НАКРАТКО

С указ на президента Росен
Плевнелиев, считано от 6
август 2014 г., бе назначено
служебно правителство, което
е деветдесетото правителство
на България, наричано още
правителство на проф. Георги
Близнашки или кабинет
„Близнашки“.
До служебно правителство се стигна
след подадената оставка на кабинета „Орешарски“. Вследствие от общо
решение на парламентарно представените партии по време на консултации при президента, проведени
на 27 юни 2014 година, 5 октомври
бе определен за дата на предсрочни
избори.
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Българката Кристалина
Георгиева ще бъде заместникпредседател и еврокомисар
по бюджет и човешки ресурси
в бъдещата Европейска комисия,
съобщи председателят на ЕК
Жан-Клод Юнкер.
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Георгиева показа безпогрешна
служба в досегашната комисия
и изгради впечатляваща мрежа от
международни контакти, отбеляза
Юнкер. На новия си пост българският представител в ЕК ще следи
генералните дирекции по бюджет,
човешки ресурси, преводи, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), както и службите по
разплащанията и назначенията,
по инфраструктурата и логистиката. Нейна отговорност ще бъдат
Европейската служба за подбор на
кадрите и Европейското училище
за администрацията. Георгиева ще
отговаря за 30000 служители и бюджет от 140 милиарда евро. Тя беше
номинирана от служебното правителство на Георги Близнашки.

ЦИК съобщи, че за предсрочните
парламентарни избори на 5
октомври има рекорден брой
избирателни секции в чужбина –
427 в 59 държави.
На изборите през 2013-а година
секциите бяха 227. Както и на предишни избори, така и на предстоящия вот, най-много избирателни
секции зад граница има в Турция,
където са разкрити общо 136 секции, в 85 населени места, обясни
говорителят на ЦИК Александър
Андреев, цитиран от БНР и БТА.
В САЩ българите ще могат да упражнят правото си на глас в общо
42 секции, а в Испания и Великобритания има открити съответно
– 41 и 40 секции.
Избирателните секции в Германия – 19, а в Чехия – две: в Прага
и в Бърно.
Опустошителни наводнения
заляха България през август
и септември.
Трима души загинаха в наводненията, причинени от проливните
дъждове на шести септември.
Най-пострадали са областите
Бургас, Стара Загора и Хасково.
Два дни преди това бе наводнена и Берковица. На 17 септември порой заля десетки домове
в Пловдивско и Пазарджишко.
Наводнения имаше и в Софийска
област. Бедствено положение
беше обявено в хисарските села
Кръстевич и Красново. Евакуирани бяха част от хората в Красново
заради преливащ язовир, както
и жителите на пострадалото вече
през 2012 г. с. Бисер. В началото
на август двама души загинаха
и 800 бяха евакуирани вследствие
на потопа, залял град Мизия. Двама души загинаха и в габровското
село Враниловци.
В Мизия бяха наградени
15 доброволци, проявили
изключителна доблест
и себеотрицание по време на
голямото бедствие.
Те бяха отличени с почетни медали и грамоти от Министерството
на вътрешните работи. Отличени
бяха и шестима полицаи, проявили
висок професионализъм в нощта
на бедствието.

България ще получи 6 на сто
от стойността на щетите от
наводненията като помощ от
Брюксел,
съобщи пред Дарик радио вицепремиерът и министър по управление
на европейските фондове Илияна
Цанова. По думите й все още в апликационната форма не е включено
искане и за щетите в Мизия, защото
те още не са оценени.
Българката Мина Андреева ще
бъде един от тримата основни
говорители на Европейската
комисия с председател Жан-Клод
Юнкер.

Това съобщи на пресконференция Юнкер при представянето на своя екип.
Тя е дъщеря на журналиста Алексъндър Андреев, шеф на българската
секция на радио „Дойче веле“. Родена
е през 1983 г. Досега Андреева бе
говорител на еврокомисаря по правосъдието и основните права Вивиан
Рединг. Андреева бе първата и единствена българка сред говорителите
на ЕК при председателството на Жозе
Барозу, припомня БТА.
Малкият габровец Мартин Копчев
спечели най-високото отличие
в скалата на престижното
състезание Prize – т. нар.
„Австралийско кенгуру“, за 2014 г.,
пише в. „100 вести“. Решил е 29 задачи от общо 30 – на английски език, за
60 минути и е събрал 132 т. от 135 т.
възможни. Отличието е единственото в тази възрастова група 3MP – 26

деца и 4MP – 49 деца. Постигнатият
Percentile rank от Мартин е 98%.
Негов ръководител е Росица Коева. Мартин е ученик в IV клас от НУ
„Васил Левски“ – Габрово, лауреат
е на Голямата награда на Фондация
„Димитър Бербатов“ за 2013 г. в категория „Наука“ I–IV клас.

Пловдив ще бъде кандидат
за „Европейска столица на
културата“ – 2019.
Градовете, които стигнаха до финалния етап бяха Велико Търново,
Варна, Пловдив и София. Основните принципи при оценяването на
предложената културна програма от
градовете – кандидати са следните:
тя да привлича гражданското участие, чуждестранните туристи, както

Столичният общински съвет
прие в София да бъде поставен
паметник на цар Самуил (997–
1014).
Той ще се извисява до пилоните
на храма „Св. София“. Конкурсът за
облика на монумента беше спечелен
от скулптора Александър Хайтов
и ландшафтните архитекти Мария
и Росен Гуркови. Най-вероятно

В Хасково вече се издига паметник
на завистта.

Бронзовият 3-метров монумент
е наречен от своя автор – скулптора Господин Тенев-Гуспата „Българския Икар“, пише в. „Стандарт“.
Направен е по идея на кмета на
Хасково Георги Иванов. Монументът представлява Икар, който
се опитва да излети, но две ръце,
идващи от нищото, се опитват
да пречупят крилете му. Според
автора паметникът „не е направен,
за да се слагат цветя на него, а за
пречистване на душите. Всеки има
правото да се разпознае“.
Село Песочница в община
Берковица е първото „IT село“
в България.
То кани компютърни специалисти
от цялата страна и от чужбина да се
заселят там. Селото се намира на 4
км. встрани от главния път между
Берковица и Монтана. Общината
в Берковица иска да реализира идеята на програмиста от Варна Иван
Куков за „IT село“, в което да живеят
компютърни специалисти, ценящи
природата ни, съобщиха БТА и bTV.
„В Песочница е осигурена оптична
интернет-връзка. Там сега живеят
само 16 души, но празните къщи са
много“, отправи поканата кметът на
Берковица Димитранка Каменова.
Според нея могат да се заселят 40–
50 млади двойки програмисти, които
работят за компании от целия свят
от домашния си компютър. Проектът
IT село започва с ремонт на храма
„Св. Георги Победоносец“ – църквата
на село Песочница.
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Снимки: архив

За първите 7 месеца на годината
българите зад граница са
изпратили общо 519,9 млн. евро.
Емигрантите връщат в страната
повече от обявяваните средства,
защото централната банка отчита
само паричните преводи по банков
път или чрез компаниите за парични
преводи. За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции
намаляват – за седемте месеца на
тази година те са общо 825,3 млн.
евро. През същия период на 2013 г.
са били малко над 1 млрд. евро. Наймного са инвестициите от Холандия
– 368,4 млн. евро, Австрия със 116,9
млн. евро и офшорните Британски
Вирджински острови с около 66 млн.
Евро. „Труд“

България заема първото място
в ЕС по ранно напускане на
училище, като средната възраст
на напускане е около 14.3 години.
Това показват резултатите от проучване на социологическата агенция
„Медиана“, извършено по поръчка
на евродепутата Ивайло Калфин и на
Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. 91%
от анкетираните пълнолетни смятат,
че средното образоване трябва да
дава професионална квалификация.

паметникът ще бъде поставен на 6
октомври, когато се навършват 1000
г. от смъртта на българския владетел,
съобщи в.“Дневник“.

ИНТЕРЕСНО
НАКРАТКО

и да стимулира европейското културно сътрудничество. Концепцията
„Пловдив заедно“, с която Пловдив бе
класиран на първо място, си поставя
амбициозната задача чрез културата
да се обединят хората от различните
поколения, етноси и вероизповедания в града и целия Южен централен
район, информира Радио Пловдив.
Номинацията на Пловдив ще бъде
официално потвърдена от Европейската комисия през май 2015 г.
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