
ЧЕХИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ НА СТРАНИТЕ 
С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ СИРИЙСКИ 
БЕЖАНЦИ – БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ, 
НЕЗАБАВНА ПОМОЩ ОТ 50 
МИЛИОНА ЧЕШКИ КРОНИ, ОБЯВИ 
ПРЕМИЕРЪТ НА СТРАНАТА ИРЖИ 
РУСНОК СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЪОБЩАВА 
ЧЕШКИЯТ САЙТ ЧЕСКЕ НОВИНИ. 
Помощта за България ще бъде на 
стойност близо 1 милион евро. 
Посланик Павел Вацек запозна 
с решението на чешкото правител-
ство вицепремиера и министър на 
вътрешните работи Цветлин Йов-
чев. Официалното обявяване на 
подкрепата за България ще бъде 
направено по време на визитата на 
министъра на вътрешните работи 
Мартин Пецина през декември. 
Помощта ще бъде предоставена 
под няколко форми от бюджета на 
чешкото министерство на вътреш-
ните работи, поясни Иржи Руснок. 
Помощи предоставиха и Слова-
кия, Унгария, Словения, Австрия, 
Хърватия.

БОКСОВАТА ЛЕГЕНДА ИВЕНДЪР 
ХОЛИФИЙЛД И КАНАДСКИЯТ 
МИЛИАРДЕР ЯНК БАРИ 
ПРИСТИГНАХА В СОФИЯ ВЪВ 
ВРЪЗКА С БАЖАНСКАТА КРИЗА. 
Те са наели за една година 4-звез-
ден хотел с 19 стаи. В него са 
настанени семейства на бежанци, 
които в момента живеят в мизерия 
в български лагери, съобщи за 
„Труд“ Янк Бари.
„България се стреми да помага, но 
тя е бедна държава. Аз съм тук, за-
щото имам сантимент към страната 
ви. Защото съм евреин и съм тук, 
за да спасявам бежанците така, 
както страната ви го е направила 
преди години за моето семейство. 
Правя го със свои пари“, каза Янк 
Бари.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИСАР 
КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ОБЯВИ, 
ЧЕ КРИЗАТА СЪС СИРИЙСКИТЕ 
БЕЖАНЦИ НЯМА ДА СВЪРШИ 
СКОРО. 
Според нея трябва да се защита-
ва правото на хората, избягали 
в България, както и да и да бъдат 
приемани без омраза. Ако светът 
не успее да намери политическо 
решение на тази криза, тя много 

реално може да дестабилизира 
целия регион, подчерта еврокоми-
сарят. 

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ Е НОВИЯТ 
ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН 
ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА 
РЕПУБЛИКА. 
Лъчезар Петков е кариерен ди-
пломатически служител на Ми-
нистерството на външните работи 
с ранг посланик. Заемал е старши 
дипломатически длъжности в МвнР. 

Лъчезар Петков е бил извънреден 
и пълномощен посланик във Ва-
шингтон, Варшава, ръководител на 
Консулското представителство в Ню 
Йорк, заместник-ръководител на 
посолството във Вашингтон, втори 
дипломат и консул в посолството 
в Малта, и др. Награждаван е за ди-
пломатическата си работа и прино-
са си в развитието на двустранните 
отношения от висшите държавни 
власти на Полша, Испания, Латвия, 
Литва, САЩ и др., както и от българ-
ското МВнР.

ДЕЙСТВАЩИЯТ ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА ЮНЕСКО ИРИНА 
БОКОВА ПОЛУЧИ ВТОРИ МАНДАТ 
НАЧЕЛО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
НА ООН ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА 
И КУЛТУРАТА. 
На 22 септември 2009 Ирина Бокова 
е номинирана[3] за генерален дирек-
тор на ЮНЕСКО от Изпълнителния 
съвет (ИС) на организацията. Бокова 
получи 31 гласа в 58-членния Изпъл-
нителен съвет на организацията при 
петия, последен тур на гласуването. 
Кандидатурата й бе утвърдена от 
Общото събрание (ОС) на всички 
193 страни-членки на ЮНЕСКО на 15 
октомври 2009 г. Бокова бе утвър-
дена с 166 гласа „за“, 7 „против“ и 2 
„въздържали се“. „Асошиейтед прес“ 
изтъква, че Бокова е успяла да води 
ЮНЕСКО през „един от най-тежките 
й периоди, дошли в резултат от загу-
бата на 220 млн. щатски долара“ и че 
„независимо от недостига на сред-

ства, Бокова е успяла да балансира 
бюджета на ЮНЕСКО, докато е про-
веждала инициативи като например 
подпомагане на грамотността сред 
момичетата в Афганистан“.

БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО 
ПО ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОКАЗВА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
СОЦИАЛНА СЛУЖБА, 
цитирано от БГНЕС. Според да-
нните 43% от българите са пред 
екрана през уикенда. За сравне-
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ние в Германия това са едва 13%. 
На второ място след България 
са британците, където в събота 
и неделя телевизия гледат 32% от 
хората. Най-малко пристрастени 
към телевизията са зрителите в Да-
ния и Финландия, където едва 4% 
гледат над 3 часа в неработните 
дни в края на седмицата. Процен-
тът в Израел е 16%, а близо до него 
е този в Словения – 15%. Пристра-
стяването към телевизията може 
да е доста опасно – не по-малко от 
пушенето и затлъстяването, преду-
преждават учените. 

БЪЛГАРИТЕ СА „НАЙ-
СТРАДАЩАТА“ НАЦИЯ В СВЕТА 
ПРЕЗ 2012 Г., 
показва ежегодното проучване на 
международната социологическа 
агенция „Галъп Интернешънъл“, 
цитирано от „24 часа“. Според 
него 39% от българите страдат от 
икономиката, от начина си на жи-
вот и от други фактори. България 
попада начело на тази класация за 
трета поредна година. След нашата 
родина са Армения, Камбоджа, Ха-
ити, Унгария, Мадагаскар, Македо-
ния, Иран, Сирия, Афганистан. 
В изследването са участвали 143 
страни. Респондентите са оценява-
ли по скала от 0 до 10 сегашния си 
начин на живот, този след 5 години 
и този преди 5 години.
Ако в скалата е посочен отговор 
под 4 включително, резултатът се 
счита за „страдание“. 39% от анке-
тираните българи са дали такъв 
резултат. Армения е с 37%, Камбо-
джа с 34%, Хаити с 32% и Унгария 
с 32%, Афганистан с 29%.

НА 12 НОЕМВРИ ПРЕД СГРАДАТА 
НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО 
СЕ ПРОВЕДЕ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПО ПОВОД ИМЕНУВАНЕТО 
НА КРЪСТОВИЩЕТО ДО 
ПОСОЛСТВОТО „ДИМИТЪР 
ПЕШЕВ“ В ЧЕСТ НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПОЛИТИК, СПАСИЛ ЖИВОТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ПО ВРЕМЕ 
НА ХОЛОКОСТА. 
Табелата с надпис „Площад Дими-
тър Пешев“ бе открита от посланик 
Поптодорова и председателя на 
Градския съвет на окръг Колумбия 
Фил Менделсън. В своето слово 
Нийл Глик, бивш член на квартална 

комисия към градската управа на 
Вашингтон и инициатор на идеята 
за именуването на кръстовището 
заяви, че „ако по време на Втората 
световна война във всяка европей-
ска държава имаше по един Дими-
тър Пешев, нямаше да има Холо-
кост“. Г-н Менделсън подчерта, че 
„днес се чества не само отделната 
личност, а страната, защото Бъл-
гария се е отличила“. Той изрази 
надежда, че хората, които минават 
покрай кръстовището, ще проявят 
любопитство кой е бил Пешев и ще 
научат за неговото дело. В словото 
си посланик Поптодорова отбеля-
за, че именуването на кръстови-
щето на името на Димитър Пешев 
е начин да кажем, че има нещо 
важно, което една нация е напра-
вила. 

НАЦИОНАЛНИЯТ АНСАМБЪЛ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 
ЗА ДЕВОЙКИ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНИЯ 
МЕДАЛ ВЪВ ФИНАЛИТЕ НА 
СЪЧЕТАНИЕТО С ПЕТ ОБРЪЧА 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ТУРНИР“САНИКС КЪП“ ВЪВ 
ФУКУОКА, ЯПОНИЯ ПРЕЗ 
НОЕМВРИ. 

Втори остана първият отбор на 
Русия, а с бронз се окичиха дома-
кините от Япония. 
Момичетата на старши треньора 
Камелия Дунавска и помощник-
треньора Валентина Борисова спе-
челиха два златни медала – както 
в многобоя, така и на финалите на 
уредите. Нашият отбор в състав: 
Елена Бинева, Александра Митро-
вич, Радостина Дончева, Емилия 
Радичева, Габриела Стефанова 
и София Рангелова игра без греш-
ка и в двата дни и вдигна залата 
в Япония на крака.

КУБРАТ ДАНАИЛОВ – 
ТРЕТОКУРСНИК ПО МАТЕМАТИКА 
В ПРИНСТЪНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
В САЩ, СПЕЧЕЛИ ЗАЕДНО 

СЪС СВОЙ СЪСТУДЕНТ 
СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ТРЕЙДИНГ НА 
МАСАЧУЗЕТСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ИНСТИТУТ 
(MIT), проведено през ноември тази 
година в Бостън, Масачузетс. Кубрат 
Данаилов е на 21 години и е балкан-
ски шампион по математика за 2011 
г., носител на два бронзови медала 
от Международните олимпиади по 
математика през 2010 г. в Казахстан 
и през 2011 г. в Амстердам. Възпи-
таник е на Американския колеж 
в София. 

НИВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧЕНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА, 
ЧЕТЕНЕ И ПРИРОДНИ НАУКИ 
Е НИСКО, 
сочат резултатите от представител-
ното международно изследване 
– PISA на ОИСР за 2012 г. 43,8% от 
българските ученици на 15–16-го-
дишните нямат елементарни 
знания и умения по математика. 
Резултатите на България в PISA 2012 
по математика (439) са под сред-
ните в света (494 точки). 37 дър-
жави са под средното ниво. Само 
4,1% могат да решат най-сложните 
задачи. Страната ни заема 47 място 

по математика, 51-о – 
по четивна грамотност 
и 45-о – по природни 
науки от общо 65 участ-
вали държави и региони 
. 5280 български уче-
ници от 188 училища са 
участвали в PISA 2012. 
Най-голямата част от тях 

са били деветокласници (91,2%). 
Изследването е проведено от 2 до 
11 май 2012 г. 

АНТОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА 
БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ, ОЗАГЛАВЕНА 
„THE SEASON OF DELICATE 
HUNGER“ („СЕЗОНЪТ НА НЕЖНИЯ 
ГЛАД“), ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 23 ЯНУАРИ 
В САЩ, 
съобщи accents-publishing.com. Тя 
ще съдържа 197 произведения на 
32-ма автори на възраст от 21 до 72 
г. Сред тях са: Екатерина Йосифова, 
Ани Илков, Петър Чухов, Кристин 
Димитрова, Георги Господинов, Оля 
Стоянова, Иванка Могилска, Марин 
Бодаков, Йордан Ефтимов.Редактор 
и преводач на антологията е Кате-
рина Стойкова-Клъмър. 
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