4

ÇÀÏÀÄÚÒ ÃÓÁÈ
ÕÅÃÅÌÎÍÈÇÌÀ ÑÈ,
ÓÁÅÄÅÍ
Å ÏÓÒÈÍ

¡≈«¬Œƒ»≈

—¬ﬂ“

—Œ÷»¿ÀÕŒ

ÏÎÂÅ×Å ÕÎÐÀ
Ñ ÏÎ-ÂÈÑÎÊÈ
ÏÎÌÎÙÈ ÇÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÒÀÇÈ ÇÈÌÀ
Стр. 9

ÁÅÄÑÒÂÈÅ
Â ÎÁÙÈÍÀ
ÑÂÎÃÅ,
ÐÅÊÀ ÈÇ×ÅÇÍÀ

Стр. 7

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Стр. 2

„ËÞÁÎÂÒÀ
Å ËÓÄÎÑÒ”
30 ÃÎÄÈÍÈ
ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ
Стр. 13

2022 ГОДИНА/32

17 АВГУСТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

ÊÀÄÐÈ ÍÀ
ÃÅÐÁ ÏÀÊ
ÇÀÂËÀÄßÂÀÒ
ÂÈÊ ÕÎËÄÈÍÃÀ

Íîæèöàòà ñå
ðàçòâàðÿ

50 ст.

БРОЙ 159 (9000)

АКЦЕНТ

СРЯДА

ÍÀÌÀËßÂÀÒ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀÒÀ ÇÀ ÊÎÂÈÄ-19
Заразените ще бъдат изолирани 7 вместо 10 дни, а карантината за контактни лица ще бъде намалена на 5 дни вместо досегашните 7, съобщи Ангел Кунчев.
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БСП ПРЕДЛАГА

Евгени ГАВРИЛОВ

Ìîðàòîðèóì
íà öåíàòà íà ãàçà,
âîäàòà è ïàðíîòî

Г

одишният темп на инфлация в
България се ускори през юли за
17-и пореден месец, достигайки
17,3% спрямо 16,9% през предходния месец, показват данните на
НСИ. Това е най-високата инфлация от май 1998 г., когато тя беше
на ниво от 18% (стр. 5).
По данни на статистиката от
началото на седмицата, през второто тримесечие приходите на
човек от едно домакинство у нас
са нараснали с 16,5%, като в същото време разходите са се увеличили със 17,8%. Българинът дава наймного пари за храна - 31,2 на сто
от доходите си. Следват разходите
за жилище - 17,3%, данъци и социални осигуровки - 12,8%, транспорт и комуникации - 12,3%.
Въпреки цялата им условност,
във всички класации, които ни заливат напоследък, има и доза истина. Не прави изключение и световната класация за ръст на цените
(Worldwide Cost of Living) на
Economist Intelligence Unit. В нея
София е втора по поскъпване на
живота през последните 12 месеца. Проучването сравнява над 400
цени на 160 продукта и услуги.
Сред тях са хранителни стоки,
дрехи, домакински консумативи,
наеми, транспорт, комунални услуги. Столицата ни се изкачва с 29
позиции нагоре до 90-о място.
Според проучването в София цените на хранителните стоки започват да се доближават до западноевропейските градове.

Социалистите имат четири работещи решения след изборите
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БСП предлага мораториум върху цената на газа,
водата и парното за битовите потребители. Това е
едно от четирите работещи решения, с които партията гарантира, че ще
преведе България по-спокойно през следващите ме-

сеци, обяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова, след като коалицията
“БСП за България” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори.
Ако партията получи
повече доверие и участва в
следващия кабинет, първа-

та предложена мярка ще е
налагане именно на мораториум.
Второто предложение е
сериозна програма за компенсация на бизнеса за разликата в цените, а третото
- продължение на социалната програма и социални-

те приоритети. Като четвърти ангажимент БСП
заявява незабавни преговори с “Газпром”.
Вярваме, че хората ще
ни оценяват по резултатите, които показахме, заяви
още Нинова.
Стр. 3
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Ñêúñÿâàò êàðàíòèíàòà
çà ÊÎÂÈÄ-19 íà 7 äíè
Бракувани са над 1 300 000 опаковки с ваксини срещу коронавируса
Налаганата изолация за болните от
КОВИД-19 може да бъде намалена от
10 на 7 дни, а карантината за контактни
лица - от 7 на 5 дни. За хората, които са
в рамките на 3 месеца след последна
имунизация - пълна или бустерна доза,
както и преболедувалите, изобщо няма
да се налага карантина. Това обяви главният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев.
Новите мерки влизат в сила от
четвъртък и ще важат до следващата седмица.
За хората, които в момента са под
карантина, също ще бъде намален срокът
й. В САЩ няма задължителна мярка, а
всички са препоръчителни, но се спазват

на 99%, даде пример Кунчев.
Няма да се изисква антигенен тест за
прекратяване на карантината. Има ситуации и отделни случаи, при които ще
има по-дълго боледуване и по-дълго носителство, коментира Кунчев. По думите му световните данни показват, че
активно заразният човек е опасен за
околните над 90% от случаите до петия
ден, а и ще бъде хоспитализиран в болница до пълното си оздравяване.
ДУМА припомня, че според министерска заповед от 3 юни задължителната изолация на болни и заразоносители
на КОВИД-19 е 10 дни, а карантината
на контактни лица - 7 дни, като последната може да бъде преустановена след

отрицателен ПСР тест на 72-я час. Преди това продължителността на изолацията за болни бе 14 дни, а на карантината
за контактни - 10 дни.
Типът вирус и мутацията са различни
в сравнение с предходните вълни и затова
експертен съвет взема адекватни мерки
седмица за седмица, които да не важат цял
месец, обясни по-рано служебният здравен министър на здравеопазването д-р
Асен Меджидиев. “По този начин ще разтоварим населението от тази ограничителна мярка, ще помогнем на бизнес, на
всички”, заяви министърът.
Меджидиев заяви, че се надява от идния понеделник да могат да се издават
електронни направления за безплатно

тестване за КОВИД-19.
Бяха бракувани над 1,3 млн. опаковки
ваксина, уточни Меджидиев. Преди дни
той изпрати указание до РЗИ, Сдружението на общопрактикуващите лекари и
БЛС, в което се разпорежда, че независимо от невъзможността от пълно усвояване на многодозов флакон, той може да се
отваря и за по-малко желаещи да се ваксинират. Припомняме, че в началото на юни
бе обявено, че България е бракувала ваксини срещу КОВИД-19 на стойност 4,6
млн. евро (близо 9 млн. лв.), а в средата на
май МЗ е изпратило писмо до Еврокомисията с искане да получава по-малки количества ваксини срещу КОВИД-19, съобразени с нуждите на населението.

Áåäñòâåíî ïîëîæåíèå â
îáùèíà Ñâîãå, ðåêà èç÷åçíà
те на карстовите реки, които
може да изчезнат временно
при разместване на земните
пластове. Местни жители
твърдят, че в миналото река
Искрецка е спирала течението си за около денонощие
при силни земетресения - в
единия случай водата се е
връщала след 16 часа, в дру-

Бедствено положение бе
въведено в община Своге заради липса на питейна вода,
причинена от внезапното
спиране на притока в река
Искрецка. В момента няма
водоснабдяване в селата Искрец и Свидня, в Своге и части от село Церово. Кризисен щаб, свикан от кмета
Емил Иванов, се събра да
обсъди кризата още в понеделник вечерта. Решено бе да
се осигурят водоноски с питейна вода за 13 000 души от
района. По спешност ще
бъдат извършени хидрогеоложки проучвания за изграждане на сондажи в Своге и
засегнатите села. Кризисният щаб обсъжда и изграждане на аварийни връзки от

гия - след два дни. Изворът
й, който се намира в пещера
Душника, никога не е пресъхвал. От Риболовен клуб
“Балканка” обаче дават друго обяснение, свръзано с
това, че НЕК използва вода
от река Искрецка за канал, с
който се захранва каскадата
“Петрохан”.

съществуващи водоизточници за алтернативно водоснабдяване. Според зам.-кмета на
Своге инж. Валентин Михайлов до 3 дни общината може
да издържи без вода.
Ден по-рано бяха разпространени снимки, от които
става ясно, че вода има само
на дъното на коритото на реката. По данни на ВиК в Своге при обичаен дебит от 130
литра в секунда нивото е
спаднало на 30 л/сек. Бързото намаляване на водата в
Искрецка е забелязано на 15
август, като към 19 ч. тя е
спряла напълно.
Причините за рязкото
спиране на водоизточника не
са изяснени. Една от версиите е свързана с особености-

Äâå äåöà ïîñòðàäàõà òåæêî îò âåëîñèïåäèñò è ìîòîöèêëåòèñò
Две деца пострадаха тежко, след като
бяха блъснати от велосипедист и мотоциклетист в София и Сливен.
Първият инцидент е станал още на 11
август в Борисовата градина. Тогава колоездач е блъснал майка с бебешка количка и е избягал. От удара количката се

е преобърнала, а двумесечно бебе е паднало от нея. С черепно-мозъчна травма
детето е настанено в болнично заведение.
Служители на Първо РУ търсят свидетели на инцидента, които могат да
помогнат за установяване на самолич-

ността и местонахождението на колоездача. По данни на маийката мъжът е имал
голяма кървава рана на челото.
Досъдебно производство е образувано от Районната прокуратура в Сливен
за причиняване по непредпазливост на
тежка телесна повреда на 3-годишно дете.

То е пострадало след като е било блъснато от мотоциклет в понеделник в с. Гаврилово. Установено е, че мотоциклетът
не е бил регистриран по надлежния законов ред, а водачът, причинил произшествието, няма книжка. Не е бил пиян или
дрогиран.
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БСП има четири работещи
решения, с които гарантира, че
ще преведе България по-спокойно през следващите месеци. Това обяви вчера лидерът
на партията Корнелия Нинова, след като коалицията “БСП
за България” се регистрира в
ЦИК за предстоящите избори.
Ако партията получи повече доверие и участва в следващия кабинет, първата предложена мярка ще е налагане на
мораториум върху цената на
газа, водата и парното за битовите потребители. Второто
предложение е сериозна програма за компенсация на бизнеса за разликата в цените, а
третото - продължение на социалната програма и социалните
приоритети.
Като
четвърти ангажимент БСП заявява незабавни преговори с
“Газпром”. Нинова обяви, че
по този въпрос очаква атака,
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че от това ще последва апокалипсис, не се случиха”, коментира още Нинова.
Тя припомни и програмата
за компенсация на фирмите за
тока, а резултатът от нея е
стабилна икономика и първо
място в Европа по промишлено производство.
По отношение на мощната
социална програма от миналата зима за деца, за млади семейства, за пенсионери, за работници, сега тя ще бъде разширена с акцент върху енергийно бедни и социалнослаби
хора, на които да се помогне.
По повод горещата тема за
преговорите с “Газпром” Нинова припомни, че през април
социалистите са останали нечути. “Радвам се, че виждам в
последните дни дори лидерите
на партиите, с които управлявахме и спорихме по този
въпрос през април, вече са

СНИМКА БТА

ÁÑÏ ñ 4 ðàáîòåùè ðåøåíèÿ
ñëåä èçáîðèòå
Предлагаме мораториум върху цената на газа, водата
и парното и преговори с „Газпром”, обяви Корнелия Нинова
но припомни, че това са мерки, които редовното правителство приложи при нарастващата цена на тока през зимата.
“Наложихме
мораториум
върху цената за битовите потребители и всички прогнози,

узрели за възстановяването на
разговорите”, коментира лидерът на БСП.
Нинова бе категорична, че
социалистите са били фактор
на стабилност, на сигурност и
на диалогичност в правителст-

вото, борили са се с корупцията, като са спрели рекета над
фирмите. “Орязахме пипалата
на онези фирми, които бяха
обградили държавните предприятия. И знаете резултата първо място по индустриално

производство в Европа, което
е рекордно”, каза още лидерът
на левицата.
БСП внесе 7000 подписа при
регистрацията си за предстоящите избори в ЦИК. “Тръгваме
на тези избори със самочувст-

вие за добре свършена работа в
редовното правителство. Благодарение на нас в това правителство имаше мощна социална
програма от 22 милиарда лева,
която помогна на много семейства да преминат по-леко през
тежката зима”, заяви лидерът на
БСП. Тя изрази вярата си, че
хората ще оценят направеното
по резултатите.

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ:

Ëåâèÿò åëåêòîðàò å ïî-êîíñîëèäèðàí
îò ïðåäèøíèòå èçáîðè

Бойко Клечков, водач на листата на коалиция
“БСП за България” в 10 МИР в Кюстендил, присъства
на литургия в община Трекляно по покана
на кмета на общината Радко Петрунов

“БСП за България” се готви много сериозно за изборите, очертава се тежка кампания, фронтален сблъсък с ГЕРБ, но левият
електорат е по-консолидиран от предишните
избори”. Това заяви народният представител
от ПГ на “БСП за България” в 47-то Народно
събрание и председател на Федерацията на
потребителите в България Емил Георгиев.
По думите му много хора не могат да си
обяснят битката на президента с лидера на
БСП. Георгиев припомни, че Румен Радев е
станал президент през първия си мандат с
изключителното съдействие на Корнелия
Нинова.
Георгиев бе категоричен, че основната
задача на всяко служебно правителство е да
осигури условие за провеждане на честни
парламентарни избори и трябва да се
въздържа от всички действия и изявления,

които могат да се тълкуват като политическа
намеса.
Според Емил Георгиев през 7-те месеца
на редовното правителство е имало много
провокации то да бъде свалено, а този напън
е свързан с перспективата Бойко Рашков да
стане ръководител на КПКОНПИ. “Той
хвърли ГЕРБ в ужас, защото си дадоха сметка, че ще се разкрият огромни корупционни
схеми, че ще се разбере къде отиват парите
за магистралите и за ремонтите на язовирите”, обясни Георгиев. Той обвини сегашния
министър на икономиката и индустрията в
политическа разправа заради засегнато его.
“Действията му са политически, защото не
може на секундата да се посегне на един зам.министър на икономиката, който даде всичко
от себе си”, посочи той, визирайки Димитър
Маргаритов.

Êðóì Äîí÷åâ ïðåäëàãà åäèí îðãàí
äà îòãîâàðÿ çà ïúòíàòà áåçîïàñíîñò
Един орган да отговаря за
политиките по пътна безопасност предлага Крум Дончев,
бивш автомобилен състезател,
бивш депутат от БСП и член
на Националния съвет на
БСП. Според него така ще има
централизиране на отговор-

ността и е нормално това да
бъде Министерството на
транспорта. Дончев е категоричен, че у нас проблемът с
пътната безопасност е размит
и се разпределя върху прекалено голяма част от институциите. Според него оператив-

ният контрол трябва да се
децентрализира в посока към
общините. Сега едва около
10% от нарушителите са обхванати от него. Бившият
състезател посочи, че трябва
да се правят проверки и в
тъмната част от денонощието.

Според Дончев е била допусната голяма грешка с феодализирането на министерствата и ведомствата, което в
случая се отразява и върху
политиките за пътна безопасност. “На дневен ред на обществото са редица кризи, но

трябва също така да поставим
като приоритет за обществото неговото здраве и неговата
безопасност. В следващия
парламент темата за пътната
безопасност трябва да бъде
приоритетна”, коментира
Крум Дончев.
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Ïî 70 ÷àêàò çà åäíî ìÿñòî
â çàáàâà÷êè â Ñîôèÿ
Районите „Триадица”, „Витоша” и “Лозенец”
продължават да са с най-голям недостиг на места
Деси ВЕЛЕВА

След широкорекламираните 1600 нови места в детски
градини и ясли в София,
градът бие поредните рекорди по кандидатури за свободни бройки. В определени райони и градини по 70 деца чакат за едно място дни преди
първото текущо класиране от
тазгодишната приемна кампания.
След като лятото мина без
подреждания, родителите чакаха да бъдат пуснати незаетите бройки от деца със специални образователни потребности, както става всяка
година. Кметът Йорданка
Фандъкова ги представи едва
ли не като места, осигурени
от построяването на нови детски градини, но впоследствие
се оказа, че новооткритите са

само 170 в навечерието на 15
септември.
Над 10 000 деца останаха
през пролетта извън редовните класирания и с надежда да
бъдат приети наесен. Недостигът е предимно в яслените
групи и първа градинска. За
набор 2021 г. свободните
бройки са едва 267, неприетите от предишните класирания
са поне 2000. За следващия
набор ясленчета местата са
560 при близо 4000 неприети,
а в първа група бройките са
929 при над 1000 чакащи.
Всички свободни места
обаче са неравномерно разпределени в града и се оказва,
че в крайните квартали недостиг няма, а в определени райони той е критичен. Най-много чакащи продължава да има
в “Триадица”, “Витоша” и
“Лозенец”, показа проверка
на ДУМА. В същото време
Фандъкова обяви, че започва

строеж на нова сграда на забавачка в село Мировяне.
71 от най-малките, родени
през миналата година, чакат за
едно място в забавачка в
“Триадица” например, а от
по-големия набор 105 деца
разчитат на класиране за 8
места. В друга градина в района 85 са на опашката за 8
места.
В район “Витоша” 50 са се
подредили за 1 място в наймалката група, а в друга забавачка на опашката има 42 деца,
въпреки че места не са обявени. Дори в по-горните набори
в района има сериозен недостиг и по 80 деца се борят за
2 места, а за първа група конкуренцията е 50 за 4 бройки.
Малко по-добра е картината в
“Лозенец”, където 66 са кандидатите от набор 2021 г. за 3
места, но същият брой родени
през 2020 г. разчитат само на
1 място в една от детските

Докато в централните столични райони кризата
с детските градини е сериозна, ръководството
на ГЕРБ в Столичната община преди ден направи
първа копка на сграда в с. Мировяне, район
“Нови Искър”, където недостиг на практика няма
градини. В “Красно село” рекордно много деца - 121, се
борят за 5 места в една от
детските градини, а други 39
стоят в класиране за 0 бройки.
Картината в останалите
забавачки показва, че средно

по 20 деца се съревновават за
1-2 бройки. Дори в райони
като “Панчарево” и “Банкя”
има недостиг. Класирането
трябва да бъде обявено в
събота, а записването е следващата седмица.

Äåöà îò îáùèíà „Òóíäæà”
íà óðîöè ïî ïúòíà
áåçîïàñíîñò

По улиците на Трявна малки и големи се забавляват с шах

Íàä 3800 õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
ñà çàïî÷íàëè ðàáîòà
3853 безработни хора с
увреждания са започнали
работа през първото полугодие на тази 2022 г. Повечето от тях са си намерили
работно място на свободния пазар на труда, а останалите близо 1500 са включени в субсидирана заетост
по програми, мерки и проекти, финансирани от
държавния бюджет и от Европейския социален фонд
по Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси”.
До 30 юни 1390 души
са работили по Националната програма за заетост и

обучение на хора с трайни
увреждания, по която
държавата финансира за 24
месеца заетостта на наети
безработни с трайни увреждания на подходящи за
тях работни места. Приоритетно в нея се включват
хора с над 71% намалена
работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания.
По различни мерки от
Закона за насърчаване на
заетостта работодателите
получават субсидия от
Агенцията по заетостта за
разкриването на работни
места и наемането на хора

с увреждания. Средства се
отпускат и за наемане на
безработни младежи до 29
години с трайни увреждания, както и на младежи,
ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна
грижа, които са завършили
образованието си.
През първото полугодие
на 2022 г. 520 безработни с
трайни увреждания са включени в обучения за придобиване на професионална
квалификация или ключови
компетентности, за които
разходите се поемат също
от националния бюджет.

Деца от с. Чарган, община “Тунджа”, започнаха уроци по пътна безопасност в БЧК в
Ямбол. Инициативата е на кметството в с. Чарган и се
осъществява със
съдействието на
община “Тунджа”.
В продължение
на пет дни деца на
възраст от 7 до 12
години ще бъдат из-

возвани до велоплощадката в Ямбол, където има построено автоградче. Уроците ще
бъдат свързани с
пътна безопасност,
оказване на първа долекарска помощ и
приложно колоездене.
Децата ще получат
информация за пътни
знаци, пешеходни
зони, светофари, правила за движение по

пътищата, безопасно
управление на велосипед, оказване на първа
долекарска помощ
при наранявания, спиране на кръвотечения
и обездвижване на
крайници.
По време на уроците те ще се обучават практически да
управляват правилно велосипед, съобразено с реалната
пътна обстановка.

Îáùèíà Ëåâñêè
ñå âêëþ÷âà â åâðîïðîåêò
çà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî
Сдружение “Без граници” и
община Левски ще работят
съвместно по европроект за
гражданското общество. Финансирането е по Оперативна програма “Добро управление”,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната му цел е повишаване на гражданското участие в
процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики в
общината. Планирано е проучване, анализ и отправяне на препоръки за прозрачност, откри-

тост и ефективност на местното управление. Също така ще
бъде разработена онлайн платформа за гражданско участие в
местните политики. По-късно
ще започне и работа по методология за оценяване на въздействието и подобряване на средата
за гражданско участие в управлението.
Обща стойност на проекта е
57 834 лв., от които основната
част е европейско финансиране, а националното е 8600 лв.
Срокът за изпълнението е до
края на 2023 г.

www.duma.bg
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Èíôëàöèÿòà óäàðè
÷åòâúðòâåêîâåí ðåêîðä
Животът поскъпнал със 17,% за година през юли
Годишният темп на инфлация в България се ускори през
юли за 17-и пореден месец, достигайки 17,3% спрямо 16,9%
през предходния месец, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
Това е най-високата инфлация
от май 1998 г., когато тя беше
на равнище от 18%. ТОгава
обаче страната ни излизаше от
период на хиперинфлация.
Спрямо юни тази година
потребителските цени в нашата
страна се повишават през юли с
1,1%, след като месец по-рано
те се повишиха с 0,9 на сто.
Инфлацията от началото на го-

дината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) достига 11,3%,
а средногодишната инфлация за
периода август 2021 - юли 2022
г. спрямо август 2022 г. - юли
2021 г. е 10,5 на сто, показват
данните на НСИ.
Най-солиден ръст през юли
спрямо месец по-рано има при
цените за развлечения и култура (повишение със 7,4%), следвани от жилища, вода, електроенергия, газ и други горива
(скок с 5,2%), в ресторанти и
хотели (с 1,2%) и жилищно обзавеждане (с 0,9%).
В същото време цените на
облекло и обувки се понижават

с 2% спрямо юни, докато при
транспорта намалението е с
1,7%, а при хранителните про-

дукти и безалкохолните напитки - с 0,1 на сто.
При хранителните стоки

най-съществено е поскъпването
на шоколада и шоколадовите
изделия (с 4,1%), на цитрусови
и южни плодове (с 4,1%), на
извара (с 3,1%), сирене и кисело
мляко (с по 2,9%) и захар (с
2,6%). Солиден спад с 23,6%
има при цените на прасковите и
кайсиите, с 16% на пресни зеленчуци като зелен фасул, тиквички и патладжани, на картофите - с 12,3%, и на различните
видове хляб с около 10%.
Силно увеличение на цените
е регистрирано при пътническия въздушен транспорт (с
31,7%), топлинна енергия за
подгряване на вода (с 24,5%),
пакетни услуги за почивка и
туристически пътувания (с
18,7%), централно газоснабдяване (с 16,2%), дърва за отопление (с 9,2%), пелети (с 8,9%).
През юли 2022 г. цените на
стоките и услугите от малката
кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се
променили спрямо предходния
месец, както следва: намаление
с 0,8% при хранителните продукти, увеличение с 1,9% на
цените на нехранителните стоки и с 3,7% на услугите.

Ðåìîíòúò íà òóíåëèòå ïî „Õåìóñ” ñå áàâè

СНИМКА БНР

Óâåëè÷àâàò ñå
ïàðèòå â
îáðàùåíèå
Парите в обращение у нас се увеличават,
показват данните на БНБ. В края на юли банкнотите в обращение са 576 631 146. Наймного са тези от 50 лева - над 223 млн. броя,
следват тези от 20 лева - близо 129 млн. бр.
Хванатите фалшиви банкноти обаче намаляват през последните три месеца. В края на
март те са били 202 бр., а в края на юни - 168
броя. Най-фалшифицирани са банкнотите от
20 лева, такива са установени 78 през второто
тримесечие на тази година.
Хванати са и 48 неистински банкноти от
50 лева и само 4 от 100 лева. Задържани са
обаче 27 фалшиви двулевки, въпреки че банкнотите с номинална стойност 2 лева са извадени от обращение от 1 януари 2021 г. Те обаче
се обменят на касите на Българската народна
банка по номинална стойност без ограничение
на количеството, без такса и без краен срок на
обмяна. От монетите са установени 39 неистински, като 12 са от два лева, а 25 - от 50
стотинки. Бум в неистинските монети е имало
в края на миналата година, когато за последните три месеца са установени 475 фалшиви
монети, като 462 от тях са от 50 стотинки.

Строителният служебен министър Иван
Шишков се опита с проверки да ускори
строежа на “Хемус”. По време на вчерашната той установи, че от пролетта строителството на лот 1 и 2 е спряло, като причината
е неплащането от страна на възложителя държавната фирма “Автомагистрали”. По
думите му той е заварил обектът зазимен,
последните пари за строителя са били преведени от предишния служебен кабинет.
Шишков каза, че ще се търси възможност да се плати на строителите, независимо дали в бюджета на АПИ има пари, за
да можело да се възстанови строителният
процес. “Другото, което ще направим, е
след плащанията какви срокове ще поемат
строителите за довършване на отсечката.
Ще поискам, ако е възможно, да не се изместват сроковете 2023 и 2024 г.”, добави
той и поясни, че по първия лот трябва
спешно да бъдат завършени започнатите
мостове и виадукти.
За тунел “Ечемишка” и тунел “Топли
дол” проверката установи, че не се работи
така, както трябва, коментира шефът на
Агенция “Пътна инфраструктура” Иво

Иванов. Ремонтните дейности по първия
участък над река Вит са спрени, установиха инспектиращите.
Решението на бившия министър на околната среда Борислав Сандов, с което в последния си ден на практика спря строежа на
магистрала “Струма” през Кресненското
дефиле”, може да се окаже незаконно. Това
заяви междувременно наследничката му Росица Карамфилова.
По думите й решението е подготвено от
тогавашния съветник на Сандов, а компетентните органи - Националната служба за
защита на природата, дирекция “Екологична оценка и оценка на въздействието върху
околната среда” и дирекция “Правна”, не са
били ангажирани по никакъв начин в изготвянето на тези решения. Все още се чака
становище от тях доколко решението е законосъобразно.
Всъщност с подписа си Сандов спря
строителството на отсечката, което се
изпълнява от АПИ. Агенцията имаше 14дневен срок за обжалване и се закани, че
ще го направи, но се оказва, че не го е
обжалвала.

Áúëãàðèòå êóïóâàò íà ëèçèíã ïðåäèìíî àâòîìîáèëè
Българите взимат на лизинг предимно автомобили, показват данните на
БНБ. Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са
1,952 млрд. лв. в края на юни 2022 г.
Те нарастват с 12,6% (218,3 млн. лв.)
на годишна база и с 3,7% (68,8 млн.
лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2022 г. Относителният им
дял е 42,3% в края на юни 2022 г. при
40,6% в края на юни 2021 г.
Ръст има и при товарните автомобили на лизинг, но по-малък. В края на
юни вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекото-

варни автомобили са 1,169 млрд. лв.,
като нарастват с 4,2% (47 млн. лв.) за
година и с 3,1% (35,1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2022 г. Относителният им дял намалява от 26,3% в
края на юни 2021 г. до 25,3% в края на
същия месец на 2022 г.
Нарастват и машините и оборудването, което най-често фирмите взимат на изплащане. В края на второто
тримесечие на 2022 г. вземанията по
договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално
оборудване са 1,302 млрд. лв., като
нарастват с 9,7% (114,7 млн. лв.)

спрямо края на юни 2021 г. и с 6,1%
(74,8 млн. лв.) в сравнение с края на
март 2022 г. Относителният им дял
се повишава от 27,8% в края на юни
2021 г. до 28,2% в края на същия
месец на 2022 г.
Общо вземанията на лизинговите
дружества по финансов и оперативен
лизинг в края на юни 2022 г. са общо
4,849 млрд. лв. (3,1% от БВП 2) при
4,491 млрд. лв. (3,4% от БВП 2) в края
на юни 2021 г. Те нарастват с 8%
(357,4 млн. лв.) на годишна база и с
3,8% (179,3 млн. лв.) спрямо края на
март 2022 г.

Ãàçúò ìîæå äà ïîñêúïíå ñ 6% ïðåç ñåïòåìâðè
Държавният доставчик “Булгаргаз” предлага ново 6процентно поскъпване на цената на природния газ за
септември. Така синьото гориво ще достигне до рекордната цена от 315,61 лв. за мегаватчас без цени за достъп,
пренос, акциз и ДДС. За август поскъпването на газа
беше с рекордните 60 на сто и цената му достигна 297,89
лв. за мегаватчас. Ръстът се дължи не само на цените на
природния газ на европейските борси, но и на покачването на курса на американския долар, чиято стойност се
увеличи с 2,99 на сто.

Договорите за септември на борсата в Нидерландия TTF
се сключват на цена около 205 евро за мегаватчас.
Голямата надежда за по-евтини и сигурни доставки на
природен газ за следващия отоплителен сезон са свързани
основно с пускането в търговска експлоатация на интерконектора с Гърция. Изграждането му беше саботирано повече
от 10 години от управлението на ГЕРБ.
В септемврийските доставки са предвидени и количества
за нагнетяване в газохранилището в Чирен, чийто капацитет
е запълнен 54,69 процента към момента.
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Öåíèòå íà æèëèùàòà
çàáàâÿò òåìïà íà ðàñòåæ
Очаква се имотите да поскъпнат с 2-3% до края на годината
Очаква се до края на годината цените на жилищата в
България да намалят темпа на
растеж с около 2-3 процента,
но вероятността да регистрираме спадове е незначителна
заради недостатъчно предлагане, особено в София. Това
прогнозира в интервю за БТА
председателят на Управителния съвет на Националното
сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ) Добромир Ганев.
Решаващо значение за пазара на недвижими имоти през
следващите месеци и началото на 2023 г. ще има начинът,
по който служебното и следващото редовно правителство
ще се справят с енергийната и
газовата кризи.
“Ако те се справят, рискът
от сътресения на този пазар
не е голям, защото очакванията са за запазване като цяло
на обемите на сделките на
нивата им от второто тримесечие на годината, на места с
незначителни спадове от 1 до
3 процента до края на годината”, коментира Ганев. Това
обаче според експерта е пренебрежимо малко спрямо отчитаните положителни тенденции през последните няколко години.

Има очаквания тенденцията от второто тримесечие на
годината за спад в броя на
сделките да се отрази под
формата на спад на ръста на
цените, но свиването на обемите на сделките през първото шестмесечие на 2022 г. все
още не е повсеместно в страната.
“Спадове има само в две

или три населени места и те
са минимални, от 2-3 процента”, каза Ганев и допълни, че
става дума за Враца (спад от
1 на сто), Плевен (спад от 2
на сто) и Стара Загора (спад
от 1 на сто). Във Варна се
отчита ръст в броя на сделките с 20 процента за първата
половина на годината спрямо
същия период на предходна-

Êàäðè íà ÃÅÐÁ îòíîâî
çàâëàäÿâàò ÂèÊ õîëäèíãà
В края на миналата
седмица служебният
министър на регионалното развитие арх.
Иван Шишков предприе серия от рокади в
две ключови ведомства,
които управляват милиарди - Агенция “Пътна
инфраструктура”
(АПИ) и “Български
ВиК Холдинг”. Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
информира на 11 август само за промените
в пътната агенция, но
не и за смяната на шефа
на Националното тол
управление и на цялото
ръководство
на
“Български ВиК Холдинг”.
“Сменихме част от
механизма на часовника, за да може часовникът да тръгне, важното е кой какво може да
направи”. Така арх.
Шишков
коментира
пред БНТ направените
промени в АПИ и Дирекцията за национален
и строителен контрол
(ДНСК), но отново без
да съобщи за промени-

те във ВиК Холдинга.
Решението му за
смяната на цялото
ръководство на ВиК
холдинга е взето в
същия ден, когато е
подменен и Управителният съвет на АПИ - 11
август, показва справка
в Търговския регистър.
Служебният регионален министър е освободил целия директорски борд, назначен от
предшественика
му
Гроздан Караджов, който предприе и структурни промени в управлението на водния холдинг и отстрани назначените от предишната
служебна власт кадри,
свързани с ДПС. Сега
арх. Шишков е уволнил
Борислав Попов, Ивайло Ванков, Цветелина
Василева и Димитър
Атанасов.
На тяхно място е
назначен нов Съвет на
директорите. Четирима
от членовете му са
свързани с ГЕРБ: Ирена Георгиева, Пламен
Манолов,
Божидар
Спасов и Теодора Пакулева. Петият член на
директорския борд е

бившият служебен заместник-министър на
регионалното развитие
Валентин Граматиков.
Той зае този пост заедно с арх. Шишков във
второто правителство
на Стефан Янев, когато
служебен министър на
регионалното развитие
беше арх. Виолета Комитова. За изпълнителен директор е избрана
Ирена Георгиева.
“Български
ВиК
Холдинг” беше създаден
в началото на 2020 г. с
капитал от 1 милиард
лева. Идеята беше да
подпомага водните оператори в изпълнението
на проектите с европейско финансиране,
както и да реализира
големи водни проекти,
които са на територията на няколко области с
цел да се намалят загубите на вода и да се
реши проблемът с безводието, от което страдат редица населени
места. На практика обаче
холдингът
се
превърна основно в
кредитор на 22-те водни дружества, които са
под шапката му.

та, която беше най-силната за
последните 12 години. В София ръстът, макар и по-малък,
все още е 4 процента, а за
страната като цяло ръстът е 7
на сто за първата половина на
2022 г., коментира експертът.
Това, което основно се
очаква да повлияе на пазара
на недвижими имоти, е политиката на Европейската цен-

трална банка (ЕЦБ) по отношение на лихвите и мерките
за намаляване на инфлацията,
като вече има тенденция за
леко покачване на лихвите на
търговските банки в страната, допълни експертът. Според
него този фактор ще повлияе
върху активността на потребителите на ипотечни кредити. Политическите кризи в
България обикновено са причина за ускоряване на решенията за реализиране на сделка на имотния пазар, показват
наблюденията на експерта.
По-голямата опасност за
пазара на недвижими имоти у
нас би се породила, ако
ръстът на цените на жилищата започне да превишава ръста
на доходите на българите,
което все още не е факт. Ако
това обаче се случи и то за
продължителен период, има
вероятност нашият пазар да
стане недостъпен за голяма
част от хората, както това
вече се случва в някои европейски пазари, каза Ганев и
даде пример с Виена, Амстердам, Лондон, Париж и др. За
първото тримесечие на годината цените на жилищата у
нас са нараснали с около 8-9
на сто по данни на националната статистика, което все
още не изпреварва ръста на
доходите у нас.

Âðúçêàòà ñ Ãúðöèÿ
ïî-áëèçî äî ôèíàëà
Новото двустепенно ръководство
на преносния оператор ICGB е вписано успешно в Търговския регистър,
след като заявителят е оправил сгрешените имена на гръцките граждани.
Това става ясно от съобщение на компанията “Ай Си Джи Би” АД, която
ръководеше досега строителството, а
след като по тръбата започне да тече
природен газ, ще управлява процеса.
А стартирането на преноса вече е една
стъпка по-близо с избора на ново
ръководство.
Преди това Агенцията по вписванията отказа да впише двама от членовете на Управителния и Надзорния
съвет гръцки граждани, тъй като заявителят ги е написал в различните
документи с различни имена, веднъж
Георгиу или Георгио, друг път

Джордж, а някъде бяха сгрешени и фамилиите. Поради тази причина служебният министър на енергетиката
изтегли заповедта на своя предшественик за одобрение на управленските
промени, което беше изтълкувано от
“Продължаваме Промяната” и “Демократична България” като опит на президента да блокира газовата връзка. Те
дори организираха свои симпатизанти
на протест пред президентството, отказвайки да признаят, че подадените
документи са пълни с грешки и поради
тази причина няма как да бъдат приети от Агенцията по вписванията.
Сега “Ай Си Джи Би” въвежда нов
управленски модел спрямо изискванията за трансформиране на проектната
компания в независим преносен оператор.
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НАКРАТКО

Български шофьор
превозвал нелегални
мигранти
Румънската гранична полиция в
Арад откри в товарен автомобил,
управляван от българин, 40 нелегални мигранти от Турция и Сирия,
съобщи Аджерпрес. Те опитвали да
преминат в Унгария и да достигнат до страните от Шенгенското
пространство. Мигрантите били
скрити в ремаркето на камиона,
който превозвал алуминиеви профили от Турция за Полша.

Албания осигури
ток на Косово

Палестинка снима останките от разрушения си дом в квартал Силуан на Източен Ерусалим.
Служители от общината разрушиха къщата, построена без разрешение

ВЛАДИМИР ПУТИН:

Çàïàäúò ãóáè
õåãåìîíèÿòà ñè
Русия няма да използва ядрено и химическо
оръжие в Украйна, увери Сергей Шойгу
САЩ се опитват да
удължат конфликта в Украйна и подклаждат противоречия в Азия, Африка и Латинска Америка, заяви Владимир Путин във видеообръщение пред Х Московска конференция по международна сигурност.
“За да удържат своята
хегемония, на тях (страните
от Запада - б.р.) им трябват
конфликти. Именно за това
те отредиха на народа на
Украйна ролята на пушечно
месо, реализираха проекта
анти-Русия, затваряха си

очите за разпространяването на нацистката идеология,
за масовите убийства срещу народа на Донбас, снабдяваха и продължават да
снабдяват киевския режим с
оръжия, в това число тежки”, изтъкна Путин. Той
добави, че руската военна
операция в Украйна се провежда изцяло според устава
на ООН, а целите й са ясно
определени - да гарантира
сигурността на Русия и на
руските граждани, да защити от геноцид жителите на
Донбас.

“Глобалните елити с
всички сили се опитват да
запазят изплъзващата им се
хегемония и власт, да
държат народите в хватката на неоколониалния световен ред. Тяхната хегемония означава стагнация за
целия останал свят, за цялата цивилизация, означава
мракобесие и ликвидиране
на културата. Това е неолиберален тоталитаризъм”,
категоричен бе Путин. Той
подчерта, че “всичко се
прави в името на една цел да съхранят доминацията

си, модела, който им позволява да паразитират
върху целия свят, както е
било векове наред.
Но вече се очертава
многополярно световно
устройство, все повече
държави избират суверенитета, пътя на свободното развитие, като се опират на своите самобитност, традиции и ценности”, изтъкна Путин.
Русия няма нужда да използва ядрени оръжия в
Украйна, заяви на конференцията министър на отбраната Сергей Шойгу. Той
нарече “абсурдни” твърденията за възможността Русия да използва химическо
оръжие в Украйна. По думите му САЩ и Великобритания планират военните
операции в Украйна. Шойгу увери, че “спазването на
Женевската конвенция за
правилата при водене на
война винаги са били и остават в центъра на вниманието на командирите на
всички равнища”.

Äèâåðñèÿ â Êðèì
ñðåùó âîåíåí ñêëàä

15 òîíà ðàéñêè ãàç
îòêðèõà â Ïàðèæ

Пожар с експлозия във временен склад за боеприпаси
избухна във вторник през нощта в руска военна база в
северната част на полуостров Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Двама са ранени, има повредени сгради, близо 2000 души са евакуирани, добави ТАСС.
Според военното ведомство случилото се е диверсия.
Инцидентът стана седмица след експлозия на авиационни
боеприпаси в склад на военното летище “Саки” в западната
част на Крим, тогава загина един човек.
Руският министър на отбраната Сергей Шойгу проведе
телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за безопасността на Запорожката АЕЦ. Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар, заяви, че
трябва да има споразумение с Русия и Украйна за посещение на инспектори от МААЕ в централата. Украйна няма
да разреши мисия през окупираната от руснаците територия. Представителят на проруската администрация на Запорожка област Владимир Рогов заяви, че Киев може да
организира провокация.

В района на френската столица бяха открити 15 тона
райски газ, което е рекордна находка, предаде Франс прес,
на която се позовава БТА.
Този газ се превърна в обект на повишен незаконен
трафик заради еуфоричния ефект, който има. Търсенето му
е засилено не само във Франция, въпреки опасностите за
здравето и ограниченията в продажбата му.
Находката от 15 тона била открита, когато водач на
мотоциклет отказал да спре при пътна проверка и бил
задържан. У него били открити малки количества райски
газ. Оказало се обаче, че е доставчик, който набирал клиенти в социалната мрежа Снапчат. Той отвел полицията до
склада в парижкия район Сен е Марн, от който взимал
райския газ. Там били намерени рекордните количества.
Столичната полиция е започнала разследване, за да открие
организаторите на трафика.
Предишната голяма находка във Франция беше от януари. Тогава отново в района на Париж бяха конфискувани
7 тона райски газ.

Министерството на енергетиката на Косово отменя планирания режим на тока, тъй като е
осигурило електричество от съседна Албания. Не се уточнява за
какъв срок е споразумението. Албания, която разчита на електроенергия от хидроцентрали, се
сблъсква с тежка суша и също
трябва да внася ток.

Хийтроу остава с
ограничен брой пътници
Летище Хийтроу ще удължи ограничението за броя на пътниците,
летящи от него, до края на октомври поради недостиг на персонал,
съобщи BBC. Дневният лимит от
100 000 пътници ще бъде в сила до
края на училищните ваканции в
Обединеното кралство.

Расте броят на убитите
жени в Италия
Броят на убийствата на жени
в Италия се е увеличил с почти
16% през последната година, разкри в. “Гардиън”, позовавайки се
на данни на властите за периода
от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022
г. Извършени са 125 убийства на
жени в сравнение със 108 през
същия период на предходните години. 108 от убийствата са извършени в “семейно-емоционална” среда,
като 68 жени са убити от своя
настоящ или бивш партньор.

Отказаха да огласят
мотивите за обиска в
имението на Тръмп
Федерален съд в САЩ отхвърли
молбата на американски медии за
публикуване на документа, с който
ФБР е привело доказателства, за
да се обоснове нуждата от обиск
на имението на експрезидента Доналд Тръмп в щата Флорида. Според Министерството на правосъдието оповестяването ще нанесе непоправими вреди на разследването.

СНИМКИ БТА

Полицейски служители и
работници премахват останките
от автобус, който се сблъска с
петролна цистерна на магистрала
в Източен Пакистан.
При възникналия пожар загинаха
и бяха ранени много пътници
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986 - ЦАР САМУИЛ РАЗГРОМЯВА ВИЗАНТИЙЦИТЕ ПРИ ТРАЯНОВИ ВРАТА. В прохода близо до днешния гр. Ихтиман
българският владетел спира нахлулите войски, водени от император Василий
II. Почти цялата византийска армия е унищожена, а Василий II едва
успява да се спаси. Това е най-голямото поражение, което византийският император претърпява в походите си за покоряване на България.
1601 - РАЖДА СЕ ПИЕР
ДЬО ФЕРМА, ФРЕНСКИ МАТЕМАТИК (УМИРА 1665 Г.). С голям принос в развитието на
съвременния математически
анализ и теорията на числата. Предшественик на диференциалното смятане със своя
метод за намиране на най-голяма и най-малка ордината на крива.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Потисната радост
Юри МИХАЛКОВ

Зарадване със свито
сърце - така може да се
окачестви новината, че
съвместната комисия
между България и РС
Македония е взела единодушно решение да се препоръча на правителствата на двете страни общо
честване на Кирил и Методий, Климент и Наум,

и цар Самуил.
Всъщност, според запознати това единодушие
е било постигнато още
пред есента на 2019 г.
Важността на сега случилото се в Скопие е, че
съвместното почитане на
тези исторически личности се институционализира, влиза в календара от
чествания на двете държави. Плюс, че предстои да
се пристъпи към пренаписване на бъдещите учебници. Нищо чудно напредъкът в евроинтеграцията на РСМ да е повлиял на подобна развръзка,
но едва ли решаващо.
Оттук насетне обаче
зарадването получава спазми от свитото сърце.
“Препоръките се основават на структурни не-

уточнености, на фактологически грешки, на историческата география относно
това как са представени
определени райони географски в учебниците. Те
не засягат въпросите за
идентичността.” Ето това
е казал македонският
съпредседател на съвместната комисия Драги Георгиев. Хайде, може да го
разберем, че препоръките
не засягали “идентитетот”, човекът се застрахова да не бъде пребит на
някоя улица от пещерните българофоби в РСМ.
Но когато твърди, че те
“се основават на структурни неуточнености, на
фактологически грешки”,
македонският историк с
толкова българското име
не оспорва ли постигна-

тото съгласие? И утре в
Скопие няма ли да честват въпросните личности
главно като македонски, а
не и като български?
Георгиев казва още, че
няма срок, в който комисията да завърши работата си за Средновековието. Значи за шест години
тя е стигнала до съгласие
само за част от Средновековието. Колко ли още
години трябва да минат за
съгласието по цялото
Средновековие? А колко
ли още по шест години
трябва да минат за общо
честване на личности от
Възраждането, от XIX и
XX век? И дали българофобията край Вардара
няма да продължи с десетилетия, дори и след като
РСМ влезе в ЕС?!

Ножицата се разтваря
От стр. 1
Нищо не се казва обаче за доходите у нас. При
тях за подобно доближаване изобщо не може да
става дума. Напротив - те
и в момента се различават средно 4-5 пъти.
А за ножицата между
цени и доходи има понятие - бедност. През последната година всеки я
усеща по джоба си, защото и инфлацията в
момента, както се вижда,
бие четвъртвековни рекорди.

Страната ни оглавява
и негативната класация
на Евростат (данни от
изследването на доходите и условията на живот
(EU-SILC)) за процент от
населението, което се
намира в “риск от бедност или социално изключване”. В тази графа
са попадали 23,8% от
българските граждани
или над 1,5 милиона
души. За сравнение средно в ЕС тук попадат
около 17% от хората.
У нас рискът от бедност е свързан и с друг

феномен - хем работиш,
хем трудно свързваш двата края. Размерите на бедността в България се запазват, независимо от
ръста на икономиката и
заплатите, сочат данните
на статистическата служба на ЕС. Нещо повече нараства относителният
дял на хората с трудов
договор, чиито домакинства преживяват с доходи под линията на бедността. По данни на Световната банка, преди десет години този дял е
обхващал 8 процента от

всички заети, а най-често
бедни са били ромите,
жителите на селските
райони, пенсионерите и
многодетните семейства.
Оттогава в България не се
е променило нищо съществено - делът на работещите бедни дори е нараснал до 12 процента.
Освен това разликата
в доходите на най-бедните и най-богатите у нас е
пет пъти, при разлика два
пъти в другите страни от
ЕС. И ножицата явно
продължава да се разтваря.

1850 - УМИРА ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН, ЮЖНОАМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ДЪРЖАВНИК (Р. 1778 Г.).
Водач на въстания за национална независимост от Испания,
национален герой на Аржентина, Чили и Перу. Първи президент на Перу. През 1822 г. се
среща със Симон Боливар в Еквадор, след което променя интереса си към политиката и се
оттегля от поста си в полза на Боливар. Емигрира в Европа, където умира. 30 години след
смъртта му неговите тленни останки са преместени в Буенос Айрес.
1876 - ВИКТОР ЮГО ПРОИЗНАСЯ РЕЧ В
ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКАТА КАУЗА. Великият френски писател говори пред парламента на
Франция във връзка с жестокостите при потушаването на Априлското
въстание. Според историците думите му изразяват общото отношение
на французите: “Настъпил е моментът да се
привлече вниманието на европейските правителства върху един факт..., че се убива цял един
народ в Европа.” На другия ден речта е във всички френски вестници. Копие от нея се пази днес
в Историческия музей в Перущица.
1891 - ПОСТАВЕНО Е НАЧАЛОТО НА
ДЪРЖАВНИТЕ МИНИ В ПЕРНИК. На тази дата
в местността Кулата е направена първа копка на
мина “Стари рудници”. С
нейното създаване е поставено началото на държавните мини в Перник - първото и най-голямо минно
предприятие в България.
През 1990 г. то е преобразувано в държавно акционерно дружество “Мини
Перник”. През 2000 г. от дружеството са отделени рудниците за открит добив на въглища, а
останалата част от “Мини Перник” е обявена в
ликвидация.
1936 - В ПАВЛИКЕНИ СЕ РАЖДА НИКОЛА
ГЮЗЕЛЕВ, СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ОПЕРЕН ПЕВЕЦ, БАС (УМИРА 2014 Г.). Сред
най-популярните му роли са Филип II в “Дон Карлос” от Джузепе Верди, Мефистофел във “Фауст” от Шарл Гуно, Дон Базилио
в “Севилският бръснар” от Джоакино Росини, Борис Годунов в
“Борис Годунов” от Модест П.
Мусоргски и др. Пее в най-големите и известни световни оперни театри. Носител на редица престижни награди, на ордени и отличия.
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Нуждаещите се ще бъдат подпомогнати със 104,71 лева месечно

СНИМКА БТА

Аида ПАНИКЯН

че пенсиите се коригират с
определен коефициент така,
че когато са увеличени, това
да не се отразява на помощта.
Необходимите средства за
повишението - около 31 млн.
лв., са осигурени в бюджета
на МТСП.

Кандидатстването

Макар все още да нямаме
определение за енергийна бедност, хората, които изпитват
сериозни трудности да се погрижат сами за себе си, получават известна подкрепа от
държавата за отоплението си
през зимата. Дали е достатъчна?
Целевата помощ за отопление се определя ежегодно
със заповед на министъра на
труда и социалната политика
и тя е съобразена с промените в цените на електроенергията за битовите потребители.
За тази зима месечната помощ
ще бъде с 20 лв. повече от
миналия сезон и ще е 104,71
лв. Общо помощта за отоплителен сезон 2022-2023 г. става 623,55 лв.
За отоплителен сезон се
приема времето от 1 ноември
до 31 март. Известно е също,

за помощите започна от 1
юли, като заявления се приемат до 31 октомври в дирекциите “Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес
или в специално организирани за целта приемни. Кандидатстването може да става и
чрез Системата за сигурно
електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с
квалифициран електронен
подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В
заявлението трябва да се отбележи видът на ползваното
отопление - топлоенергия,
електроенергия, твърдо гориво или природен газ.
До 20 дни от подаването
на заявлението-декларация
социален работник извършва
социална анкета, при която се
вземат предвид всички констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до
възможността за самоиздръ-

жка и/или помощ от лица,
задължени по закон да осигуряват издръжка. Социалният
работник изготвя доклад, а в
7-дневен срок от изготвянето
му директорът на ДСП или
упълномощено от него лице
издава заповед за отпускане
или отказ на помощта.
От 15 август

започна изплащането
на помощите за предстоящия
сезон, като до края на този
месец цялата сума ще бъде
платена наведнъж на хората,
кандидатствали през юли. По
данни на АСП, вече са подадени 214 429 заявления, а дирекциите “Социално подпомагане” в страна са издали 131
334 заповеди за изплащането
й. Останалите заявления се
обработват. Очаква се над 310
хиляди нуждаещи се домакинства да се възползват от помощта. През зимата на 20212022 г. те бяха около 261
хиляди.
Важно е да се знае, че увеличението на пенсиите от 1
юли няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление
за предстоящата зима. За да
не се допусне отпадане от
подпомагане, още предишният социален министър Георги
Гьоков издаде заповед, с която определи корекционен кое-

фициент, съобразен с увеличенията на пенсиите през последните шест месеца.
През 2021 г. 23,7% от населението в България не може
да поддържа дома си достатъчно топъл, съобщиха
преди дни от КНСБ. От синдиката уточниха, че това са
около 1,6 милиона души. За
сравнение, този дял в ЕС-27 е
7,4%.
Българите са три повече от
европейците, които трудно
отопляват дома си. От КНСБ
прогнозират, че въпреки помощите, с новите цени на
енергоносителите и липсата
на достатъчно мерки за ограничаване на енергийната бедност, ще продължи да нараства и техният дял.

Кой има право?
Право на целева помощ за
отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен
доход за предходните шест
месеца (преди месеца на подаване на заявление-декларацията) е по-нисък или равен
на индивидуално определен
диференциран доход за отопление (ДДО). От Агенцията за
социално подпомагане обясниха за ДУМА, че ДДО е
индивидуалната граница за
достъп до целева помощ за
отопление за всяко лице съо-

бразно възрастта, семейното
положение, учебната заетост
и здравословното състояние.
Oснова за определяне на ДДО
е базовия доход за отопление
(БДО), който е равен на двойния размер на гарантирания
минимален доход, т.е. 150 лв.
Размерът на ДДО на семейството се формира от сумата на
индивидуалните ДДО на членовете на семейство, т.е. въз
основа на възрастта, семейното положение, учебната заетост, трудовата заетост и
здравословното състояние на
неговите членове.
Безработните в трудоспособна възраст, които кандидатстват за помощта, задължително трябва да са регистрирани в бюрото по труда поне
шест месеца преди подаване
на заявлението и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.
Кандидатите трябва да
отговарят на още няколко
условия:
- да не са регистрирани
като еднолични търговци и да
не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни
книжа, чиято обща стойност
за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500
лв. (с изключение на боновете
или акциите от масовата приватизация);
- да не притежават движима и недвижима собственост
и/или идеални части от нея,
която може да бъде източник
на доходи, с изключение на
вещите, които служат за обичайно потребление на лицето
или семейството;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и/или гледане. Това
изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане
са учащи се, безработни, в
нетрудоспособна възраст или
хора с увреждания;
- да не са прехвърляли
жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или
идеални части от тях срещу
заплащане през последните 5
години;
- да не са прехвърляли чрез
договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски
имот и/или идеални части от
тях през последните 5 години.
Последните две изисквания
не се прилагат в случаите, когато в семейството има човек
с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на
жилището за осигуряване на
достъпна жизнена среда за
човека с увреждане, както и
когато общата стойност на
сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания
минимален доход за съответния период, т.е. 4500 лв.
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Димитър МАРГАРИТОВ*

Законът за защита на потребителите (ЗЗП) третира хората
от третата възраст със специално внимание. Като уязвима група потребители те се ползват
със засилен интензитет на законова защита - изисква се по-голямо внимание от страна на
търговците към тях, както и са
предвидени по-тежки санкции за
нелоялни търговски практики,
насочени към възрастните хора.
Често пенсионерите стават
жертва на нелоялни търговци в
областта на телекомуникационните услуги. Това показва статистиката от получените жалби и сигнали в Комисията за
защита на потребителите (КЗП)
и в офисите на големите неправителствени потребителски организации.
Затова ще припомним накратко какви са най-честите
уловки и как биха могли да
бъдат избегнати, когато посещаваме търговски обект на телеком.
Най-напред е важно да се
отправи препоръка към повъзрастните хора да не се предоверяват на устните разяснения на консултанти и да не се
съгласяват да подписват документи в офисите на мобилните
* Авторът е бивш зам.министър на икономиката и
индустрията и председател на
Комисията за защита на
потребителите

Съвети към пенсионерите на какво да обръщат внимание
при посещение в офисите на телекомите
оператори, преди да се уверят
с какво точно ще се ангажират,
какви услуги ще получат и колко ще заплатят за тях.
Експертите съветват гражданите да прочитат внимателно
и изцяло предложените им договори и общите условия към
тях, а ако срещнат затруднения
с разбирането на някои от кла-

дан да подпише, без да разбере,
документи, с които удължава
срока на действащите си договори и се обвързва с нови за
услуги, които не са му необходими. В резултат на това сметките му към телекома се увеличават, а не намаляват.
Случаят е с 66-годишен
гражданин, който е имал два

та отстъпка.
Спестено е и важното условие, че при прекратяване на
който и да било от четирите
договора абонатът губи
отстъпката.
Друг пример е със 72-годишен гражданин, който е бил
подведен да подпише, без да
обърне внимание, четири доку-

узите, да се консултират с независим специалист или поне
със свой близък, преди да положат подписа си.
Припомняме, че има решения на съда, които потвърждават произнасяния на КЗП за
забрана на насочени към хората от третата възраст нелоялни
практики на доставчици на телекомуникационни услуги.
Комисията дава следния
пример - при посещение в офис
на мобилния оператор за плащане на сметки възрастен потребител е атакуван от консултантите с устни обещания за
намаляване на сметките или за
увеличаване на безплатните
минути. Клиентът бива подвеж-

договора с мобилен оператор и
е плащал за тях общо 17,89 лв.
месечни такси. Консултант в
офиса на телекома му е обещал
отстъпка от 10%. Той умишлено не го е информирал, че за да
я получи, е необходимо да подпише сертификат, който удължава срока на двата му настоящи
договора с още две години и го
обвързва с два нови договора.
Поради това потребителят
е останал с впечатлението, че
след отстъпката ще плаща 16,10
лв. месечни такси за двата си
стари договора. На практика
обаче той ще дължи месечни
такси по четири договора на
обща стойност 31,30 лв. (вместо 34,78 лв.) след калкулирана-

мента - нов договор за мобилни
услуги, допълнително споразумение към действащия му към
момента договор и две заявления за смяна на SIM карта, която да обедини двата му номера. Той е получил обещание от
консултантите за повече безплатни минути.
Обстоятелството, че не е
подписал своите екземпляри и
не е ползвал новия номер, свидетелства за това, че не е прочел поднесените му документи
и не е разбрал, че се е сдобил с
още един договор. Следователно сделката е сключена набързо,
без служителят да му предостави необходимата информация.
Въз основа на резултатите

от извършени проверки по множество потребителски жалби
КЗП констатира, че мобилните
оператори в някои случаи
продължават да заблуждават
възрастни хора при отправянето на предложения за сключването на договори, продажбата
на стоки и доставката на услуги. В резултат на това уязвимите потребители често не разбират, че подписват нови срочни
договори или остават с напразни надежди, че тези договори
ще допринесат за по-ниски месечни сметки.
Подтикването на потребители от т.нар. уязвими групи
към вземането на неинформирани търговски решения противоречи на вменените в ЗЗП
изисквания за проява на добросъвестност и професионална
компетентност от страна на
търговците. За този вид нарушения максималната имуществена санкция, предвидена в
ЗЗПq вече е в размер на 70 000
лв. след влезлите в сила изменения на закона в края на месец
май тази година.
В заключение следва да отбележим и че в края на 2021 г.
с намесата на министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова беше предотвратен
опитът на два от трите основни
телекома в България да индексират месечните си абонаментни такси с инфлационния индекс
за две години наведнъж, което
беше забранено от КЗП като
нелоялна търговска практика.
Призоваваме потребителите от
третата възраст да сигнализират,
ако имат съмнения за прилагането на такива практики, и да
съдействат активно на контролните органи и на неправителствените организации.
Епицентър

ОТ ПОЩАТА

Êàê ïèñìî íå ñòèãíà äî ïîëó÷àòåë çàðàäè 5 ñòîòèíêè
Петра ТАШЕВА

С демокрацията отмина и времето
на коректните услуги от “Български
пощи”. Ще ви разкажа как бях “обслужена” наскоро - за доказателство, че
трудно може да се разчита на нашите
пощи. Занесох в среден плик няколко
листа А 4, които служителката в софийския пощенски клон 1330 претегли
и налепи с марки за 80 стотинки. После ми каза да пусна плика в кутията
пред сградата. Но писмото цяла седмица не стигна до адреса. Едва след
една седмица ми върнаха обратно плика с бележка, че не достигали пет стотинки, за да бъде отпратено на посо-

чения адрес.
Питам се: “Защо това писмо не
беше доставено на адреса, пък там
щяха да бъдат доплатени тези “проблемни” пет стотинки?” Напразно се
питам. Отдавна “Български пощи” не
са онова, което бяха. Там работят хора
неподготвени, а не онези предишни
пощаджии, които се чакаха с уважение
и радост от гражданите.
Сега има частни фирми, които
извършват подобни услуги. Вярно е,
че при тях услугите са много по-скъпи,
но поне задоволяват изискванията на
клиентите си. И да не се чудим, когато
собствениците на такива частни фирми са забогатели. “Демократичната” ни
държава се оказа мащеха за много от
предишните ни предприятия, за жа-

лост. Може това да е станало с “помощ” отвън, но и ние сами направихме така, че да изчезнат добре организираните и полезните предприятия у
нас от т.нар. тоталитарно време. Сега
напразно се тюхкаме, но загубихме
много от добре уредения си живот в
някои отношения, както и доста от
печелившите си предприятия и уредените порядки в обществото.
Не искам да напомням и как след
Освобождението са създадени
“Български пощи”, как са били обучавани бъдещите служители и колко авторитетни и стабилни бяха те - имаха
собствени имоти, служителите им бяха
с униформи и можеше да се разчита на
услугите им, на тяхната професионална коректност. Всичко това отиде в

миналото, което вече никога няма да
се върне. Както и много други неща у
нас, наред с фабриките, заводите и
установените традиции и нрави. Можем само да съжаляваме, че в днешното време загубите ни са големи - и в
морален, и в материален план.
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Îò Áðåêçèò äî Áóëåêçèò íàáúðçî èç Àíãëèÿ ïðåç àâãóñò...
Да си сервитьор тук е по-малко унизително, отколкото да си учител или лекар в България
Иван БАКАЛОВ, e-vestnik

Из Южна Англия е налегнала суша, горещини, направо жега
за английските стандарти. Службите разпращат писма да се
пести вода, да опазят реките. Не
поливат в паркове и зелени площи, тревата пожълтяла. Полята
- също. По английските ливади
замислено хрупат овце, намерили зелени стръкчета.
На север става малко по-зелено, край бензиностанциите
тревата е свежа и тук-там се
виждат печурки. Тук никой не
бере диви гъби, макар из горите
да има - пазят се от отровни. И
тук се случва да има отровени
от гъби, но са само поляци.
Бензинът е около 1,80-1,90
паунда (към 4,40 лв. литъра),
дизелът е малко по-скъп, като у
нас. На магистралите стига и до
2-2,10 паунда.
Парите в брой са едва ли не
на изчезване. Приемат ги на
повечето места, но почти всички плащат с карти.
Оживени пътища, пълни с
камиони, много камиони. Изпреварват и колите. И задръствания около Бирмингам, Манчестър. През уикенда англичаните тръгват към вили и национални паркове.
Европеецът е силно застрашен от обратното движение. На
кръстовища като пешеходец
могат да го отнесат, ако гледа
по навик в обратната посока,
докато пресича.
Тук-там по витрини на заведения и отвън по някои английски домове се вижда украинско-

то знаме. Никой не ги е задължавал, просто изразяват солидарност. В някои заведения в менюто се вижда “Киев бъргър” парите от него отиват за помощ
за украинците. Путин с безумната си война накара цяла Европа да съчувства и събира помощи за Украйна, и дори я направи кандидат за член на ЕС, макар да е недоразвита корумпирана държава.
Вестниците са пълни с коментари и новини за новия кандидат за премиер на Великобритания - Лиз Тръст. Клюкарските
вестници като “Сън” и “Дейли
мейл” я подкрепят и изразяват
надежда, че ще довърши започнатото от Борис Джонсън, осъществил Брекзита. “In Liz we
Trust” e заглавието на първа
страница на “Дейли Експрес”
(игра на думи с името й - “В Лиз
е нашата вяра”).
В по-сериозните вестници
пък се редуват заглавия как
Обединеното кралство е пострадало от Брекзит и колко е
разделена британската нация.
Впрочем, да си купиш тук 6-7
вестника от любопитство като
мен, означава да се изръсиш над
10 паунда - за английските стандарти може би не е много.

Кръчмата “Титаник” в Саутхямптън. Корабът с това име
е тръгнал през 1912 г. на няколкостотин метра от тук

Светло пиво и тъмен английски
ейл в типичен английски пъб

Батерия със смесител, която обаче пак пуска студената
и топлата вода като две отделни струи. Смесват се,
ако пуснеш водата по-силно

Към стотина хиляди българи
има във Великобритания. Всеки
от тях е специалист по британските въпроси и повечето ще ти
обясняват каква грешка е Брекзит. Само че повечето англичани не мислят така, ако се съди
по масовите вестници.
Тук често се срещат традиционните английски мивки с два
отделни крана за топла и студена вода. Не, не са останки от
миналото, а нови, модерни
лъскави кранчета. Ама отделни.
Впрочем навсякъде по заведения
и бензиностанции има умивалници със смесителни батерии
като у нас. Да, ама... Срещат се
и такива, които смесват топлата
и студената вода и пак от чучура текат две струи една до дру-

га. Който не вярва, да види илюстрацията. Дали ако и движението им беше отдясно, щяха да
стигнат до Брекзит?
У нас вече има твърда
възрожденска прослойка, които
искат Булекзит - референдум за
излизане от ЕС. И си въобразяват, че ще стане като във Великобритания. Да, ама... Да подражаваш на големите не е найумното. Великобритания е втората икономика в Европа, петата в света. Може с ЕС, може и
без ЕС. Някогашната колониална империя си има свой съюз,
който включва Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп островни държави. Нека не ги оплакваме, нито да ги мислим за
тъпи. По-добре да се питаме ние
колко сме умни, че сме на опашката на ЕС и четвърт от нацията
за 30 години се изнесе по света
да търси по-добри доходи и условия за живот.
Традиционният английски
пъб обичайно предлага по 8 вида
наливна бира. Е, има и с по
повече. От английски ейлове и
ирландска, до lager, тип “светло
пиво” като у нас. На бара на
един пъб питам имат ли някаква
бира “лагър”, а барманката хубавица с очила и дълбоко
деколте, отговаря на български
“Имаме”. Подочула беше, че
говорим на български, и се смее.
Е, това момиче с висше образование ще им налива бирата тук,
понеже у нас си намира само
нископлатена работа и я унижават чорбаджии. Да, да си серви-

тьор тук е по-малко унизително, отколкото да си учител или
лекар в България.
Българка докторка в местна
болница пък взима многократно по-висока заплата, отколкото у нас, и казва, че тук е поорганизирано, има повече персонал и работата не я преуморява като в София.
Е, тези сигурно ще се върнат,
ако България излезе от ЕС.
У нас ще се разбере, че сме
се оправили, когато “в български кръчми започнат да предлагат по 8 вида наливна бира, а не
да ти обясняват, че работели или
само със “Загорка” и “Хайнекен”, или само с “Каменица” и
“Стела”.

СНИМКИ АВТОРЪТ

В някои заведения се
предлага “Киев бъргър”,
парите от който отиват
за помощи за Украйна
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Ëåãåíäà çà Âèòîøà è Ëþëèí
Злочеста история, разтърсила
хората, дала днешните
имена на двете планини
Петър КУЦАРОВ

Ако приседнете покрай канарите на Черни връх и послушате повея на вятъра, или
на връщане от първенеца на
Витоша свърнете край Петров
гроб, то ще чуете чудни легенди и предания.
Било в далечни времена.
Хората тогава наричали Витоша и Люлин Голямото и Дългото било. Основен поминък в
подножието на планините било
овцевъдството. В едно от селата живяло красиво момиче на
име Вита - най-голямата дъщеря

кавала. Когато песента свършвала, той се провиквал:
- Витооо!
А Вита отговаряла:
- Шооо?
Ехото сливало гласовете им
и хората чували Витошо. Магическите песни на Вита и чудодейното свирене на Люлин им
били като мехлем на душата.
Така, далеч един от друг, младите
се залюбили, без да се срещат,
без да се видят очи в очи, без да
разменят блага дума. Нямало
кому да оставят стадата си, та да
се срещнат и изприкажат, защото пасбищата на селата били определени на различни места.
Годините течели като водата

Черни връх - мястото, където Вита и Люлин били ударени от гръм според легендата

в реката, юношите растели и
възмъжавали. Вита мома станала за женитба. Искали я ергени
от съседните села, но тя ги
връщала - Люлин обичала, за
него искала да се ожени, но срам
я било да признае на майка си.
А нямала вярна дружка и поголяма сестра, пред която да
излее душата си.
Люлин също обикнал Вита,
искал да се ожени за нея, но не
смеел да каже на родителите си.
Страхувал се, че няма да харе-

сат Вита - такава мъжкарана,
дето знае само овцете, не би
била по волята на кротката и
уредна Люлинова майка. А
женихите от близки и далечни
села не спирали...
Един ден дошла вест от далечно село - най-личният момък,
най-добрият майстор зидар щял
да прати за Вита женихи. Всяка година майсторите по девет
месеца ходели по различни краища да строят къщи, та им трябвало яка и силна жена, която да
върти сама дома. Когато вечерта Вита прибрала стадото, издоила овцете и седнала да вечерят, майка й казала:
- Утре братчето ти ще отиде
с овцете. За тебе идват сватовници от добър род, а момчето е
с добър занаят. Ще те женим,
вече няма да ни правиш за смях!
Нищо не рекла Вита. А сутринта, когато домашните й станали, от нея нямало и помен.
Търсили я тук, търсили я там,
но напразно. А към пладне се
разнесъл гласът й - пеела от
Голямото било. Скоро хората
чули и разговора с Люлин:
- Витооо!
- Шооо!
Витината майка разбрала,
че и тоя път дъщеря им ги направила за смях, излязла на
чуката над Княжево и проклела младите:
- Гръм да те удари, щерко! Да
те вкамени, дето си застанала!

Витоша с поглед от София
на Вида и Петър.
Хубава била Вита: който я
погледнел, очите му в нея оставали. Когато минавала през
селото, хубостта й като
слънце греела, заслепени от
нея, хората забравяли за мъките си. Вита помагала в отглеждането на овцете, пасяла стадото по поляните и често се
изкачвала на Голямото било,
за да “насити” душата си.
Очите й се оглеждали в небесата, отразявали се в листата
на дървесата, съзирали в далечината реки и езера. И душата
й неволно запявала. Гласът й
бил силен и ясен, та се чувал
през девет села в десето. Когато Вита запявала, слънцето
спирало и птиците се събирали около нея да слушат.
Вятърът стихвал, кошутите
прикляквали с наострени уши,
за да чуят песента, а водата
сякаш замирала в своя ромон.
А хората? Ех, хората с отворени уста слушали, унесени
от песента. И от гърдите им
спонтанно излизали смесени в
едно възглас, шепот и въздишка.
То не била хубост като хубост,
а песента - нечувана.
На Дългото било пасяло стадото си не по-малко известното
със свирнята си момче Люлин.
Тих и смирен, Люлин бил ненадминат кавалджия. Щом чуел
гласа на Вита, пригласял й с

Люлин планина

Черна да почернееш като земята,
както чернее и моята душа от
срам пред чуждите хора! И тоя
Люлин, дето те лъже и мами, и
той на земя и камък да стане!
Било ясно и слънчево, но
изведнъж се стъмнило, надвиснали тежки черни космати облаци и страшен гръм продънил
земята. Вита и Люлин, които в
тоя миг били на връх Голямото
било, паднали поразени от светкавица. И оттогава, в памет на
двамата млади влюбени, планините носят техните имената Витоша и Люлин. Върхът, където били ударени от гръм, е на-

речен Черни връх.
Бащата на Вита - Петър,
научил за тежката загуба и
отишъл да погребе младите. Но
на връщане клетвата на Вида и
него настига - гръм го поразил.
А мястото и до днес се нарича
Петров гроб.
Витоша, Люлин, Черни връх,
Петров гроб...
Шепнат букаците на Витоша и Люлин чудни предания,
подема ги ветрецът, потоците и
рекичките ги разнасят низ горите и полята, научават ги хората
и в сърцата им нещо радостно и
гордо затуптява...

Ôàêòè çà Âèòîøà, êîèòî
ìîæå è äà íå çíàåòå
Витоша е уникална! За нея е писано много, с възхищение и
респект. Въпреки това, посещавайки я, всеки път откриваме нещо
ново и непознато. Най-дългата пещера в България, огромното
растително богатство, уникалните каменни реки, изобилието на
води, близостта до столицата обясняват интереса към нея. Напълно
закономерно тук е първата проява на организиран туризъм у нас,
подбудена от родолюбивия Алеко Константинов. Днес планината
се радва на най-големия поток от туристи в нашата страна. Витоша е най-посещаваната и четвърта по височина планина в България. Намира се в непосредствена близост до София. Това го знае
всеки, но има толкова много неща за тази планина, които са помалко познати и затова сега ги споделяме с вас.
z Легендата гласи: “Витоша е угаснал вулкан”! Тази теория
се разпространява през 30-те години на XX век. Поводът за
възникването й е журналист, който в статия определя планината като вулкан. Оттогава много хора вярват, че под планината
има затихнал вулкан, който един ден отново ще изригне. Някои
дори сравняват Витоша с Везувий, който изпепелява Помпей.
Този слух се разпространява от уста на уста, от поколение на
поколение и впоследствие започва да се приема за истина.
Според видни специалисти в областта легендата не отговаря на
истината и планината няма вулканичен произход.
z Древните имена на Витоша били Скопиос, Скомиос, Скромброс (от гръцки “острота”). Вероятно те са само част от имената,
които планината е носила през вековете, но за тях съществуват
сведения. Името Витоша за пръв път се среща в документи от XI век.
z Витоша е единствената куполообразна планина в страната ни.
z Най-дългата пещера в България се намира във Витоша “Духлата”, наричана още “Боснешката пещера”. Тя е с дължина
17 600 метра.
z Забележителните каменни реки “морени” могат да се видят
единствено на Витоша. И други планини притежават подобни,
но като тези на Витоша няма другаде. Може би най-изразителни и красиви са морените в местността Златните мостове.
z Хижа “Алеко” е първата и най-уютната хижа (построена
през 1924 г.). Носи името “Алеко” в памет на българския писател Алеко Константинов, тъй като той е първият, организирал групово изкачване на Витоша.
По материали от navitosha.bg
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„Ëþáîâòà å ëóäîñò”
30 ãîäèíè âúâ Âàðíà
Юбилейното издание на филмовия фестивал
се открива с френската драма „Млади завинаги”
Фестивалният и конгресен център във Варна е
съорганизатор на повече от
десет провеждащи се ежегодно фестивала, а през 1993 г.
стана инициатор и организатор на Международния
филмов фестивал “Любовта
е лудост”. ФКЦ - Варна е
представител на България в
единствената паневропейска
верига от киносалони
EUROPA CINEMAS с участието си в програма MEDIA
(програма за подпомагане от
страна на ЕС на европейската аудиовизуална индустрия).
Вече 30 години, воден от
амбицията да излъчва найновите продукции на седмото изкуство, всяка година
фестивалът представя над
90 игрални филма от световната филмова листа. От
1993 г. досега са показани
над 2500 игрални филма.
Фестивалът се открива на
26 август от 19 ч. с френската драма “Млади завинаги”
на Валерия Бруни Тедески.
В програмата тази година са
включени конкурсна програма, младежки конкурс, панорамите “Злато от световните фестивали”, “Съвременно
полско кино”, “По глобуса”,
“Наградени филми от МФФ
“Любовта е лудост” през
годините”, “Български филми”, “Съвременно кино от
Иран”, “Документални филми”, срещи с представители

СНИМКА ФКЦ - ВАРНА

“Млади завинаги” - реж. Валерия Бруни Тедески
на кинофестивалите “Castelli
Romani” в Италия и “Висла”
в Полша, научи ДУМА от
Виолета Филипова от ФКЦ Варна.
По повод юбилейното
издание ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ГРОЗЕВ, художествен директор на МФФ
“Любовта е лудост”, пише:
“Три фестивални десетилетия се изнизаха неусетно. Сякаш бе вчера,
когато открихме за българската публика таланта на
големия режисьор Баз Лурман. Филми на Ласе Халстрьом, Ян Сверак, Асхар
Фахради, Фредерик Фонтейн, Георги Дюлгеров, Пал
Шандор, Станислав Говорухин, Мира Наир, Нана
Джорджадзе, Хелмут Дитл
и още творци от Европа,

Азия и САЩ са държали в
ръце красивата “Златна
Афродита”. И така през
годините фестивалът откриваше, а зрителите се
срещаха със света на големите художествени идеи.
“Любовта е лудост” постепенно придоби облик на значимо културно събитие,
където стойностни филми
намират своята взискателна публика. Общуването
между тях е двустранен
процес, защото, наред с
чисто информационните
функции,
фестивалът
възпитава вкус и отношение към актуалните тенденции в съвременното
кино.
Юбилейното издание на
“Любовта е лудост” за сетен път е щедро на заглавия, които привличат вниманието на зрителите,

търсещи богати сюжети,
човешки истории и завладяващи страсти. Географията на фестивала и качествата на филмовата
подборка ще задоволи всеки вкус. Специални панорами ще представят две от
най-динамично развиващите се национални кинематографии - иранската и
полската.
Магичната атмосфера
на града също е част от
своеобразието на фестивала. Устояхме на предизвикателствата на КОВИДкризата, преодоляхме препятствия и трудности, защото вярвахме в мисията
на нашето начинание. Затова днес имаме надежда,
че Варна отново ще бъде
предпочитана дестинация
за любителите на киното.
Наши гости са творци,
които вече са били носители на награди в миналото.
Сега на тях се пада привилегията да бъдат членове
на международното жури.
А това е гаранция, че и
тази година списъкът с
отличия ще се попълни с
наистина достойни произведения. Вярвам, че те ще
бъдат открития и за нашата вярна публика, която
винаги е подкрепяла търсенията ни.
На добър час и попътен
вятър!”

Ìîðåòî êàòî âäúõíîâåíèå â òâîðáèòå íà èçâåñòíè
áúëãàðñêè õóäîæíèöè ïîêàçâà „Êîíòðàñò”

Васил Бараков, “Балчик”, 1958
Изложбата “Брегът и морето 2”
представя столичната галерия “Контраст” (ул. “Цар Самуил” 49) до 15 септември. В експозицията авторите, изкушени от брега и морето, са Христо Каварналиев, Александър Мутафов, Карл
Йорданов, Стефан Баджов, Никола Танев, Данаил Дечев, Васил Бараков, Иван
Табаков, Милен Сакъзов, Георги Баев,
Михалис Гарудис, Любо Иванов, Сергей Петров, Николай Ников-Ничето,
Тодор Добруджански и др.
Изложбата е богата. Морето като
вдъхновение е безкраен природен и емоционален свят. Едни художници показват
неговата красота, други - неговата стихия.

Много се отдават и съумяват да уловят
неуловимото, други се докосват до неговата преходност.
Ходовата линия на произведенията в
залата е разделена на две. Едната част
съдържа класически и, да ги наречем, пореалистично предадени творби, а другата
- по-модернистични, отбелязват домакините. Сред първата група ни привлича
пастелната гама на голямоформатен пейзаж от Созопол на Карл Йорданов, от
40-те години, изграден на принципа на
акварела, но в маслени бои. Изненада, но
не и новост, е присъствието на творба на
Стефан Баджов от 1941 г. - “Кей в Кавала”. Авторът е един от основоположниците на специалност “Декорация” в Художествената академия, наравно с Харалампи Тачев, парадоксално известен в началото на ХХ в. като “учителя на Милев”.
Работата на мариниста Александър
Мутафов няма определен сюжет, но притежава поетично състояние. Спира вниманието с умелото постигане на светлинното движение, когато слънчевите лъчи
преминават през облаците и се спускат
към пясъчния бряг.
В по-модернистичната част на залата,
между авторите от втората половина на
ХХ век, откриваме творбата на Михалис

Михалис Гарудис,
“Морско дъно”, ок. 2000
Гарудис, която директно внася морската
материалност в залата с колажирани части от нея - миди, парчета от лодки, варовикови скални късове.
Всеки от авторите е с различна индивидуалност, виждания и стил. В повечето
произведения маринистите търсят движението и експресията на морските състояния. Резултат са на дълго изучавани и
очаквани впечатления от уловения момент
или безкрайните морски промени.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– » ŒÕ—“¿Õ“»Õ
¬À¿ƒ»√≈–Œ¬», ÏÛÁËÍ‡ÌÚË
ƒÓˆ. ‰- ¿Õ“ŒÕ» √≈Œ–√»≈¬,
ÓÚÓÔÂ‰, ıËÛ„
¬¿À≈Õ“»Õ √¿ƒΔŒ Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
√¿À»Õ¿ ”–ƒŒ¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œÓÙ. «¿’¿–» «¿’¿–»≈¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËˇ ì—Î‡‚ˇÌËî
Õ≈¬≈Õ¿ ÷ŒÕ≈¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
Õ» ŒÀ¿ œ≈“–Œ¬- Œ–À»,
ËÎ˛ÁËÓÌËÒÚ
Õ» ŒÀ¿… ¿ »ÃŒ¬,
ÂÊËÒ¸Ó Ë ÒˆÂÌ‡ËÒÚ
ﬁÀ»¿Õ ŒÕ—“¿Õ“»ÕŒ¬,
ÓÔÂÂÌ ÔÂ‚Âˆ
ﬂÕ¿ Ã¿–»ÕŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
НАКРАТКО

Шедьоври на
Енио Мориконе ще
изпълни в Плевен
Симфониета - Видин
Музикалните шедьоври на Енио
Мориконе ще бъдат представени в
Плевен. Концертът в почит на изкуството на големия италиански композитор ще се състои на 26 септември
в читалище “Съгласие 1869”, съобщи
БТА. С програмата ще гостува Симфониета - Видин, със солистка Росица
Метаниева (сопран) и диригент Левон
Манукян. Енио Мориконе е един от
емблематичните композитори не
само в Европа, а и в целия свят, и
интересът към него винаги е бил много
голям, е убеден маестро Манукян. По
думите му екипът е решил да се
обърне към музиката на Енио Мориконе, защото много хора обичат да
се връщат към старата филмова
музика. Идеята и мултимедията са
на Юлия Манукян.

Съдебна драма номер едно
в САЩ тръгва премиерно
по bTV Action
Хитовият американски сериал
“Съдебна зала: Ел Ей” (All Rise) е найновото премиерно попълнение в програмата на bTV Action. Епизодите на
съдебна драма номер едно в САЩ
тръгват на 18 август и ще се излъчват
всяка делнична вечер от 20 ч. Сериалът проследява задкулисието на американската съдебна система през живота на видни юристи, които преплитат професионалния и личния си живот. В центъра на историята е новоназначеният съдия Лола Кармайкъл
- уважаван бивш областен прокурор,
която не възнамерява да седи спокойно на новата си длъжност. В главната роля е звездата от “Люк
Кейдж” Симон Мисик. Продукцията
се превръща в истински хит в САЩ
още след излъчването на първия епизод през 2019 г. и до момента има
заснети три сезона.

СНИМКА BTV MEDIA GROUP
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06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî- ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /5 ÂÔ./
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ/6 ÂÔ./
11.00 ìœÂÚÓÎËÌËÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡î
- ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÒÂËˇ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœ‡ÍÓÒÚÌËÍ˙Ú ◊Ó‡Ô˜Óî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /15 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ìÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÚÓ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ìÿ‡ÏÔËÓÌ˙Úî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì¬ÒË˜ÍÓ Á‡ Ï‡ÈÍ‡ ÏËî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.05 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
01.20 ìÿ‡ÏÔËÓÌ˙Úî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/ (12)
03.10 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /15 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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00.10 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî ‡ÌËÏ‡ˆËˇ,
ÒÂË‡Î,
ÂÔ.30
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·Î. ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.10
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.4
ÂÔ.8
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.14
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 œÂÏËÂ‡: ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.13
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.11
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.6
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.14
ÂÔ.10
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.7

ОВЕН

ВЕЗНИ

Дистанцирайте се от онези, чието поведение не
одобрявате. Вслушвайте
се в разума си.

Случващото се може да
ви отегчи с предсказуемостта си и да не постигнете ефект.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Делова или друга уговорена среща ще подобри очакванията ви, повишавайки
и активността ви.

Денят няма да е от леките. Най-малко тревоги ще
ви създават близките.
Умората обаче надделява.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

Силните ви изяви ще са
заявка за успех. Не бъдете
максималисти, възможни
са изненади.

Възможност за доходна
дейност ще занимава мислите ви. Не разочаровайте най-вече себе си.

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

РАК

КОЗИРОГ

Напрежението от последните дни ще ви се отрази,
внасяйки голяма обърканост и колебания.

Освободете се от рутината и разнообразете отношенията с нови емоции.
Време е за активност.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще получите голямо внимание от човек, имащ
отношение към вашата
работа, бизнес и обучение.

С толерантно поведение
ще получите възможност
за изяви, които ще повишат авторитета ви.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Финансови придобивки ще
ускорят важна покупка и
заслугата ще бъде изцяло
и само ваша.

Дори да сте убедени, че
сте прави, не го показвайте, за да не настроите
близки срещу вас.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
23.40 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
00.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 17 ‡‚„ÛÒÚ œÂÔ. ¿ÎËÔËÈ ËÍÓÌÓÔËÒÂˆ.
—‚. Ï˙˜ÂÌËÍ ÃËÓÌ œÂÁ‚ËÚÂ.
—‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËÍ ÃËÓÌ ÔËÚ‡ÂÎ ÚÓÔÎ‡ Î˛·Ó‚ Í˙Ï ¡Ó„‡ Ë ıÓ‡Ú‡
—‚ÂÚË ÃËÓÌ ·ËÎ ÔÂÁ‚ËÚÂ ‚
¿ı‡ˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÂ˜ÂÒÚË‚Ëˇ ˆ‡ ƒÂˆËÈ (ˆ‡Û‚‡Î
ÓÚ 249 ‰Ó 251 „.). »„ÂÏÓÌ Ì‡ Ú‡ÁË
ÒÚ‡Ì‡ ·ËÎ ¿ÌÚËÔ‡Ú˙. —‚ÂÚÂˆ˙Ú
ÔÓËÁıÓÊ‰‡Î ÓÚ ÁÌ‡ÚÂÌ Ë ·Ó„‡Ú
Ó‰. »Ï‡Î ÏÌÓ„Ó ÍÓÚ˙Í Ì‡‚. ¬
Ò˙ˆÂÚÓ ÒË ‚ËÌ‡„Ë ÔËÚ‡ÂÎ ÚÓÔÎ‡
Î˛·Ó‚ Í˙Ï ¡Ó„‡ Ë ıÓ‡Ú‡ Ë ÔÂÍ‡‚‡Î ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÌÓ.
¬Â‰Ì˙Ê, Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ’ËÒÚÓ‚Ó, Ë„ÂÏÓÌ˙Ú ¿ÌÚËÔ‡Ú˙ ‚ÎˇÁ˙Î ‚ ıËÒÚËˇÌÒÍËˇ
ı‡Ï, Á‡ ‰‡ ÛÎÓ‚Ë ıËÒÚËˇÌËÚÂ,
Ò˙·‡ÌË Ì‡ ÏÓÎËÚ‚‡, Ë ‰‡ „Ë
ÔÂ‰‡‰Â Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˇ. ‡ÚÓ ‚Ë‰ˇÎ ÚÓ‚‡, Ò‚ÂÚË ÃËÓÌ ÒÂ ÔÂËÁÔ˙ÎÌËÎ Ò Â‚ÌÓÒÚ, Ò˙Ò ÒËÎ‡
ËÁÓ·ÎË˜ËÎ Ë„ÂÏÓÌ‡ Ë „Ó ÛÍÓÚËÎ. «‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ·ËÎ ı‚‡Ì‡Ú ÔÓ ÌÂ„Ó‚‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ë ÔÂ‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÊÂÒÚÓÍË Ï˙˜ÂÌËˇ. Õ‡Í‡ˇ ·ËÎ ı‚˙ÎÂÌ ‚ ÒËÎÌÓ ‡ÁÔ‡ÎÂÌ‡ Ë ËÁË„‚‡˘‡ ÒÚ‡¯ÌË

ÔÎ‡Ï˙ˆË ÔÂ˘. ¬ Ò˙˘Ëˇ ÏË„ ÓÚ
ÔÂ˘Ú‡ ËÁÎˇÁ˙Î Ó„˙Ì Ë ËÁ„ÓËÎ
150 ÌÂ˜ÂÒÚË‚Ë ÒÎÛ„Ë Ì‡ Ë„ÂÏÓÌ‡, ÒÚÓˇ˘Ë Ì‡·ÎËÁÓ. œÓ ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ Ì‡ ’ËÒÚ‡, Ò‚ÂÚËˇÚ ÓÒÚ‡Ì‡Î ÊË‚, Í‡ÚÓ ÌÂ ÔÂÚ˙ÔˇÎ
ÌËÍ‡Í‚‡ ‚Â‰‡, Ë ÒÚÓÂÈÍË ÒÂ‰
ÔÂ˘Ú‡, ·Î‡„ÓÒÎ‡‚ˇÎ ¡Ó„‡.
Ó„‡ÚÓ ÔÂ˘Ú‡ Û„‡ÒÌ‡Î‡ Ë Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú ËÁÎˇÁ˙Î ÓÚ ÌÂˇ, Ë„ÂÏÓÌ˙Ú

Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ‰‡ „Ó ÔËÌÛÊ‰‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÍÎÓÌË Ì‡ Ë‰ÓÎËÚÂ. —‚ÂÚËˇÚ ÌÂ
ËÁÔ˙ÎÌËÎ Ú‡ÁË ÌÂ˜ÂÒÚË‚‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ë Ë„ÂÏÓÌ˙Ú Ì‡Â‰ËÎ ‰‡ „Ó
ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˇ. “ÓÈ Ó·‡˜Â
ÓÒÚ‡Ì‡Î ÌÂ‚Â‰ËÏ.
“Ó„‡‚‡ Ë„ÂÏÓÌ˙Ú ¿ÌÚËÔ‡Ú˙,
Í‡ÚÓ ‚Ë‰ˇÎ ÒÂ·Â ÒË ÔÓÒ‡ÏÂÌ
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ ÔÓÌÂÒÎËˇ ÒÚ‡‰‡ÌËˇÚ‡ Á‡‡‰Ë ’ËÒÚ‡ ÃËÓÌ, ÒÂ
ÔÂËÁÔ˙ÎÌËÎ Ò „Ìˇ‚, ÔÓ·ÂÒÌˇÎ Ë
Û·ËÎ ÒÂ·Â ÒË. “‡Í‡ Á‡„ËÌ‡Î ÌÂ˜ÂÒÚË‚ËˇÚ Ò ¯ÛÏ, Í‡ÚÓ ÔÂ‰‡Î
ÓÍ‡ˇÌ‡Ú‡ ÒË ‰Û¯‡ Ì‡ ·ÂÒÓ‚ÂÚÂ ‚
‡‰‡ Ì‡ ‚Â˜ÌË Ï˙ÍË. ¿ Ò‚ÂÚËˇÚ
Ï˙˜ÂÌËÍ ·ËÎ ÓÚ‚Â‰ÂÌ ‚ „‡‰
ËÁËÍ, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ˜ËÌ‡Î, ·Ë‰ÂÈÍË
Ó·ÂÁ„Î‡‚ÂÌ, Í‡ÚÓ ÔÂ‰‡Î Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ÒË ‰Û¯‡ ‚ ¡ÓÊËËÚÂ ˙ˆÂ.
»ÍÓÌÓÔËÒÂˆ˙Ú ¿ÎËÔËÈ ËÁÔËÒ‚‡Î ËÍÓÌË ‚ ˆ˙Í‚ËÚÂ, ·ÂÁ
‚˙ÁÌ‡„‡ÊÂÌËÂ Á‡ ÚÛ‰‡ ÒË
—‚ÂÚË ¿ÎËÔËÈ Ò˙‚ÒÂÏ ÏÎ‡‰
·ËÎ ÔÂ‰‡‰ÂÌ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË
‰‡ ÒÂ Ó·Û˜‡‚‡ Ì‡ ËÍÓÌÓÔËÒ. “ÓÈ
ÒÚ‡Ì‡Î Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ Ì‡ ˜Û‰Ó, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË ‚ ÒÍ‡Á‡ÌËÂÚÓ Á‡
œÂ˜ÂÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡: ÍÓ„‡ÚÓ ËÍÓÌÓÔËÒˆËÚÂ ÛÍ‡Òˇ‚‡ÎË Ò˙Ò ÒÚÂ-

ÌÓÔËÒË Ò‚ÂÚËˇ ÓÎÚ‡, ‚ ÌÂ„Ó
Ò‡Ï‡ ÒÂ ËÁÓ·‡ÁËÎ‡ ËÍÓÌ‡Ú‡ Ì‡
œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡. œË ÚÓ‚‡
ËÍÓÌ‡Ú‡ ÔÓÒËˇÎ‡ Ë ·ÎÂÒÚˇÎ‡
ÔÓ-ˇÍÓ ÓÚ ÒÎ˙ÌˆÂ. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
ÓÚ ÛÒÚ‡Ú‡ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ËÁÎÂÚˇÎ „˙Î˙·, ÍÓÈÚÓ, Í‡ÚÓ
ÎÂÚˇÎ ‰˙Î„Ó ËÁ ˆ˙Í‚‡Ú‡, ‚ÎÂÚˇÎ ‚ ÛÒÚ‡Ú‡ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ, ËÁÓ·‡ÁÂÌ Ì‡ ËÍÓÌ‡Ú‡, Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ
‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡.
“Ó„‡‚‡ ËÏÂÌÌÓ ÒÂ Û˜ÂÎ ·Î‡ÊÂÌËˇÚ ¿ÎËÔËÈ, Í‡ÚÓ ÔÓÏ‡„‡Î

Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Û˜ËÚÂÎË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
ÚÓÈ ·Î‡„ÓÎÂÔÌÓ ÛÍ‡Òˇ‚‡Î Ë
‰Û¯‡Ú‡ ÒË, ÔÓÌÂÊÂ ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡
Ì‡ œÂÒ‚ÂÚËˇ ƒÛı ÔÂ·˙‰‚‡Î‡
‚ Ú‡ÁË œÂ˜ÂÒÍ‡ ˆ˙Í‚‡.
—‚ÂÚË ¿ÎËÔËÈ Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ‰‡
ÒÂ Ó·Û˜‡‚‡ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡
ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ ‚ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚˆËÚÂ, ·Ë‰ÂÈÍË
Ó·Û˜ÂÌ ‚Â˜Â ‰‡ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ (Ì‡ ËÍÓÌËÚÂ) ÎËÍÓ‚ÂÚÂ ËÏ.
¡Î‡ÊÂÌËˇÚ ¿ÎËÔËÈ ÏÓÎÂÎ
‚ÒË˜ÍË, ‚Ë‰ÂÎË ÌˇÍ˙‰Â Ó‚ÂıÚÂÎË ËÍÓÌË ‚ ÌˇÍÓˇ ˆ˙Í‚‡, ‰‡ ÏÛ
Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú. “Ó„‡‚‡, Í‡ÚÓ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Î ÌËÍ‡Í‚Ó ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ
Á‡ ÚÛ‰‡ ÒË, ÛÍ‡Òˇ‚‡Î Ò ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ÚÂÁË ˆ˙Í‚Ë. “ÓÈ ÒÂ
ÛÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Î Ì‡ ‰Â‚ÌËÚÂ Ò‚ÂÚË
ÓÚˆË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò ˙ÍÓ‰ÂÎËÂ.
¿ÍÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ÎÓ ‰‡ Á‡‡·ÓÚË ÌˇÍ‡Í‚‡ Ô‡Ë˜Ì‡ ÒÛÏ‡ Ò ‰ÂÎÓÚÓ Ì‡ ˙ˆÂÚÂ ÒË, Ò‚ÂÚË ¿ÎËÔËÈ ˇ ‡Á‰ÂÎˇÎ Ì‡ ÚË ˜‡ÒÚË:
Ô˙‚‡Ú‡ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Î Á‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÍÓÌËÚÂ, ‚ÚÓ‡Ú‡ - Á‡
ÏËÎÓÒÚËÌˇ Ì‡ ÔÓÒˇˆËÚÂ, ‡
ÚÂÚ‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚‡Î Á‡ Ï‡Ì‡ÒÚËÒÍË ÌÛÊ‰Ë.

СРЯДА
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Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Áúëãàðèí ùå ïîäãðÿâà
íà Óñèê è Äæîøóà
Люлинският боец Трайчо
Георгиев, известен с прозвището Боксьора, ще подгрее
мега реванша за световните
титли в свръхтежка категория
между украинеца Александър
Усик и британеца Антъни
Джошуа. Той ще излезе в подгряващите мачове на голямата боксова гала в събота на

стадиона в Джеда, Саудитска
Арабия.
Негов съперник ще бъде
дебютиращият на профиринга
Рашид Беласа, който е милиардерски син и популярен
ютюбър под името Money
Kicks.
“Не можах да повярвам,
когато ми се обади моят тре-

ньор Аспарух Георгиев. Не
мислех, че ще стигна до това
ниво. Победата ще промени

живота ми. Знам, че мога да
стигна до още по-високо ниво.
Ще зарадвам цяла България”,

Ìëàäåíîâ ñòàâà øåô
íà Ñäðóæåíèå „ÖÑÊÀ”
Чочев мечтае за мачове в Европа с „червените”
Мони ГЕОРГИЕВ

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов ще бъде назначен на висок пост в
ЦСКА 1948 и БК ЦСКА. 65-годишният
бивш национален селекционер и многократен старши треньор на ЦСКА бе
разкрит при посещението на клубния
офис в столичния квартал “Лозенец”.
Предвижда се “Екзекуторът на
Ливърпул” да стане президент на Сдружение “ЦСКА”, което предстои да се
формира.
Младенов е провел заключителни
преговори с ръководството на ЦСКА
1948 и се очаква да бъде официално
представен още днес. Той ще бъде обединителната фигура в Сдружение
“ЦСКА”, което обхваща ФК ЦСКА
1948 и Баскетболния клуб ЦСКА. Специалистът от село Плоски обаче няма да
има думата по спортно-техническите
въпроси в двата клуба, които ще бъдат
водени от Любослав Пенев и от Росен
Барчовски.
Националът на ЦСКА 1948 Ивайло
Чочев бе избран за Играч №1 на V кръг
в анкетата на Пресклуб “България”. 29годишният централен халф заслужи приза заради 4-те гола при победата с 5:2
над Ботев Вр. Досега Чочев е вкарал 7
от 11-те попадения за тима през сезона,
а негов гол от дузпа донесе победата и
в VI кръг срещу Арда. Футболистът от

Стойчо Младенов излиза
от офиса на ЦСКА 1948

СНИМКА СПОРТАЛ

Ивайло Чочев получи приза
за Футболист на V кръг в
анкетата на Пресклуб “България”
село Трънчовица е лидер при голмайсторите в efbet Лига. Останалите 4 попадения за “червените” са дело на Георги Русев. С 14 точки тимът, воден от
Любо Пенев, оглавява класирането, но
другите претенденти за челните места Лудогорец, ЦСКА и Левски, имат отложени срещи заради участията в Европа.
“Това, че бележа голове, е добре
свършена работа от целия отбор. Да се
надяваме, че всички ще започнат да
вкарват. Целите на нашия треньор са

всеки мач да излизаме за победа и три
точки. Надиграваме се с всички. Няма
как Любо Пенев да не ни помага, знаем
какво е постигнал във футбола. Лесно
се работи с него. Бил е велик голмайстор, казва ни къде да заставаме, за да
вкарваме. Традиционната ми роля не е
да вкарвам, но така се получава за момента. Доброто ни партньорство с Георги Русев е, защото играем много
време заедно. Той е в страхотна форма”, заяви Чочев.
Националът, направил през 2014 г.
трансфер от ЦСКА в Палермо, призна, че би заиграл отново в чужбина
при добра оферта. Той смята, че е по
силите на ЦСКА 1948 да преследва
трофей този сезон, но дори и без приз
мечтае отборът да се класира за евротурнирите.
“Излизаме всеки мач за победа, няма
как да не мислим за някакъв трофей. Ако
не трофей, то поне да се преборим за
челните места”, каза Чочев.

ÓÅÔÀ îòðÿçà Ëåâñêè çà òðåòè ìà÷ ñ Õàìðóí
Реваншът от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите между Левски и Хамрун Спартанс няма да се преиграва,
признаха от “синия” клуб.
“Левскари,
Протестът на ПФК Левски бе отхвърлен от председателя на Апелативната комисия на УЕФА като “недопустим”. Решението по случая е без мотиви”, обяви
официалният сайт на клуба.
Преди това стана ясно,
че Хамрун Спартанс е изпратил в УЕФА отговор

срещу жалбата на Левски за
преиграване на реванша заради фактическо нарушение на правилата при втория гол в редовното време.
За изготвянето на защитата
си малтийците са привлекли сериозни юристи като др Карло Ромбола (международен правен съветник) и др Давид Фаруджа Сако
(юридически съветник на
клуба). Футболната федерация на Малта също е ударила рамо чрез своя президент Бьорн Васало, вицепрезидентите д-р Матю Па-

рис и Адриан Каша (бивш
съдия с международна кариера), генералния секретар Анджело Четкути и
шефа на съдийската комисия Алан Марио Сант
(също бивш международен
рефер и един от най-големите специалисти по футболни правилници). В изготвянето на отговора са участвали и отговорниците за
връзки с УЕФА и футболната федерация на Малта
Виктор Касар и Пол Борг,
както и генералният секретар на клуба Стивън Сали-

ба. Изпълнителният директор на клуба Марсел Боничи изказа благодарност на
всички, изготвили защитната позиция “в толкова
кратък срок”.
Съдията Ищван Ковач,
допуснал фаталната за Левски грешка преди гола на
Хамрун в 92-ата мин. от
мача на “Герена”, не получи
наряд за плейофите за влизане в Шампионската лига,
макар предварително да бе
смятан за сигурен арбитър
на една от битките за групите.

обяви Трайчо Боксьора пред
Ютюб канала “Спортната
джунгла”.

РЕЗУЛТАТИ

efbet ЛИГА
VI КРЪГ
Локо Сф - Локо Пд 0:0, ЧК: Василев (ЛП-69); Ботев Вр - Спартак
Вн 1:0 Переа (17-д).
1. ÷— ¿ 1948
6 4
2. ÷— ¿
5 4
3. ÀÓÍÓ œ‰
6 4
4. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ 5 4
5. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
4 3
6. ÀÓÍÓ —Ù
6 2
- - - - - - - - - - - - - 7. —Î‡‚Ëˇ
4 3
8. ¿‰‡
6 3
9. ¡ÓÚÂ‚ ¬
6 2
10. ÀÂ‚ÒÍË
3 2
- - - - - - - - - - - - - 11. ’Â·˙
6 2
12. ¡ÂÓÂ
6 1
13. —ÂÔÚÂÏ‚Ë
6 1
14. œËËÌ
6 0
15. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
5 0
16. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
6 0

2
1
1
0
1
3
- 0
0
1
0
- 0
2
1
2
1
1

0
0
1
1
0
1
- 1
3
3
1
- 4
3
4
4
4
5

11:5
11:2
6:4
5:1
12:2
7:3
- - 6:2
6:7
8:11
6:1
- - 4:9
5:11
6:12
4:8
3:9
1:14

14
13
13
12
10
9
- 9
9
7
6
- 6
5
4
2
1
1

VII КРЪГ
петък, 21.00: Ботев Пд - Черно
море; събота, 18.00: Локо Пд - ЦСКА
(отложен); Спартак Вн - Арда; 20.15:
Левски - Хебър; неделя, 18.45: ЦСКА
1948 - Локо Сф; 21.00: Септември Берое; понеделник, 18.15: Славия Ботев Вр; 20.30: Пирин - Лудогорец.

ВТОРА ЛИГА
V КРЪГ
Литекс - Лудогорец-2 3:1 0:1
Минков (4) 1:1 Игнатов (34) 2:1 Капитанов (42-д) 3:1 Матич (63), снощи:
Струмска слава - Крумовград.
НАКРАТКО

Гришо отпадна
на старта
в Синсинати
Григор Димитров се сбогува
още на старта с турнира от
сериите “Мастърс 1000” в Синсинати. Шампионът от 2017 г.
загуби в първия кръг от Денис
Шаповалов (Кан, №21) след 6:7
(4), 3:6 за по-малко от час и
половина. Успехът бе втори за
Шаповалов, който има и две загуби от Гришо. Канадецът
прекъсна черна серия от 3 поредни
загуби и общо 9 поражения в
предишните 10 срещи.
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