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Дилма Русев – първата женапрезидент на Бразилия –
е българка по бащина линия.
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Тя спечели президентските избори
след балотаж на 31 октомври.
Дилма Русеф е родена на 14 декември 1947 г. в град Белу Оризонте
в семейството на габровеца Петър
Русев. Баща й е завършил право. Той
е далечен роднина на Ран Босилек
и близък приятел на Елисавета
Багряна. През 1929 г. Петър Русев
напуска България по политически
причини. “Той беше личност със
силен характер, много образован.
Четеше много книги. Почти всичко,
научено в детството ми, го дължа на
него“, казва Дилма Русеф.
Преди да излезе на политическата
сцена Дилма Русев участва в съпротивата и ръководи лявата партизанска групировка „Палмарес“. Осъдена
е от военен съд и лежи три години
в затвора. След като излиза на свобода завършва икономика. Бързо
се издига в кариерата – оглавява
недържавния Фонд по икономика
и статистика и работи в Министерството на енергетиката на щата Рио
Гранде до Сул. По-късно е главен
секретар на енергетиката и масовата
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комуникация. Дълго време е член
на Демократическата работническата партия, а в края на 1990-те тод.
преминава в Работническата партия.
В периода 2003–2005 г. Дилма Русев
е министър на мините и енергетиката на Бразилия. От 21 юни 2005 г.
е началник на канцеларията на

бразилския президент Луиш Инасио
Лула да Силва. През 2010 г. е избрана
за президент на Бразилия.
Българският еврокомисар
Кристалина Георгиева е найхаресваният политик у нас
с 56% доверие.
В топ 5 с рейтинг от 34 на сто
е и предшественичката й Меглена
Кунева. Между двете дами се нареждат премиерът Бойко Борисов /47%/,
вицепремиерът Цветан Цветанов
/41%/ и президентът Георги Първанов /41 на сто/. Това сочат данните
от проучване на Галъп сред 1009
души в страната, проведено от 28
октомври до 4 ноември. С най-високо доверие от институциите остава
полицията – 40%, с най-ниско отново
е съдът с 13 на сто.
На 11 октомври германският
канцлер Ангел Меркел бе
на еднодневно посещение
в България.

Меркел разговаря с премиера Бойко
Борисов. „ България води стабилна
финансова политика. Политиката на
кабинета „Борисов“ създава онази
сигурност, която е нужна в европейското пространство“, заяви германският канцлер Ангела Меркел . На
официална церемония в Археологическия музей, Меркел беше удостоена с почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Русенския университет
„Ангел Кънчев“. С 12 хиляди студенти
в Германия, българите са най-голямата академична младежка общност
в страната след китайците, каза още
тя. Федералният канцлер проведе
среща и с президента Георги Първанов, който я награди с орден „Стара
планина“ с лента. Най-висшето
държавно отличие Меркел получи
за особено големия си принос за
развитието на българо-германските
отношения и за изключителните си

заслуги за присъединяването на
България към ЕС, както и за разрешаване на случая с българските
медици в Либия и за завръщането
им у нас.
На 13 ноември руският
премиер Владимир Путин бе
на официално посещение
в София.
В състава на руската делегация бяха
включени още енергийният министър Сергей Шматко, генералният
директор на държавната корпорация за ядрена енергетика „Росатом“
Сергей Кириенко и президентът на
„Газпром“ Алексей Милер. В рамките
на визитата беше подписано споразумение и устав за създаване на
съвместно акционерно дружество
„Южен поток – България“, което ще
отговаря и стопанисва газопровода
„Южен поток“. Газопроводът „Южен
поток“ може да бъде пуснат в експлоатация четири месеца преди
срока, който засега е 31 декември
2015 г. Темите за АЕЦ „Белене“
и намаляването на цената на руския
газ също бяха засегнати. Търговскоикономическото сътрудничество
между България и Русия се развива
успешно, заяви по време на брифинга Путин.
Руският премиер Владимир Путин
и българският му колега Бойко
Борисов целунаха мощите на Йоан
Кръстител в храм-паметника „Св.
Александър Невски“ минути след
подписването на договора за изграждането на „Южен поток“. Патриархът на Българската православна
църква Максим дари Путин с рисувана икона на Света Богородица. Гостът подари на патриарха позлатена
златна икона на Св. Богородица.

На 16 ноември студентите
от Софийския университет,
подкрепени от тези в НАТФИЗ,
НХА и от преподавателите на
Алма Матер, проведоха масов
протестен митинг.
Конкретното искане бе управляващите да излязат със стратегия
за висшето образование и науката
в България. Председателят на парламента Цецка Цачева попита ректора
на Софийския университет „Климен
Охридски“ проф. Иван Илчев защо
протестиращите студенти я освиркват. “В Софийския университет учат
25 000 млади хора и всеки от тях има
право на свое мнение и това е гаранция за демократичното мислене
в държавата“, отговори Илчев. „Тук,
на тази сграда, пише: „Съединението прави силата“, а само слепият
не вижда, че сме изправени пред
разединение на държавата и духовността. Това не бива да се допуска
в една цивилизована държава“,
заяви на стълбите пред парламента
бившият ректор на СУ проф. Боян

Около 2 хил. души участваха
на 3 ноември в протеста на
Българската академия на
науките (БАН)

срещу лошото управление на науката и непоследователната политика
на правителството спрямо академията. Големият български поет, преводач и сценарист Валери Петров,
който през тази година навърши
90 години, бе в челните редици по
време на протеста на БАН .
На 15 ноември учени
и работещи в БАН проведоха
мълчалив протест със свещи
пред Народното събрание,
водени от председателят на БАН
акад. Никола Съботинов.
„С днешния мълчалив протест ние
демонстрираме нежеланието си да
се реализират плановете за ликвидирането на БАН като национален
изследователски център“, каза пред
журналисти акад. Съботинов..
Присъединяването на
България и Румъния към
Шенгенското пространство ще
е сред водещите приоритети
на унгарското ротационно
председателство на ЕС,
започващо на 1 януари 2011 г.,
съобщи „Юроактив“. Срокът март
2011 г. обаче може да не бъде спазен
заради проблеми с ромите, които
породиха скептицизъм сред някои
страни в Западна Европа към присъединяването на София и Букурещ към
Шенген. Според унгарски представители обаче, България и Румъния вече
са изпълнили техническите условия
за влизане в Шенгенската зона. Будапеща смята, че кризата с ромите от
това лято трябва да бъде разглеждана
отделно от разширяването на Шенген.

Бургас е Най-добрият град за
живеене в България за 2010
година.
Бургас е спечелил с една точка
пред Варна. Класацията се провежда за четвърта поредна година и е съвместна инициатива на
Дарик радио, в-к „24 часа“ и информационния сайт DarikNews.
bg. В проучването участие взеха
27 града, които бяха оценявани
по 25 критерия. Максимален брой
точки Бургас е получил в областите
инвестиции в инфраструктурни
проекти, работно време на магазините, детски градини, култура, безработица, чужди инвестиции и др.
Проблеми за Бургас обаче остават
екологичното състояние на града
и престъпността. Наградата за найдобър град за живеене в интернет
гласуването получи Варна.
На 17 октомври в църквата
„Свети свети Константин
и Елена“ в Одрин бе открит
паметникът на екзарх Антим I
в присъствието на министъра на
българите в чужбина проф. Божидар Димитров и на генералния
консул Вълчо Марков. Около 1500
души изпълниха двора на църквата, сред които лично и валията
на Одрин Бьокхан Сьозер, който
откри монумента на екзарх Антим I.
Валията призова за продължаване
на доброто сътрудничество между
българската страна и Одрин. Танцовите състави, пристигнали от цяла
България, приканиха местните жители да се включат в празненството.
За откриването на паметника бяха
пристигнали българи от Казанлък,
Хасковска област, Варненска област
и Бургас.
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Снимки: архив

Идеологът на бъдещото гражданско
сдружение Георги Първанов обяви
движението като коалиция на духа,
своеобразна лаборатория за алтернативни политики, което ще създава
и регионална мрежа от клубове за
привличане на професионалисти
и експерти. „Не е обявявано учредяване, обявява се стартът на процеса,
а когато инициативната група прецени, ще се състои учредителната
сбирка“, обясни президентът. Той
аргументира тезата си, че България
няма нужда „от нов ляв или десен
партиен проект, а от граждански
проект, който да събере най-силното от ляво, дясно, център“. АБВ не
е отрицание на партиите, а нов шанс
за тях.

Биолчев. Илчев и представители на
студентите внесоха своите искания
в Министерския съвет
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На 11 ноември в зала 3 на
НДК стартира проектът
„Алтернатива за българското
възраждане“ (АБВ).
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