Снимки:Министерство на вътрешните работи на Чехия

по който България се справя с това
положение и искаме да изразим
подкрепата си към нея“, заяви Пецина, който е на официална визита
у нас. „Съзнаваме, че нашият дар от
около 920 000 евро не е достатъчен,
но е символичен дар, с който да
изразим своята солидарност. Освен
финансовата помощ, докарахме
и малко хуманитарна помощ за
екипите, които се справят с проблема с бежанците“, допълни Мартин
Пецина.

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА БЕ
ДОМАКИН НА БЪЛГАРОЧЕШКИ БИЗНЕС ФОРУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА
НА МИГРАЦИОННИЯ КОНТРОЛ
И СИГУРНОСТ ПО ПОВОД
ОФИЦИАЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА
ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА
ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА МАРТИН
ПЕЦИНА.
Той бе организиран от Българската
търговско-промишлена палата,
съвместно с Чешкото посолство
в София и Чешката търговска
камара. Вицепремиерът информира, че през последните години се
забелязва спад в чешкия износ за
България, поради което е и организираната бизнес делегация в Бъл-

гария. Н.Пр. Павел Вацек, посланик
на Чешката република, подчерта,
че присъстващите чешки фирми са
познати на пазара и вече са в преговори с предствители на българския бизнес.
„ТРАКИЯ Е И СОЛУН, И КСАНТИ,
И КЪРДЖАЛИ В БЪЛГАРИЯ,
ВАРДАР, СКОПИЕ, ПРИЗРЕН
В КОСОВО, САРАЕВО. ТРАКИЯ
Е НАШАТА ЖИВА ИСТОРИЯ
В ЕВРОПА. ТЯ Е НАШИЯТ
ПРЕДСТАВИТЕЛ В ТОЗИ
ГЕОГРАФСКИ РЕГИОН“, ЗАЯВИ
ТУРСКИЯТ ПРЕМИЕР РЕДЖЕП
ТАЙП ЕРДОГАН
в предизборното си изявление за
местните избори в Кешан. Изявлението му предизвика възмущението
на всички засегнати страни. „Подобни изявления не допринасят за
развитие на двустранния диалог“, се
посочва в изявление на говорителя
на Министерството на външните
работи на България, по повод изказването на министър-председателя
на Турция в Кешан. В изявлението
се казва още: „Министерството на
външните работи, изхождайки от
традиционно добрите отношения
между България и Турция, и в светлината на предстоящото заседание
на Смесената комисия по нерешените въпроси, смята, че подобни изявления не допринасят за развитие
на двустранния диалог, насочен към
търсене на ефективни и прагматични решения.
България, като страна, основана
преди повече от 1300 години, има
значително и трайно историческо,
културно и духовно присъствие,
наследство и традиции в Югоизточна Европа.
Водени от опита на историята смятаме, че към интерпретации, свързани с миналото на нашия регион,
следва да се подхожда особено внимателно, отчитайки неговите особености, както и чувствителността,
която те могат да предизвикат.
Бихме искали да напомним, че
както за добросъседските отношения, така и за европейската
перспектива на всяка една страна
са основополагащи зачитането на
международното право, включително принципите на суверенитета
и териториалната цялост“.
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Това обяви на брифинг министърът
на вътрешните работи Цветлин
Йовчев след среща с чешкия си
колега Мартин Пецина, който бе на
официално посещение в България
на 9 декември. Двете страни са
обсъдили възможностите за решаване на проблемите в Европейския
съюз, породени от силния наплив
на нелегални имигранти. Чешкият
вицепремиер и вътрешен министър
Мартин Пецина нарече предоставените средства „символичен дар“.
„Ние сме респектирани от начина,

„СМЯТАМЕ ЗА НЕСПРАВЕДЛИВО
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ДА
СА ИЗВЪН ШЕНГЕН“, КАЗА
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ НА ЧЕХИЯ
МАРТИН ПЕЦИНА ПО ВРЕМЕ
НА СРЕЩАТА СИ С МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЯ ОРЕШАРСКИ.
Той заяви категоричната си позиция
за запазване на правото на свободно движение на хора в ЕС, както
и за разширяване на шенгенското
пространство. Министър-председателят Пламен Орешарски благодари
за финансовата помощ, която Чехия
оказа на страната ни за проблема
с бежанците. Той подчерта необходимостта от концепция на Европейската комисия и държавите членки
за миграционната политика. Чехия
ще продължи да оказва институционална и материална подкрепа на
България по проблема с бежанците,
увери Пецина. Той информира
премиера Орешарски за готовността си да изпрати още през януари
екип от експерти, които да работят
на място съвместно с българските
специалисти.
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ЧЕХИЯ ПРЕДОСТАВИ НА БЪЛГАРИЯ
25 МИЛИОНА КРОНИ (920
000 ЕВРО) И ДОПЪЛНИТЕЛНА
МАТЕРИАЛНА ХУМАНИТАРНА
ПОМОЩ ЗА СПРАВЯНЕ
С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА.
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АКТОВЕТЕ ЗА РАЖДАНЕ,
СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА БРАК
И СМЪРТНИТЕ АКТОВЕ ВЕЧЕ
ЩЕ БЪДАТ ИЗДАВАНИ НА ТРИ
ЕЗИКА – БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ
И ФРЕНСКИ.
По този начин документите ще са
валидни в 23 държави, включително Турция, без да се налага превод
и легализация. В момента българите
плащат на фирми, когато им се налага
да представят тези официални документи зад граница. Легализацията се
извършва само от лицензирани преводачи. Тя струва от 9 до 50 лв. в зависимост от вида на документа и срока.
Промяната е в резултат на подписана
международна конвенция, чиято цел
е да намали административната тежест за гражданите. Промяната влиза
в сила от 18 декември.
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КИТАЙСКИ АВТОМОБИЛИ „ГРЕЙТ
УОЛ“ СЕ СГЛОБЯВАТ В БЪЛГАРИЯ
В ЗАВОДА НА „ЛИТЕКС МОТОРС“
КРАЙ СЕЛО БАХОВИЦА, ОБЩИНА
ЛОВЕЧ.

Първата пратка за европейския
пазар бе изпратена към Италия през
декември. „Това е първата партида
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от 75 автомобила за италианския пазар, като за Италия са произведени
общо 150. България отново е на картата на автомобилостроенето. Горд
съм, че отново българи произвеждат
нещо за Европа“, заяви изпълнителният директор на „Литекс моторс“
Илия Терзиев. През 2014 г. трябва да
се произведат общо 460 автомобила
за Италия.
Има подготвени меморандуми за
1700 автомобила за износ през следващата година за Румъния, Чехия,
Словакия, Сърбия. На церемонията
присъства министърът на икономиката Драгомир Стойнев.
СВЕТОВНИЯТ И ЕВРОПЕЙСКИ
ШАМПИОН ПО БОРБА
КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ ИВО АНГЕЛОВ
БЕ ОБЯВЕН ЗА СПОРТИСТ №1 НА
БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА.

Той изпревари първата ни ракета
Григор Димитров, който остана втори, и интернационалния шампион
по бокс Кубрат Пулев. Перничанинът
спечели европейската титла в свободен стил до 60 кг на първенството
в Тбилиси през март и златен медал
от световното пъвенство в Будапеща
през септември.
ВАРНА, ПЛОВДИВ, ВЕЛИКО
ТЪРНОВО И СОФИЯ СА ГРАДОВЕТЕ,
КОИТО ОСТАВАТ В НАДПРЕВАРАТА
ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА
КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.
Класираните градове бяха обявени
от председателя на Международното жури за подбор Стийв Грийн на
пресконференция в Министерството
на културата. По регламента на надпреварата кандидатурите на класираните 4 града ще бъдат обсъдени от
Народното събрание, а журито ще се
събере отново през септември 2014,
за да провери подготовката на участниците.През 2019 година ще бъдат
излъчени две Европейски столици

на културата – един град от България
и един от Италия.
БРИТАНСКАТА КРАЛИЦА НАГРАДИ
ПОСМЪРТНО С КРАЛСКИЯ ОРДЕН
ЗА ХРАБРОСТ БЪЛГАРИНА ПЛАМЕН
ПЕТКОВ, КОЙТО ЗАГИНА, ДОКАТО
СПАСЯВА ДЕТЕ ОТ УДАВЯНЕ.
За това съобщиха от посолството
на Великобритания в България.
Майката на Пламен Петков е била
поканена в Бъкингамския дворец, за
да получи наградата. 32-годишняит
Пламен загина на 26 май миналата
година на плажа в Западен Уитеринг,
Южна Англия. Българинът се хвърля
и спасява давещо се 5-годишно момиченце, подава го на майка му, но
вълнението завлича Пламен Петков.
Той е изваден от водата в безсъзнание. За съжаление, пристигналият
медицински екип не успява да го
спаси. На плажа в Уест Уитъринг
в онзи ден е имало много хора, но
само Пламен Петков е откликнал
на виковете за помощ на майката
на момиченцето и е намерил сили
в себе си да скочи в опасните води,
коментира британският посланик
в София Джонатън Алън.
Кралският орден за храброст се
присъжда в много редки случаи. Той
е основан през 1974 г. и до момента
е присъждан едва около 1000 пъти.
В началото на юни миналата година
Пламен беше награден посмъртно
и с Орден за храброст- първа степен.
СПОРЕД ПРОУЧВАНЕ, ПОРЪЧАНО
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, 70%
ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ ОДОБРЯВАТ
ОБРАЗОВАНИЕТО НИ И СМЯТАТ, ЧЕ
ТО СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕФОРМА.
Според анкетираните граждани системата трябва да се промени така, че
да повиши мотивацията на учениците, а основните насоки на реформата
трябва да бъдат насочени към лошите учебници, ниското заплащане на
учителите и дисциплината в клас.
60% от пълнолетните българи
смятат, че завършващите висше
образование у нас не отговарят на
нуждите на бизнеса. Министерството на образованието планира да
инвестира догодина над 20 милиона
лева за обвързване на качеството на
обучение с реалностите на пазара
на труд.

Снимки: архив
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„СТАНДАРД ЕНД ПУЪРС“ НАМАЛИ
МАКСИМАЛНИЯ КРЕДИТЕН
РЕЙТИНГ НА ЕС ОТ ААА НА
AA+ ЗАРАДИ ОПАСЕНИЯ НА US
АГЕНЦИЯТА ЗА СПЛОТЕНОСТТА
НА СЪЮЗА, ПРЕДАДЕ АГЕНЦИЯ
„БЛУМБЪРГ“.
Дългосрочният рейтинг на съюза
бе понижен с една степен от ААА
на АА+ с положителна перспектива за деня. Краткосрочният остана
А-1+.“Понижението на оценката отразява нашите виждания за отслабналата кредитоспособност на всички
28 държави членки на ЕС“, казват от
S&P. Знак за това са продължителните преговори за последната многогодишна финансова рамка, както
и желанието на Лондон да проведе
референдум за еврочленството.

