Алфа Куолити ООД,
Мениджмънт Системс ООД, Фесто ЕООД, Шьоли –
оптикс ООД, Оптикс АД и МТГ АД. Г-н Франк Гате,
управляващ директор и г-н Ивелин Димитров,
оперативен мениджър на Монтюпе ЕООД, представиха компанията пред гостите. В посещението
бе включена и обиколка на завода, по време на
която посетителите се запознаха с високотехнологичното и взискателно производство на цилиндрови моторни глави за Ауди, Форд, Волво, Рено и
БМВ, с роботизираните производствени комплекси и производствени линии, и с визуалното управление на процесите. Системите за организация
на работното място и безопасността, за контрол
на технологичните параметри, за поддръжката на
производственото оборудване и за управление на
производствения поток, предизвикаха огромен
интерес сред гостите.

В завода работят 830 служители, а 365 фирми от
България действат като доставчици и подизпълнители по различни проекти на Монтюпе, представяйки заедно град Русе на европейската карта
на автомобилната индустрия по един престижен
начин.
Монтюпе и деветте фирми, посетили русенския
завод, имат установена практика за размяна
на посещения с цел усвояване и прилагане на
съвременни методи за производство.
Непрекъснатите подобрения и точният отговор на
очакванията на клиентите са цели пред водещите
компании, които са решили да споделят опит помежду си.

ISO TS 16 949
На 30 април 2015 година Монтюпе за трети път
успешно получи сертификация за ISO TS 16 949,
интернационален стандарт за автомобилната
промишленост.
Одиторите оцениха старанието на компанията
особено по отношение на качеството на крайния продукт, като рекламациите от клиенти
са сведени почти до нула. Контролирането
на качеството е високоефективно в завода, а
персоналът е добре обучен и прилага всички
инструменти за контрол според изискванията
на стандарта.
Притежанието на този сертификат удостоверява, че са спазени изискванията за система
за управление на качеството. ISO TS 16 949 е
стандарт, специализиран за автомобилостроителната индустрия, изработен във формата
на техническа спецификация, на която трябва да отговарят всички водещи компании в
дадената сфера. Монтюпе се нарежда сред
компаниите-лидери с признато качество на
автомобилните части и професионализъм на
служителите.
Благодарим на целия екип за труда и постоянството, което показват и за добрата организация по време на провеждане на одита!

Единодушно бе мнението, че заводът на Монтюпе в Русе е пример за добри управленски практики, както за българските, така и за международните компании.
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ИНТЕРВЮ С...

ИНТЕРВЮ СЪС СЛУЖИТЕЛ, ЗАПОЧНАЛ КАРИЕРАТА СИ КАТО
СТАЖАНТ В МОНТЮПЕ
привлече това, че за мен няма по-широкообхватна
специалност от мехатрониката. Съответно и позицията мехатроник изисква да работиш с всеки един
вид задвижвания, които са възможни, обединява
много дейности в една специалност, като всичките
ме влекат. За позицията се изисква гъвкавост, което
е идеално за мен.
Електроника чак толкова при моята работа няма,
но това, което съм учил в университета до голяма
степен покрива електроника тук. В Монтюпе за
първи път се сблъсках например с хидравлика,
пневматика, неща, които също ми станаха интересни. По този начин се развивам.

Това твоята първа работна позиция ли
е по специалността, която си изучавал в
университета?
НЖ: Да, това е първата ми работа по специалността.

Каква беше реакцията на семейството
ти/приятелите ти при новината, че си
избран за стажантска програма на Монтюпе ЕООД?

Никола Жиков на дипломирането си в РУ "Ангел Кънчев"

Представи ни се с няколко думи, моля.
Никола Жиков: Казвам се Никола Жиков, магистър–инженер специалност “Електроника“, дипломиран в РУ „Ангел Кънчев“, на 24 години, от град
Шумен, обичам да спортувам. Тренирал съм хандбал 7 години, през които спортът стана неизменна
част от ежедневието ми и в момента продължавам
да спортувам през свободното си време. Смятам,
че спортът изгражда като личност, това е израстване не само физически, но и психически.

Какво те привлече да започнеш стаж в
Монтюпе?
НЖ: Специалността, която избрах да изучавам в
университета, ме влечеше от малък, влече ме всяка
една гледна точка, свързана с механичните дейности. А конкретно за дадената позиция в Монтюпе ме
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НЖ: От хората, с които учих в университета през
тези 5 години – общо 7 човека сме на работа тук,
в Монтюпе. Определено мога да кажа, че реакцията на приятелите ми беше добра. А семейството,
каза, че човек трябва да тръгне отнякъде, за да стигне донякъде. Не може директно да тръгнеш оттам,
докъдето искаш да стигнеш.

Очакваше ли/надяваше ли се да бъдеш
нает след приключване на стажа?
НЖ: По-скоро очаквах. Знаех, че се търсят хора за
тази позиция, които да могат да покрият изискванията. Стажът при мен послужи за отлично обучение.

ИНТЕРВЮ С...

Съвсем скоро приемаш следващо предизвикателство – от мехатроник преминаваш
към позицията на специалист качество.
Какво те накара да вземеш това решение?
Накара ме желанието ми за житейско развитие.
Процеса на смяна на позицията ми не е труден мисля, че бързо навлизам в новата за мен област.

Смяташ ли, че професионалното ти развитие е в насока, която би желал да продължиш в дългосрочен план?
Да, харесвам работата си в завода, дейността като
цяло на Монтюпе. Искам да остана!

Как виждаш себе си след 10 години?
НЖ: Не обичам да си правя дългосрочни планове.
Винаги, когато си направя дългосрочен план, всичко
се обръща на 180 градуса и не остава нищо от това,
което съм си мислил, така че не правя планове.
Относно професионалното ми развитие: не държа
следващата ми преквалификация да е абсолютно
по специалността ми, така или иначе дейностите,
които извършвам в момента, не са точно по нея.
Специалността ми е една малка част от това, което
правя. Готов съм за нови предизвикателства и нови
отговорности. Имам желание за професионално
развитие.

Какви промени забелязваш след като
стажът ти приключи и започна редовна
работа като служител на Монтюпе?
НЖ: Научих се да бъда още по-отговорен. Обстоятелствата го изискваха. Трябва да се пригодя към
обстановката, защото обстановката няма да се
пригоди към мен. Опитвам се да бъда все по креативен. Това най-вече ми даде Монтюпе.

А промени в околните?
НЖ: 3 месеца изкарах стажантска програма и вече
3 месеца съм мехатроник, скоро преминавам като
специалист качество. Според мен отношението не
се е променило от страна на колегите, независимо
дали съм стажант или не. Още в началото, когато
дойдох, колективът ме прие доста добре. Успях да
се впиша в тяхната вече изградена работна среда.
Хората, с които работя, ме научиха на много неща.
Не мога да кажа, че има различно отношение към
стажантите.

Имал ли си неочаквана ситуация, в която си изпадал в завода и как постъпи?
НЖ: Животът ме е научил да очаквам всичко от
всички. Трудно е да бъда изненадан. Със сигурност
има неща, които са ми правили по-голямо впечатление, но после съм ги приемал за нормални.

Ако имаше възможност да се върнеш
назад във времето и да промениш само
едно твое предходно решение, кое би
било то?
НЖ: Харесвам си живота в момента и не бих променил нищо. Изживял съм си добре детските години, след това и студентските. Вече поех сериозно
живота си. Човек трябва да опита от всичко.

Какво би подобрил в собствената си
работа?
НЖ: Бих желал да развия познанията си най-вече
конкретно към устройството на роботите. Самият
принцип на работа на роботите ми е доста интересен. Това искам да го направя лично за себе си, не
държа да се развивам точно в този аспект. Просто
ми е интересно.

Желаеш ли да добавиш нещо?
НЖ: Благодаря за интервюто, защото ми показвате,
че има интерес към служителите в завода. В толкова голяма компания, ако не се държи на контакта с
хората, които работят вътре в компанията, няма как
да знаеш какво се случва.
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СВОБОДНО ВРЕМЕ

ДУНАВ 8806
Над 1300 души присъстваха на
победата на "Дунав 8806" над
"Нефтохимик" в Русе
За град Русе, март месец беше подвластен на музиката,
с настъпването на петдесет и петото издание на Мартенски музикални дни, а през април ни завладяха спортните
емоции. Предстояха финалните плейофни баскетболни
мачове в НБЛ за жени с участието на "Дунав 8806". И
ако първите два мача се проведоха в Бургас, то третата
среща с традиционния съперник "Нефтохимик", беше в
Русе и събра публика от над 1300 души, които очакваха
любимия им отбор да спечели купата. Момичетата положиха много усилия, дадоха всичко от себе си и успяха
да ни зарадват за пети пореден път със спечелването на
Купата на България. Празненствата продължиха с дни,
като отборът беше поздравен не само от основните си
спонсори, но и от общината. Запитахме и една от шампионките – Виолина Кочева за успеха, предизвикателствата и трудностите в професионалния баскетбол.

На какво се дължи успехът?
Виолина Кочева: Успехът в спорта винаги се дължи на
много лични лишения и много емоционално изхабяване, на много труд, упорство и постоянство от страна на
всяка една от нас, на треньора и на физиотерапевтката
ни Петя. И всичко това, в името на едно - Дунав 8806 да
бъде винаги на върха !

Какви са очакванията ти за следващия сезон?
ВК: Засега не мога да кажа рано е! Единственото сигурно е, че с нетърпение очаквам следващия си мач и
срещата си с оранжевата топка! Надявам се да вкарам
и първата си тройка в новата зала :)

След като си четвърта поредна година при
нас, какво ти харесва в Русе?
ВК: В Русе имам не само приятели, имам семейство,
имам живот и любими хора, с които ще ми е трудно да
се разделя един ден. Русе за мен е не само градът, за
който се състезавам четири години, това е мястото , на
което се чувствам като у дома си, тук са хората, на които разчитам безрезервно и обичам безкрайно. Обичам
Русе и мисля, че Русе обича мен!

Откога се занимаваш с баскетбол и как
реши да започнеш?
ВК: Занимавам се с баскетбол от 7 годишна. Един ден в
първи клас дойде една учителка по физкултура, която набираше деца за ученически отбор по баскетбол. Никой
не се замисли да се запише в първия момент, но след часовете аз отидох до физкултурния салон и казах на г-жа
12

Маринова „Аз искам да играя баскетбол“ и така започна
моят баскетболен живот във физкултурния салон.

Колко често са тренировките ти с отбора?
ВК: Тренираме много, особено преди сезон в подготвителния период, всеки ден по 2 тренировки, които
са стигали до 2ч и 30мин... Освен това на стадиона работим за издръжливост и бързина 3-4 пъти в седмицата и физика във фитнеса, а всяка вечер сме в залата
за тактика и техника. Всяка от нас ходи индивидуално
30 мин по-рано и всяка прави нещо, в което мисли че
има нужда да се усъвършенства. Мисля, че прекарваме
доста време в залата, със сигурност повече отколкото в
собствените си домове.

Когато получи оферта за присъединяване
към русенския отбор, какви въпроси и колебания възникнаха пред теб?
ВК: Всъщност офертата ми от г-н Божков е първата ми
професионална оферта, след като завърших училище.
Нямах много опит в преговорите, особено като става
дума за договор от такъв тип, но вътре в себе си знаех,
че искам да направя нова крачка в кариерата си и така
и направих. Спомням си, че много се вълнувах и нямах
търпение да започна тренировки с новия си отбор.

А какво би пожелала на служителите на
Монтюпе?
ВК: За Монтюпе съм чувала доста, запозната съм с работата ви и също и с вашия работен процес. Била съм
на "Ден на отворените врати". Вие също работите много
усилено, затова искам да пожелая на всеки един служител във вашата фирма да обича това, което работи и
да му придава живот, да се старае да се усъвършенства
всеки ден и да бъде по-добър от предишния, защото
никога не знаеш колко далеч можеш да стигнеш с упоритостта и постоянството си. Бъдете здрави и най-вече
щастливи с това, което имате в живота си, докато се борите за онова, което искате с цялото си сърце. Благодаря ви за отделеното време и до нови срещи и нови
победи в зала "Дунав" или Арена Русе!
Ваш кореспондент: Анна Гончарова

ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН НA:

ЮЛИ
1

Козма, Кyзман, Дамян, Красимир,

5

Атанас, Атанаска

7

Недялко, Недялка, Неделя, Неда,

Красимирa, Красинa

Нели, Нелина

15
16
17
20
22
25

Владимир, Влади, Владимира, Влада

26

Параскев, Параскева, Парашкев,

ПРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ

Олег, Олга, Оля, Юлиян
Марин, Марина
Илия, Илиян, Илияна, Илкo, Илкa

СЕПТЕМВРИ

Магда, Магдалена
Ана, Анна, Яна

Парашкевa

27
31 Евдоким, Евдокия
АВГУСТ
8 Емилия, Емилиан, Емилиян

Добрин, Пантелей, Добри, Добрина

15

Mария, Mариaнa, Mариянa, Mариo,

20
26

Самуил

30

Александър, Алекс, Александра,

5

Ден на отворените врати
на Монтюпе: компанията
кани всички да посетят
фабриката, за да се
запознаят с производствения
процес. Предвидени са
музика и забавления.

13

Седмото издание на
Green Rock Fest отново
ще обедини множество
младежки рок банди на
концерт в Русе.

21

3D mapping представлява
синхронизация на визуални
ефекти с музика върху
неравни повърхности. Това
невероятно шоу ще се
проведе върху Съдебната
палата в град Русе.

Деспинa

Адриан, Адриана, Наталия, Натали

Александрина, Алеко, Сашо, Сашка

СЕПТЕМВРИ
1 Симеон, Симона
5

Бетина, Елза, Елисавета, Захари, Захарий, Захаринка, Избела, Светлозар

14

Кръстю, Кръстьо, Кръстена, Кристина,
Кръстина, Кънчо, Ставри

17
25

Вера, Вяра, Надежда, Любов
Ефросиния, Сергей
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КОНКУРС

НАЙ-МАГИЧЕН СПОМЕН ОТ РУСЕ
Във всеки брой на Монтюпе INSIDE можете да намерите конкурс. Темата на
брой 2 е "Снимки от Русе". Изпратете ни ваши снимки, на които се вижда, че
моментът, запечатан на снимката, е преживян в прекрасния дунавския град.

Очакваме вашите весели, красиви, необичайни,
вдъхновени снимки на mail: office@montupet.bg
Жури ще определи победител, който ще получи награда от Монтюпе.

Победител в конкурса
"Най-впечатляващото място, на което съм бил"
е Николай Цонев в Icebar London в Лондон.

Щастливецът от конкурса от предния брой се казва Николай Цонев. Неговата снимка на тема „Най-впечатляващото място, на което съм бил“ е направена в леден бар в Лондон. „Когато отидох на гости на брат ми
в Лондон за трети път, той ме заведе в леден бар, където не само интериорът е от лед, а дори и чашите. Посещението на леден бар е изключително интересно“, споделя г-н Цонев.
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ЗАБАВЛЕНИЕ

СУДОКУ
за начинаещи

СУДОКУ
за напреднали

ВИЦОВЕ
Двама бодигардове намират пингвин. Обаждат се на началника си:
– Шефе, намерихме пингвин. Какво да го правим?
– Заведете го в зоопарка.
На другия ден пак се обаждат на началника си:
– Шефе, намерихме пингвин. Какво да го правим?
– Заведете го в зоопарка.
Трети ден:
– Шефе, намерихме пингвин. Какво да го правим?
– Е, заведете го този пингвин в зоопарка, колко пъти да ви казвам?!
– А, шефе, не може ли този път на кино?

– Тате, нали си бил войник?
– Да.
– А войниците не ги е
страх от нищо?
– Да.
– Окей, значи сега можеш
да ми видиш бележника.

РЕДАКТОРСКИ ЕКИП
Анна Гончарова
Деница Христова
Емин Мехмед

Кристина Абрашева
Валентин Станев
Зорница Веселинова
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гр. Русе 7000, ИПЗ, Индустриален парк
Телефон: +359 82 884 800
Факс: +359 82 844 395
електронна поща: office@montupet.bg
www.montupet.bg
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