
12 Роден глас

Референдумът е протекъл без 
инциденти. Данните сочат 
съотношение 60,66 на сто 

гласоподаватели, отговорили с 
„Да”, и 37,93 на сто, отговорили с 
„Не”. Недействителните бюлетини 
са 1,4 на сто. Най-големият про-
цент на гласоподаватели, дали от-
говор „Да” на референдума, са в 
област Плевен – 82,55 на сто, и в 
Търговище – 72,05 на сто.

Изискването на ЦИК за открива-
не на избирателна секция зад грани-
ца е било писмено заявление от най-
малко двайсет желаещи да заявят 
мнението си. На тази база са били 
отворени 44 изборни секции в бъл-
гарски дипломатически и консулски 
представителства зад граница.

Най-голяма е била избирател-
ната активност в Германия, където 

в трите секции – в Берлин, Мюнхен 
и Франкфурт, са гласували общо 
650 българи. Най-ниска е била ак-
тивността на българите в съседна 
Турция, където са били открити 
две избирателни секции – в Анкара 
и в Бурса, с общ брой гласове 140.

От българите в чужбина най-мно-
го са привържениците на ядрената 
енергетика, живеещи в Москва – 
86,76 процента. Най-много гласували 
„Не” е имало в Сеул – 77,78 на сто и в 
Копенхаген – 76 процента.

От българите в чужбина, пове-
чето са отговорили с „Не”. Според 
резултатите за гласуването, с „Да” са 
гласували 47.263 % или 2055 гласа, а 
с „Не” – 50.828 % или 2210 гласа. Не-
действителни са 1.909 % или 83 гласа.

В Чехия, изборна секция беше 
открита в Прага, на базата на 22-ма 

заявили желание за участие в рефе-
рендума. Общо гласувалите са били 
84 гласоподаватели, от които с „Не” 
са отговорили 44, с „Да” – 39. Имало 
е една невалидна бюлетина.

Онова, което не влиза в данните 
на ЦИК е, че в Прага гласуваха много 
млади хора. Успокояващо е, че макар 
и напуснали страната, те се интере-
суват от онова, което става в нея и 
дойдоха да заявят мнението си въ-
преки януарския студ.

По данни на ЦИК, в България 
и зад граница, общо, са гласували 
20,22% от гласоподавателите. Пора-
ди ниската избирателна активност 
резултатите няма да имат задължи-
телен характер. Това означава, че 
въпросът се връща за обсъждане 
обратно в Народното събрание и по-
следна дума ще имат депутатите. ◆

Българите в чужбина са против
На 27 януари се състоя националният референдум, който даде възможност на всеки гражданин да изрази 
становището си трябва ли да се развива ядрената енергетика в България чрез изграждането на нова ядре-
на централа. По данни на Централната избирателна комисия, с „Да” са отговорили 60,6%, а „против” 37,96 
на сто. Недействителните бюлетини са 1,44%.

- Госпожо Илиева, лесно ли беше 
да изиграете ролята на селянка?

- Да, най-лесното ми беше да иг-
рая. Тъй като това е първият филм 
на Ники, ние имахме и много други 
задължения, отговарях за организа-
цията, за гримирането, така че ролята 
беше най-лесната част. 

- Да, но все пак Вие говорите на 
много труден диалект.

- За езика, който се говори в този 
край на България, се подгот-
вях няколко месеца, гостува-
хме за известно време у родни-
ни на Ники, специално, за да 
запишем репликите на бански 
диалект. 

- В края на филма видях 
реклама на много фирми, 
това спонсорите ли са?

Ники: Да, филмът стана по 
трудния начин, много хора да-
доха различни суми, за да до-
вършим продукцията и затова 

сложихме рекламите, като благодар-
ност. 

Саня: Държавата подкрепя фи-
нансово само филми, които да не бъ-
дат гледани от зрителите. 

- Какво според вас означава един 
филм да бъде успешен? 

- Дали филмът е успешен или не, 
определят зрителите – ако ги е докос-
нал, развълнувал, породил е някакви 
емоции, ако публиката в залата реаги-

ра, значи сме успели. 
- Хареса ли ви реакцията на пуб-

ликата в Прага? 
- Много ни хареса, гледали сме 

филма много пъти, особено при 
монтажа, но тази вечер страшно се 
забавлявахме, защото публиката ни 
зареждаше – реагираше спонтанно, 
смееше се, ръкопляскаше, така че се 
чувстваме удовлетворени. 

- Господин Илиев, планирате ли в 
бъдеще по-мащабна продук-
ция?

- Да, в момента се подготвя, 
преговаряме със спонсори, с 
актьори, евентуално за някак-
ва копродукция и ако всичко е 
наред, през месец май ще запо-
чнат снимките. Този филм ще 
бъде една идея по-сериозен, 
но пак ще е комедия, пак ще е 
забавен. Ще снимаме в София, 
основно по нашето Черномо-
рие и в Монако.  ◆
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Текст: Ели Мандажиева


