Накратко
1 | 2010
28

Прием на заявления
за издаване на лични
документи от новия вид
от дипломатическите
и консулските
представителства на Р
България в чужбина
Дирекция „Консулски отношения“
информира, че до 30 март 42 от
представителствата на България
в чужбина са оборудвани с биометрични гишета.
Българските консулски служби във
Виена, Берлин, Бон и Мюнхен вече
имат изградени биометрични гишета: и готовност за работа с новите
български лични документи.
МВнР напомня, че българските
граждани, пребиваващи в чужбина,
на които предстои изтичане валидността на документ за самоличност –
паспорт, могат да поискат от дипломатическия/консулски представител
продължаване на неговата валидност. Съгласно § 7. (2) от Преходните
и Заключителни разпоредби на Правилника за издаване на българските
лични документи „Срокът на валидност на паспорта без електронен
носител на информация може да
бъде продължен еднократно за
срок до 1 декември 2010 г. от дипломатическите и консулските представителства на Република България
в чужбина, като за това се уведомява
органът, който го е издал.“
В представителствата, оборудвани
с биометрични гишета, ще бъдат
приемани заявления за издаване
на български лични документи от
новия вид – в т.ч и паспорт с вграден
чип.
Когато български гражданин, пребиваващ в чужбина, се обърне към
дипломатическо/консулско представителство на Република България
в чужбина, в което не е изградено
биометрично гише, лицето може
да подаде заявления за издаване
само на личен документ за самоличност – лична карта и свидетелство
за управление на МПС, но не и за
издаване на паспорт. В този случай
българският гражданин има право
да поиска продължаване валидността на паспорта му – еднократно, до
1 декември 2010 г., или да му бъде
издаден временен паспорт, който ще
има валидност до1 година.
Дирекция „Консулски отношения“

напомня на българските граждани,
че българските лични документи
са валидни до изтичането на срока им. Не съществува задължение
за подмяна на документите от стария вид с документи от новия вид,
преди изтичане на валидността
Източник: www.mfa.bg
Договор за съкращаване
на нападателните ядрени
арсенали на Русия и САЩ

На 8 април в Прага бе подписван
договор за съкращаване на нападателните ядрени арсенали на Русия
и САЩ от президентите на двете
държави Дмитрий Медведев и Барак
Обама .
СТАРТ-2 ще замени изтеклия през
декември миналата година договор
от 1991 г. и ще има десетгодишен
срок на действие с опция за още пет
години. На срещата на 11 лидери от
Централна и Източна Европа с президента на САЩ Барак Обама в Прага
бе и българският премиер Бойко Борисов „България трябва да е активна
страна по въпросите за създаване
на противоракетна отбрана“, заяви
Борисов, цитиран от ИТАР-ТАСС.
„В момента нито България, нито други
страни имат каквато и да било защита
и възможност за оперативно реагиране. Ако системата за противоракетна отбрана бъде въведена, тя ще
защитава цяла Европа. (...) За разлика
от българските популисти, които
твърдят, че системата за противоракетна отбрана е нападателна система, на практика съществува точно
обратната ситуация – НАТО е длъжна
да защити територията на всички
членки на алианса“, заяви българският премиер. Той подчерта, че пред
България не е поставян официално
въпросът за разполагане на елементи
от противоракетната система.
Сред засегнатите теми на срещата
освен подписването на СТАРТ-2, са

били и тези за Афганистан, Иран
и бъдещето на НАТО.
Кристалина Георгиева
е новият български
еврокомисар.
Тя смени Румяна Желева като кандидат за еврокомисар и бе одобрена
през февруари за ресора „Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи“.
Председателката на изслушването
Ева Жоли обяви, че за нея като председател е удоволствие да работи
с такъв политик.
Кристалина Георгиева е родена
на 13 август 1953 година в София.
Завършва политическа икономия
и социология във ВИИ „Карл Маркс“
(сега Университет по национално
и световно стопанство) през 1976.
През 1986 защитава докторска дисертация.. Започва научна кариера
в УНСС през 1977, където се издига
от асистент до доцент. Гостува в катедрите по икономика на Лондонското
училище по икономика (1987–1988),
както и в Университета на Южния
Пасифик (във Фиджи) и Австралийския национален университет.
Започва работа в Световната банка
през 1993. От 2000 до 2004 е ръководител на отдел за устойчиво развитие към Световната банка. От 2004
до 2007 е ръководител на отдела за
Русия, а от март 2008 е вицепрезидент на Световната банка, отговарящ
по въпроси, свързани с устойчивото
развитие.

Българското оперно чудо
стана най-значимото събитие
на 20-и век.
Този културен феномен се превърна в най-значимото българско

от 41-то Народно събрание на 27
януари 2010 г. след като бившия
външен министър Румана Желева си
подаде оставката.
В периода юли 2009 – януари 2010
г. Николай Младенов е министър на
отбраната.
От 2007 до 2009 г. той е член на Европейския парламент. От 2005 г. е консултант на Световната банка, Националния демократически институт,
Международния републикански
институт. От 2001 до 2005 г. Николай
Младенов е народен представител
в 39-то Народно събрание. Той има
магистърска степен по военни науки
от Кралския колеж в Лондон и магистърска степен по международни отношения от Университета за
национално и световно стопанство
в София. Говори английски, френски
и руски език.
През миналата година
българските емигранти са
изпратили от чужбина над 2
милиарда лева
– това сочат данни на Института
за пазарна икономика. Парите се
използват предимно за издръжка
на близките. Според някои анализи,
българите в чужбина връщат у нас
до 40% от доходите си. Така през
2008 година са формирали между
4 и 5% от БВП. Заради световната
икономическа криза, постъпленията
през 2009 г. са намалели от 3 на 2
млрд. лева. Според Райна Маднжукова, председател на Държавната
агенция за българите в чужбина

българите зад граница са 3 милиона.
Един милион от тях са български
граждани, които в едно или друго
време са напуснали България и са
запазили българското си гражданство. Сред тях е и новата българска
емиграция. Другите два милиона са
българите в тъй наречените исторически общности.
Шестата световна среща на
българските медии ще се
проведе от 16 май до 20 май
във Виена. ¨
Агенцията е инициатор и организатор на събитието, което се ползва
и с подкрепата на българското
правителство. Темата на срещата
е „Новите Изток и Запад“. Във фокуса
на внимание на форума ще бъдат
еволюцията на понятията „Изток“
и „Запад“ и преформулирането на
отношенията между тях – в икономически, социален, медиен, културен план. Официални гости на
церемонията по откриването ще
бъдат премиерът Бойко Борисов,
вицепремиерът Цветан Цветанов,
министърът за българите в чужбина
Божидар Димитров, Йорданка Фандъкова – кмет на София и други. На
церемонията, която ще се проведе
в сградата на виенската община, ще
присъства и кметът на австрийската
столица Михаел Хойпл..

Главният секретар на
Държавната агенцията за
българите в чужбина Стефан
Николов беше арестуван на 28
февруари.
Няколко дни по-късно Софийският
градски съд реши Николов да остане
в ареста. Николов е обвинен по чл.
282, за длъжностно престъпление.
Според обвинението той е нареж-
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Българинът живее по-дълго
и основно в градовете; напуска
страната, докато е млад, предимно за да работи и по същата
причина се мести от град на град.
Това показват тенденциите в демографските процеси през 2009
г., представени от Националния
статистически институт (НСИ). Според статистиката населението на
България продължава да намалява,
но по-бавно в сравнение с предишните години, като това се дължи
на повишаващата се раждаемост
и по-малката смъртност. В края
на 2009 г. в страната са живеели
7 563 710 души. Средната продължителност на живота е 73.4 години
и се увеличава, а средната възраст – 41.6 години. На всеки 1000
българи през 2009 г. са се родили
10.7 бебета, като коефициентът на
раждаемост е най-високият за последните 15 години. По официални
данни българите, които постоянно
са се установили в чужбина през
миналата година, са около 19 хил.
Това е броят на хората, променили
адресната си регистрация от България в чужбина. Абсолютното число
на естествения прираст (разликата
между ражданията и умиранията)
е минус 27 112, което е най-малкото намаление на населението
в резултат на естествения прираст
след 1993 година.

Николай Евтимов Младенов
е избран за Министър
на външните работи на
Република България
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събитие на 20-и век. Уникалните
гласове на оперните ни певци –
Гена Димитрова, Николай Гяуров,
Райна Кабаиванска, Борис Христов
и много други успяха да спечелят
убедително с 26,56% шума от строителната площадка на Димитровград (16,77%), шестия сърдечен
тон (12,97%) и победните възгласи на девети септември (5,79%).
Зрителите на БНТ в продължение
на 3 месеца избираха върховите
ни постижения в десет категории. Сред финалистите бяха още
прощаването на Никола Вапцаров
със съпругата му Бойка, Дойранската епопея, атентатът в храма
„Св. Неделя“, покоряването на връх
Еверест от Христо Проданов и информационното затъмнение за АЕЦ
„Чернобил“ – 4,81%, чушкопекът
– патентованото българско изобретение –1,40%.
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дал на подчинените си да приемат
документи, които не са вписани по
съответния ред и по същество са издавани удостоверения, без входящ
номер. Той е обвиняем по делото
за разбития канал за уреждане на
молдовци и украинци с българско
гражданство. Твърди се, че е издавал
удостоверения за български произход на молдовци, с които те кандидатствали за гражданство в България. Николов е главен секретар на
Държавната агенция за българите
в чужбина от 2002 г. Николов е бил
председател на Българската бизнес
партия, след това оглавява партия „Нова България“. Бил е консул
в Париж, работил е в Института по
международни отношения към БАН
и МВнР.
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Министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов
е политик на 2009 г.
Той оглави класацията на Дарик
радио, която се прави след анкета със слушателите. Гласували са
198 812 души. Близо 80 000 души,
или 40% от гласовете са за Цветанов.
Премиерът Бойко Борисов по регламент остана извън номинираните,
защото три пъти вече е печелил от-
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Димитър Бербатов е Мъж на
годината 2009.
Капитанът на националния ни отбор
по футбол и звезда на „Манчестър
Юнайтед“ успя да оглави класацията
от втори опит. Футболистът беше
сред номинираните и в края на миналата година, но тогава се размина
с отличието. Този път Бербатов беше
предпочетен от читателите на този
сайт пред другия спортист сред
номинираните – боксьора Детелин
Далаклиев и пред политика в класа-

цията – министъра на вътрешните
работи Цветан Цветанов. За да присъства на церемонията по обявяването на победителя в класацията
на Дарик, футболистът долетя от
Великобритания специално заради
нея с частния самолет на „Манчестър Юнайтед“. Като Мъж на годината
Бербатов получи уникална сабя, на
която е гравирано името му.
Български и румънски
работници са роби в Чехия.
Румънци и българи се експлоатират
в Чехия като евтина работна ръка за
двеста крони седмично. Повечето
от жертвите най-често се използват
за физическа работа на полето или
в строителството, а част от тях са
принудени да проституират. България и Румъния са членки на Европейския съюз и за гражданите на
тези държави не се изискват разрешения за работа в Чехия, достатъчна
е само регистрация в бюрото по
труда. Случаят с търговия на българи и румънци стана обществено дос-

тояние, след като няколко румънски
работника, успели да избягат и да
стигнат до румънското посолство
в Прага, което контактувало веднага
чешката полиция. Полиция разби
в края на миналата година украинска престъпна група в Северна Чехия. Задържаните са трима украинци
– Васил Бентса, Володмир Дублених
и Михаил Заватски. Те са обвинени
в това, че са експлоатирали над 20
работника от март 2008 г. до февруари 2009 г. и могат да бъдат осъдени
на 15 години затвор. Работниците,
които са били роби в Роуднице на
Лабе, са били държани гладни, заключвани в общежитието и заплашвани със смърт. Експлоататорите им
са задържали и паспортите. „Вече
съм работил в пет украински фирми.
Не са ни платили, но не можем да
се оплачем, защото са способни на
всичко“, казва един от българските
работници и допълва, че посредническата агенция в София му е взела
300 евро. През 2009 година в Чехия
са регистрирани 4578 български
работници и 3789 румънски.
.
Чешкият върховен
административен съд в Бърно
забрани съществуването на
крайнодясната „Работническа
партия“
по обвинения в екстремизъм
и расизъм. Така за пръв път след
1989 г. в Чехия се забранява съществуването на дадена политическа
формация. Според съда става дума
за „ксенофобска, расистка, шовинистка, хомофобска и антисемитска“
структура. „Решението трябва да се
тълкува като превантивна мярка
с цел да се поддържа демократичният конституционен ред в страната
в бъдеще“, заяви съдията Войтех
Шимичек. Партията е известна
с митингите си срещу ромите, които
често завършват с насилие. Жалбата
срещу Работническата партия беше
подадена от чешкото правителство.
Тя е втора поредна, след като първата, подадена през 2008 година, беше
отхвърлена. Веднага след оповестяването на решението, лидерът на
забранената партия Томаш Вандаш
заяви, че ще има обжалване. Дори
да е неуспешно, то партията ще се
преструктурира под друго име и ще
участва в изборите.

Снимки: архив
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личието. В петицата след вътрешния
министър са финансовият Симеон
Дянков, лидерът на РЗС Яне Янев,
бившата еврокомисарка Меглена
Кунева и столичният кмет Йорданка
Фандъкова.

