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Българската телеграфна
агенция и Асоциацията на
българските медии по света
организират Седмата световна
среща на българските медии.
Тя ще се проведе от 25 до 29 май
2011 г. в Холандия в партньорство

с Холандската информационна
агенция ANP. По традиция Световните срещи събират ръководители
и делегати от най-значимите български медии у нас и по света с български държавници, представители на
бизнеса, интелектуалци и експерти.
Темата на срещата тази година е „Медии и пари“. Във фокуса на внимание
на форума ще бъдат проблемите на
икономиката на медиите и тяхното
финансиране, свободата на словото,
авторското право, развитието на
медийната инфраструктура и други.
(БТА)
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Населението на България
е 7 351 234 души.
Това сочат експресните резултати
от Националното преброяване на
населението и жилищния фонд към
1 февруари 2011 г. Населението на
България за последните 10 години
е намаляло с 581 750 души. В периода 1992–2011 г. са емигрирали
410 472 души. Делът на населението над 65 години пък се е увеличил
от 16,8 % през 2001 г. на 18.9 % през
2011 г. 72,9% от българите живеят
в градовете, 27,1 – в селата. Средно в едно домакинство живеят 2,6
души. Броят на преброените жилища
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е 3 898 688 и в едно жилище съответно живеят средно 1,9 души. София
е областта с най-голямо население
– 1 359 520 души, а в Област Пловдив
живеят 671 918 души. Това са двете
области в страната с население над
500 000 души и в тях живеят 27,63 %
от цялото население на страната.
В София живеят 18,49 % от всички
българи, а 9,14 % от тях – в Пловдив.
Населението на Пловдив е близо 332
хил., а на Варна – 330,5 хил. Окончателните данни от националното преброяване ще станат ясни през юли.
По данни на организацията
„Репортери без граници“ в края
на 2010 г. България е била
на незавидното 71-о място
в световната класация за
свободата на медиите,

а преди нея са всички членки на ЕС
и държави като Того, Тринидат и Тобаго, Тайван и Танзания.
Новата скала на организацията за
първите месеци на 2011 г. класира България сред държавите със
сериозни проблеми в свободата на
словото. Освен ограничената и съмнителна независимост на печатните
издания и липсата на плурализъм
на медийния пазар, в България има
явни случаи на насилие над журналисти, заплахите към репортери
и собственици на медии.
Министър-председателят
Бойко Борисов възложи на
вицепремиера и министър на
финансите Симеон Дянков
координацията на общата
политика на правителството
по отношение дейността
на Държавната агенция за
българите в чужбина и на
Държавната агенция „Архиви“.
Заповедта е издадена във връзка
с решението на Народното събрание за освобождаване от състава на

правителството на министъра без
портфейл..
Димитров беше освобеден като
министър през февруари, след като
подаде оставка в края на декември
покрай скандала с посланиците,
сътрудничили на бившата Държавна
сигурност. След освобождаването
му постът на министър без портфейл
беше закрит, а отговорностите прехвърлени към вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.
Комисията по досиетата
обяви принадлежността
към структурите на бившата
ДС на 201 бивши и настоящи
посланици и генерални
консули.
Проверени са общо 462 лица.
Около 40 от тях заемат и в момента
дипломатически постове. Според
закона за досиетата се проверяват
посланиците, генералните консули
и зам.-ръководителите на дипломатическите мисии. Комисията е установила данни за 26 лица, които
обаче не подлежат на обявяване
по закон, защото са починали. Това
е най-високият процент сътрудници
на репресивния апарат на бившия
комунистически режим от всички
досегашни проверки. Досега средният процент е бил около 10 на сто.

Българските граждани
в чужбина искат да гласуват
в отделен избирателен район.
В средата на януари асоциация
„Гласуване без граници“ представи

С въвеждането на електронен
регистър на населението
акт за раждане, смърт или
граждански брак ще могат
да се издават от всяка
община в страната или
в дипломатическите мисии
зад граница.
Изискването регистърът на населението да се поддържа само
в електронен вид и документите за
гражданско състояние на хората да
имат и електронен еквивалент освен
хартиения носител е предвидено
в поправките в закона за гражданската регистрация, внесени от
правителството. Те вече са одобрени
на първо четене от парламентарната
комисия по регионална политика.
България е на първо място
сред страните от Европейския
съюз по повишение на
раждаемостта
– от 1,23 на 1,57 деца на жена. Това
сочат данните на Европейската статистическа служба Всяко второ дете
в България се ражда извън брак.
Според публикувания доклад на

статистическата служба на средната
възраст, на която жените в ЕС раждат
дете, е 29,7 години. Най-младите
майки в общността са българките,
които раждат дете средно на 26,6
години, сочи докладът. България
е и първо място по брой на младежи
на възраст между 23 и 29 години,
които още живеят с родителите
си (55%). Най-висока раждаемост
Евростат е регистрирала в Ирландия
(2,07 деца на жена), Франция (2,00),
Великобритания (1,96 през 2008 г.)
и Белгия (1,84). Най-ниска е раждаемостта в Латвия (1,31), Унгария,
Португалия (1,32) и Германия (1,36).
Средната продължителност на живота на жените в България се е увеличила от 75,1 г. през 1993 г. на 77,4 г.
през 2009 г., а при мъжете от 67,6 г.
през 1993 г. на 70,1 г през 2009 г..
През 2008 г. средната продължителност на живот в ЕС е 82,4 г. за жените
и 76,4 г. за мъже
Теди Москов спечели
наградата на Съюза на
артистите в България „Икар“ за
най-добър режисьор на 2010
година

за постановките „Сирано дьо Бержерак“ в Народния театър „Иван Вазов“
и „Възгледите на един пън“ във
Варненския куклен театър. „Сирано“
получи още две статуетки – за сценография – на Чавдар Гюзелев, и за
майсторско техническо осъществяване на спектакъл.
„Икар – 2011“ за главна мъжка роля
получи Мариус Куркински – за моноспектакъла „Български разкази“,
копродукция на Пловдивския театър
и продуцентската къща „Артишок“.
„Икар“ за главна женска роля – Ирини Жамбонас за „Канкун“, копродукция на Малък градски театър „Зад канала“ и Пловдивския театър. С „Икар
– 2011“ за цялостно творчество бе
награден Тодор Колев. Наградите
бяха връчени на Международния
ден на театъра – 27 март.
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Снимки: архив

Българската православна
църква канонизира за
светци баташките мъченици
и мъчениците от Новоселския
манастир.
Канонизацията на светите баташки
мъченици и мъчениците от Новоселския манастир започна с пани-

хида за загиналите и бдение пред
двете нови икони в „Св. Александър
Невски“ на 2 април. Църковният
ритуал продължи на следващия ден
с тържествена литургия с участието
на патриарх Максим и всички митрополити от Светия синод. Около
5000 българи са загинали в Батак
през 1876 г., и около 700 души – при
въстанието в Ново село и близките
села Батошево и Кръвеник. На 17
май и вече ще се чества Събор на
баташките мъченици, а гибелта на
свещениците Никола и Георги и на
монахините от Ново село – на 9 май
1976 г. Последните две канонизации
в Българската православна църква
са от 1962 г., когато патриарх Кирил обявява преподобния Паисий
Хилендарски за божий угодник по
случай 200 години от написването на
„История Славянобългарска“ и през
1964 г., когато за светец е обявен
и Софроний Врачански. През 2000 г.
т. нар. алтернативен синод на Пимен
и Инокентий канонизира дякон
Игнатий – Васил Левски, но тази
канонизация не призната от Светия
синод на Българската православна
църква.
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свое предложение за нов изборен
закон. Емигрантите държат да имат
равни избирателни права с други
граждани в България и възможност
не само да могат да избират, но и да
бъдат избирани. Асоциацията на
българите в чужбина „Гласуване без
граници“ даде пресконференция, на
която представи своите виждания
за нов избирателен закон. Те предвиждат промени в районирането на
страната и облекчаване на изборния
процес..
От „Гласуване без граници“ предлагат да няма предварително
определяне на броя на мандатите
в районите, а това да се определя
от активността на избирателите. Те
настояват да им се дадат не само
активно, но и пасивно избирателно
право – не само да могат да избират, но и да бъдат избирани. Смятат,
че ако това се случи, това от само
себе си ще повиши избирателната
активност зад граница. За тях тя е естествен резервоар за гласове, при
положение, че около една пета от
населението на страната се намира
извън пределите на родината.
Отделно от това се настоява за въвеждане на истинско дистанционно
гласуване по интернет= (Business Post)
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