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се гордеят с представянето им на
конкурса.
Росен Плевнелиев покани Крисия,
Хасан и Ибрахим да участват в концерта „Българската коледа“, който
традиционно се провежда в Народния театър „Иван Вазов“ на Коледа.
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Народното събрание одобри
на 7 ноември със 136 гласа
„за“ кабинета с премиер
Бойко Борисов, в който ГЕРБ
и Реформаторският блок са
в коалиция, подкрепена от
Патриотичния фронт и АБВ.
Против гласуваха 97 депутати,
а един се въздържа.
Двама служебни министри – Даниел
Митов – на външните работи и Христо
Иванов – на правосъдието, запазват
постовете си. Премиерът Борисов бе
избран за втори премиерски мандат
със 149 гласа „за“ (на ГЕРБ, РБ, АБВ,
част от ПФ и част от ББЦ) и 85 „против“.
Новата структура на правителството,
предвиждаща 4-ма вицепремиери, закриване на Министерството на инвестиционното проектиране и разделяне
на икономиката, енергетиката и туризма в отделни министерства, беше
подкрепена от 144 депутати (ГЕРБ, РБ,
ПФ, БДЦ, АБВ и Ана Баракова), 83-ма
бяха „против“ (БСП, ДПС и „Атака“),
един от ПФ се въздържа.
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Новото българско правителство
трябва да прояви куража да
осъществи докрай реформите,
които са били отлагани с години,
защото са политически трудни, призова заместник-председателят на
Европейската комисия Кристалина
Георгиева и посочи като приоритети здравеопазването, пенсионната
система и администрацията. В интервю за БНР тя обясни, че комисията
може и да не започне процедура
срещу България заради свръхдефицита, но подчерта, че трикратното му
увеличаване в рамките на 1 година
е сериозен проблем, който изисква
сериозни мерки.

10-годишната Крисия Тодорова,
в съпровод на пиано от Хасан
и Ибрахим Игнатови, спечели
в Малта второ място в конкурса
за детска песен „Евровизия 2014“
с изпълнението си на песента
„Планета на децата“.
15-годишният Винченцо Кантиело
събра 159 точки. Крисия, Хасан
и Ибрахим – 147 точки. Трета остана
изпълнителката от Армения – Бети
със 146 точки. Това е най-доброто
представяне на България в историята на музикалния конкурс за деца
„Евровизия“.

Президентът Росен Плевнелиев
връчи Почетния знак на
държавния глава на 10-годишните
Крисия, Хасан и Ибрахим.
Държавният глава поздрави децата
за техния голям успех и им благодари, че са накарали българите да

Българката Десислава Ламбина,
която живее в Лондон, е осигурила
дом за 24 деца.
Тя работи като бизнес мениджър
в банка HSBC в Лондон и е майка на
две деца. След като вижда филма на ВВС „Изоставените деца на
България“, регистрира фондацията
„Kids Care“ с цел да изведе децата от
домовете и да ги настани в приемна
среда. Работи със сдружение „Съучастие“ от Варна, което през 2012 г.
печели приза за най-добър доставчик на приемна грижа. Ламбина превежда на варненското сдружение по
1 200 лева месечно за заплатите на
един социален работник и психолог,
които да работят с децата и приемните родители. Така фондацията
„Kids Care“ и „Съучастие“ успяват да
измъкнат от домовете и да настанят
в приемни семейства 24 деца.
Мария и д-р Красен Дончев
от Кьолн направиха дарение
на шуменската болница на
стойност над 50 000 евро.
През тази година те направиха дарение на Дома за стари хора и Центъра
за психично здраве в Добрич на
стойност над 100 000 евро. Семейство Дончеви, които живеят в Кьолн,
са от град Добрич и са възпитаници
на езиковата гимназия. Дарението,
което получи МБАЛ-Шумен през
ноември, е от болницата за психиатрия, психотерапия и неврология
в град Ремшайд, от неврологична
клиника в град Бон и училищен интернат от град Падерборн. Източник:
Актуално
Българският модел
и маркетолог Цвета Калейнска
спечели сребърен медал от
медународните бизнес награди
„Stevie Awards за жените
в бизнеса“
в категория „Жени, помагащи на
жени“ за цялостна дейност по реализацията на Лидерска академия за
момичета. Наградата й бе връчена

„Вашингтон пост“ публикува
фоторепортаж от Видинско на
тема „Рязкото намаляване на
населението на България в постсъветската ера“
Оформен е от Никол Гроудър, а репортажът е на Яна Паскова. Снимките са направени по време на пътя на
фотографката Яна Паскова до селцето Каниц във Видинско.По думите на
журналистката от „Вашингтон пост“
те представят фрагмент от общия
разпад и обезлюдяването в страната.
Яна Паскова е избрала Каниц като
пример. В селото има 50 къщи. В три
от тях живеят хора. Общото население наброява 6 човека. Фотосите
й представят старото регионално
летище, бивша фабрика за тютюн

Президентът Росен Плевнелиев
отдаде почит пред паметта на
жертвите на комунистическия
режим в България.
Държавният глава поднесе днес цветя пред паметната плоча, поставена

на Втори обект в концентрационния
лагер край Белене, превърнал се
в символ на тоталитарното управление у нас. „Намираме се на зловещ
остров, на който през първите
години от комунистическия режим
е унищожена част от българския
елит. На това място разбираме колко
е важно да бъдем сплотени като

Президентът Росен Плевнелиев
откри паметник на св. папа Йоан
Павел II в град Белене.
„Религията бе сред основните
врагове на тоталитарната държава,
а хората, които не се отказваха от
нея, бяха подлагани на гонения“,
заяви президентът. На откриването
присъства и папският нунций в България монсеньор Анселмо Гуидо
Пекорари. В Белене беше отдадена
почит пред паметта на българските
мъченици Евгений Босилков, Камен
Вичев, Павел Джиджов, Йосафат
Шишков, обявени от папа Йоан
Павел II за блажени, за мъченици на
вярата, жертви
на комунистическата власт .
Държавният
глава отбеляза,
че с личните си
истории блажените Евгений
Босилков, Камен
Вичев, Павел
Джиджов, Йосафат Шишков се
нареждат сред
онези българи,
чийто погубен
живот е ярък
символ на едно безбожно време.
„Вярвам, че истината за репресиите
на комунистическия режим трябва
да се помни, но още по-искрено
и силно вярвам, че трябва да разказваме историите на хората, които не
избраха примирението, а достойнството“, заяви държавният глава.
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Снимки: архив

на 14.11.2014 г. на официална гала
церемония в Ню Йорк Цвета стана
известна през 2010 с победата си
в конкурса „Мис България САЩ“.
Занимава се с благотворителна дейност още от 12-годишна. Работила
е с американска организация за подкрепа на български сиропиталища.
Тя е лице на националната кампания
„Да напълним Студентски град с книги“ под патронажа на българския
президент Росен Плевнелиев. През
2013 г. Цвета Калейнска създава своя
национална кампания за ограмотяване – „Цвета за цветовете на езиците“, предоставяйки чуждоезикова
литература на библиотеки и училища в малки и средно населени места
в цяла България.

Родопите са най-новият член на
паневропейската инициатива
за възстановяване на дивата
природа в Европа – Rewilding
Europe,
след като на13 ноември 2014 г.
планината беше официално обявена
за седмия район за възстановяване на дивата природа на Стария
континент. През първите години на
работата на Rewilding Europe в този
район дейността ще бъде насочена
в източната част на планината –
Източните Родопи (1.4 милиона ха).
От фондацията обясняват, че с Родопите Rewilding Europe прави стъпка
напред към целта си да създаде
десет района с дива природа в Европа. Възстановяването на дивата
природа не започва сега, инициативата ще продължи проектът „Новото
тракийско злато“ (НТЗ, 2009 и 2014 г.)
Източник: Дневник

общност“. Държавният глава призова да бъдат осигурени средства за
доизграждането на мемориала на
жертвите на комунизма на остров
Персин и човешката съдба на противниците на режима в България
да стане достояние на обществото.
„Манипулираната истина за миналото води обществото ни в погрешна
посока. Ако искаме да излезем с чест
от прехода и да затворим тази страница от българската история, трябва
да покажем достоен подход към историята, тук на остров Белене“, заяви
президентът и добави, че народът ни
е мъдър и никога няма да допусне
извършените престъпления от комунистическия режим да се повторят.

НАКРАТКО

и изоставено училище. Запечатана
е и гледката от порутения прозорец
на изоставеното училище в Дунавци.
Източник: 24 часа
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