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Весела Коледа и Честита Нова Година! 

Скъпи Приятели, 

Пожелаваме ви 2016 година да бъде изпълнена 
с много успехи и творчески устрем, които ви носят 
удовлетворение и ви водят напред. Нека новите 
идеи, печеливши начинания и просперитетът 
бъдат ваши неизменни спътници и ви окрилят да 
постигнете целите си и да давате най-доброто от 
себе си. Бъдете здрави, креативни и нека 
усмивките не слизат от лицата ви! Дерзайте и не 
спирайте да мечтаете! 

 
От екипът на фирма  

Забавни факти: 

Всяка Коледа един милион писма се адресират до Дядо 
Коледа с адрес H0H 0H0, North Pole, Canada. 

*** 
Седмиците преди Коледа е времето, в което се разпадат 
най-много двойки, според анализирани от Facebook 
данни. 

*** 
По време на коледните празници почти 28 лего 
комплекти се продават всяка секунда. 

*** 
Най-големият коледен чорап в света е с 32.56 м дължина 
и 14.97 м ширина. Той тежи колкото пет северни елена и 
съдържа почти 1000 подаръци. Направена е от 
Обществото на децата в Лондон на 14 декември 2007 г. 

*** 
Най-красивата и скъпо украсена елха в света се намира в 
лобито на хотел Emirates Palace Hotel в Абу Даби. 
Високото 13.1 метра дърво е украсено със 181 
скъпоценни камъка – диаманти, перли, смарагди и 
сапфири, всички предоставени от Халифа Хури, 
собственик на Style Gallery. 
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Как светът празнува Нова Година 

Един от най-интересните феномени на нашата планета е разнообразието от традиции и културно 
богатство, което трудно може да се обхване дори с цял куп книги. В Германия вечерта нe минава без 
фондю, пунш и ракети, в Япония държат особено много на кнедлите, в Китай пък хвърлят мандарини в 
морето. В духа на коледните и новогодишните празници, ето още няколко интересни традиции по света, 
свързани с посрещането им: 

ИСПАНИЯ 

В навечерието на Нова година, испанците имат странната традиция да изяждат 12 
зърна грозде (или uvas), лапвайки по едно зърно на всеки удар на часовника, 
отброяващ часовете до полунощ. Счита се, че този ритуал осигурява добро здраве и 
просперитет за всеки от месеците  на новата година. В някои от по-големите испански 
градове хората се събират на градския площад и ядат заедно гроздовите зърна, докато 
си предават един на друг бутилки с кава, вид леко газирано каталунско вино с бял или 
розов цвят. 

ПАНАМА 

Статуи или по-скоро кукли на известни личности, наречени muñecos – с тях са 
свързани празничните традиции на панамците. Известните личности могат да са 
актьори или пък политици, спортисти или певци – техните кукли се изгарят публично 
сред празничния огън. Този ритуал, който странно напомня на африканските вуду 
ритуали с кукли, всъщност представлява старата година и се счита, че пречиства 
хората от злите сили, за да започнат начисто новата година. Макар на пръв погледа 
да е леко зловеща, тази традиция всъщност би трябвало да поласкава участниците в 
нея – в една от годините, например, е изгорена фигурата на първия златен 
олимпийски медалист на Панама, Irving Saladin. 

БЕЛАРУС 

По време на коледните празници в Беларус, неомъжените жени играят игри, за да 
видят бъдещето си – коя от тях ще се омъжи през новата година. В една от тях пред 
всяка жена се поставя купчина царевица и се пуска петел – към чиито куп се насочи 
петелът първо, тази жена ще се омъжи първа. В друга игра омъжена жена скрива 
предмети из къщата, а неомъжените й приятелки ги търсят – която намери хляб, ще 
се омъжи за богат мъж, а която открие пръстен, ще си намери красив съпруг. 

ЕСТОНИЯ 

В предишните няколко десетилетия хората в Естония са се стремели да се хранят 
седем пъти на 31 декември. С това те са смятали, че си осигуряват изобилие през 
новата година, а всеки човек, изял седем ястия, разполага със силата на седем 
човека. Съвременният прочит на тази традиция, особено в столицата Талин, храната 
в този ритуал е заменяна най-често с алкохол. 

ЦЕНТРАЛНА И ЮЖНА АМЕРИКА 

В Бразилия, Еквадор, Боливия и Венецуела се смята за символ на добър късмет на 
31 декември да се носи специално бельо. В градове като Сао Паоло и Ла Паз 
например, магазините зареждат с разноцветно бельо няколко дена преди началото 
на празниците. Най-търсените цветове са червеното и жълтото, като червеният цвят 
се счита за символ на любовта, а жълтият е знак за добро финансово състояние. 



 

 

 

Централен офис | П.К. 56, 57 бул.”Карловско Шосе”, Пловдив 4000 | тел. 032/904-000 | fax 032/904-004 

СТРАНИЦА 3 NEWSLETTER 

 

 

Създал бог Адам. Минало време и господ решил да го дари с 
другарка в живота.Създал Ева и я показал на Адам. Последният 
много се зарадвал. 
- Е, Адаме, харесваш ли я? – попитал го създателят 
- Господи, колко е красива! – възкликнал Адам. 
-Така е, за да можеш да я обичаш – отвърнал Бог. 
Но… само след първите няколко думи изречени от устата на 
Ева, Адам прехапал устни…. 
-А бе, Господи, че тя е много глупава, бе… 
Усмихнал се господ и рекъл: 
- Е, Адаме, няма как, така е, за да може и тя да те обича… 

*** 

Дядо Коледа евреин се спуска през комина в Израел и се 
провиква „Хо-хо-хо“ Някой иска ли да си купи подарък?“ 

*** 

- Мило, тази година поръчах на Дядо Коледа едни ботушки! 
- Да, ама той няма да дойде! 
- Защо да не дойде? 
- Скъпа му се видяла винетката... 

*** 

Зет получава коледен подарък от тъщата – две вратовръзки. За 
да й достави удоволствие, веднага си слага едната. Тъщата го 
изглежда накриво: 
- Другата май не ти харесва, а? 

*** 

Две блондинки си говорят за подаръци: 
- Мацко, наближава Нова Година и се чудя какво да взема на 
Милото. 
- Ми кво толкова го мислиш...вземи му джипа! 

*** 

Малко преди нова година. Шефът влиза в един от кабинетите 

и гледа - на масата пиене, мезета, всички пушат...  

- Забранил съм да се пие и пуши на работа!!!  

Един от по-трезвите се обръща и отговаря:  
- Абе шшшефе, ччче кккой работи? 

*** 

Обаждане в радиото:  
- Здравейте! Казвам се Петя и искам да пожелая на моя шеф 
Дядо Коледа да му подари торба презервативи.  
Водещия:  
- Сигурно му желаете много секс през Новата година?  
Петя:  
- Не, желая такива идиоти да не се размножават повече! 
 

ХУМОР 


