седателя на Народното събрание
и шефовете на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Особен акцент бе поставен върху
сътрудничеството в сферата на отбраната и сигурността. На разговора
с президента на САЩ са присъствали
вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов,
министърът на външните работи
Николай Младенов и министърът на
отбраната Аню Ангелов, съобщиха
от пресcлужбата на Министерския
съвет.
„И преди сме разговаряли с г-н
Борисов, той е изключително ефективен световен лидер“, е подчертал
президентът Барак Обама в изявлението си преди срещата. По думите
му между САЩ и България съществуват здрави връзки, а страната ни
е изключителен съюзник и партньор
за американското правителство.
Обама е подчертал, че доброто
сътрудничество между България
и Съединените американски щати не
се основава само на взаимодействие
в областта на сигурността.

В началото на ноември екипът
на археоложката проф. Диана
Гергова открити уникалното
тракийско съкровище край
Свещари.

Сред предметите са диадема,
златни гривни, апликации към
конска сбруя, множество апликации
с женска глава на богиня, мъниста.
Особено впечатляващ е начелникът
с прекрасна конска глава, чиято
основа е направена като глава на
лъв. Бижутата, тежащи над килограм
и половина, са били предназначени
за най-славния владетел на Гетското царство – Котела, твърди проф.
Диана Гергова. Предполага се, че
именно тялото на Котела е положено
в центъра на могилата, където беше
намерено сандъчето със златните
предмети.
Находката от разградското село се
оказа едно от най-гледаните видео
клипове в сайта на британската телевизия Би Би Си. Репортажът „Откриха
златно съкровище в България“ попадна в топ 3 на секцията „Най-гледани и споделяни“ видеоматериали..

„Протестиращият на Орлов
мост“ (събирателен образ на
протестиращите от Орлов
мост) бе отличен с голямата
награда „Човек на годината“
2012 в годишните награди
на Българския хелзинкски
комитет (БХК) за принос
към правата на човека
и правозащитността.
Наградите бяха връчени на 10
декември на Международния ден за
правата на човека, на тържествена
церемония в София.
„Протестиращият на Орлов мост
е Човекът на тази година. Този човек
се мобилизира срещу едно държавно
управление, което злоупотребява
с обществената власт за частни интереси и злоупотребява със своя суверен – гражданите, като си позволява
да взима политически и законодателни решения от негово име, не в негов
интерес, и така опорочава самия базис на представителната демокрация
– приеманите от нас, народа, чрез
парламента ни, закони“, каза адв.
Маргарита Илиева, директор на правната програма на БХК и председател
на журито на „Човек на годината“, при
връчването на наградата.
Освен голямата награда „Човек на
годината“, журито определи и две
подгласни, както и три специални
награди. Сайтът „Бивол“, активистът
на Зелените Тома Биков и Асоциацията на европейските журналисти
също бяха наградени от Българския
хелзинкски комитет.
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Президентът Росен
Плевнелиев осуети
полагането на клетва на
Венета Марковска като
конституционен съдия на 15
ноември.
Президентът си тръгна от церемонията преди тя да се закълне, като
обяви, че разполага с писмо от
прокуратурата за неизяснени факти
и обстоятелства около конституционната съдийка. Така на практика
той я бламира, тъй като заклеването
на конституционни съдии по закон
става единствено в едновременното
присъствие на Президента, Пред-

Максим Минчев, който девет
години е генерален директор
на Българската телеграфна
агенция (БТА),
ще заема поста още 5 години. Кандидатурата му, която е единствена,
отговаря на изискванията за поста, реши вчера парламентарната
медийна комисия. Предложението
Максим Минчев да остане начело
на държавната новинарска агенция
е на ГЕРБ.

Около 250 учени скандираха
на 5 декември „Мафия“
и „Оставка“ пред един от
входовете на Министерството
на образованието.
Скандалът около фонд „Научни
изследвания“ и конкурса му за
финансиране на изследователски
проекти избухна след като стана
ясно, че с 14,8 млн. лева ще бъдат
финансирани 95 от общо 1024 кандидатствали проекта. Демонстрантите искат анулиране на последната
сесия от конкурса на фонда. Трябва
да има прозрачност за процедурите
на конкурса,а учените не разполагат
с рецензиите от него. Министърът на
образованието заяви, че протестът
е политически и е свързан с предстоящите избори догодина.

Накратко

На 3 декември във Вашингтон
се проведе среща на найвисоко равнище между
премиера Бойко Борисов
и президента на Съединените
американски щати Барак
Обама.
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