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„Да“ или „Не“ 
на електронното гласуване

С указ президентът на Република 
България Росен Плевнелиев определи 
25 октомври 2015 г. за дата на произ-
веждане на национален референдум с 
въпрос: „Подкрепяте ли да може да се 
гласува и дистанционно, по електро-
нен път, при произвеждане на избори-
те и референдумите“. 

Българите в чужбина имаха въз-
можност да гласуват на референдума 
в 312 избирателни комисии (СИК), раз-
положени в 45 държави. Най-много 
СИК по света бяха открити в САЩ, Ис-
пания и Германия.

В Чехия българите изразиха своето 
становище по поставения въпрос в две 
секции – Прага и Бърно. 

В секцията ни в чешката столица гла-
суваха 183-ма наши сънародници – 160 
от тях са отговорили с „Да“ на поставения 
въпрос, т.е. подкрепят идеята за елек-
тронно гласуване, 20 са отговорили с „Не“ 
и 3 бюлетини са били недействителни. 

Почти пълно единодушие в подкрепа 
на въвеждането на електронното гласува-
не сред българите в чужбина сочат данни-
те на Централната избирателна комисия 
(ЦИК). От участвалите наши сънародници 
– 91.5 % искат въвеждане на електронно 
гласуване. Против са 7.8 на сто.

В Родината ни избирателната актив-
ност е била 39,34% – 69,52% са подкре-
пили електронното гласуване, а 25,59% 
са против него.

Въпросът за гласуването по електро-
нен път отива в Парамента, до три месе-
ца народните представители трябва да 
вземат решение. ◆

Без роуминг 
след 15 юни 2017 г.

Европейският парламент одобри 
края на таксите за мобилни разговори 
с чужбина. 

Според приетия на пленарно за-
седание в Страсбург текст, таксите за 
роуминг за обаждане, изпращане на 
текстово съобщение и за използване на 
интернет в чужбина в рамките на Евро-
пейския съюз, ще бъдат забранени от 
същата дата.

От 30 април 2016 г. таксите за роу-
минг, които се прибавят към цената на 
разговора у дома, не може да надвиша-
ват 0,05 евроцента на минута за изходя-
щи обаждания, 0,02 евроцента за есемес, 
и 0,05 евроцента на мегабайт интернет. 
Надценките за входящ роуминг ще бъ-
дат определени по-късно тази година и 
се очаква да бъдат значително по-ниски 
отколкото на изходящия.

Гласуваният регламент включва и 
принципа за мрежовата неутралност, 

според който интернет доставчиците се 
задължават да третират еднакво целия 
интернет трафик, без да блокират или 
да забавят достъпа до съдържанието, 
приложенията или услугите, независи-
мо от подателя и получателя. Изклю-
чение е възможно само при съдебна 
заповед, за спазване на закон, предо-
твратяване на претоварване на мрежа-
та или за борба с кибератаки. Интернет 
доставчиците ще са длъжни да дават на 
потребителите ясно обяснение за ско-
ростта на изтегляне и качване, която те 
могат да очакват в сравнение с рекла-
мираната. Всяко значително несъответ-
ствие ще позволява прекратяване на 
договора. (infobulgaria.info) ◆

„Златен век“ за 2015 година

На официална церемония в навече-
рието на Деня на народните будители 
именити наши творци и артисти бяха 
удостоени с най-високото и престижно 
отличие на Министерството на култура-
та – наградата „Златен век“.

Отличието „Златен век“ – огърлие 
бе връчено на акад. Антон Дончев, 
проф. Валентин Старчев и проф. Борис 
Гондов. Със „Златен век“ – звезда са от-
личени преподавателят по актьорско 
майсторство проф. Атанас Атанасов и 
актьорът Николай Николаев. 

„Златен век“ получиха още певицата 
Калинка Згурова, Вяра Анкова – генера-
лен директор на БНТ, Максим Минчев – 
генерален директор на БТА, Диляна Ди-
митрова, главен редактор на „Площад 
Славейков“ и тв-журналистката Петя 
Тетевенска. (blitz.bg) ◆

На 1 ноември, Деня на на-
родните будители, Портал 
“Култура“ връчи вторите си 
годишни награди за принос 
в областта на литературата 
и хуманитаристиката през 
2014 г.

В категория Проза тази година Пор-
тал „Култура“ присъди три награди – I-ва 
награда на романа на Емилия Дворяно-
ва „При входа на морето“ („Обсидиан“, 
2014) за „силата на художественото 
внушение, с което „голямото време“ на 
разказа бива дълбинно пронизано от 
духовността“; и две II-ри награди – на 
Иван Станков – „Спомени за вода“ („Фа-
бер“, 2014) за „голямото художествено 
майсторство, с което разработва един 
личен път чрез „истории, заминали по 
водата“, и на Емил Тонев – „Понякога ан-
гели“ („Хермес“, 2014) за „изграждането 
на „роман-холограма“, който пресъз-
дава събитията от последните трийсет 
български години“.

В категория „Хуманитаристика“ I-ва 
награда получи изследването на Стоян 
Асенов „Битие и отсъствие. Достоевски 
и опитът за смъртта“ (УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2014) за „неговото изследва-
не на уникалната „гранична ситуация“ 
в живота на Достоевски като подстъп 
към феноменологията на екзистенци-
алния опит“.

В същата категория II-ра награда бе 
присъдена на изследването на Младен 
Влашки „РоманОлогия ли?“ („Хермес“, 
2014) за неговото изследване на съвре-
менния български роман между упо-
требата и експеримента.

Голямата специална награда за 
цялостно творчество се присъжда на 
проф. Цочо Бояджиев за „неговия из-
ключителен принос към българската 
философска култура, огромно превода-
ческо дело и отдадеността му на слово-
то и фотографията“.

Специална награда получава и писа-
телят Димитър Коруджиев за „неговия 
изключителен принос към модерната 
българската проза и за възвръщането й 
„по пътя на душата“.

Годишните награди на Портал „Култу-
ра“ са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“. Те са разделени в три кате-
гории: проза (сборник с разкази, повест, 
роман), хуманитаристика, както и специ-
ална награда за цялостно творчество или 
за изключителен принос в областта на 
прозата, поезията, драматургията и хума-
нитаристиката. (kultura.bg) ◆

Стартира новият образова-
телен портал Viva History на 
Иван Кънчев и Марио Ми-
шев – основатели на Сдру-
жение „Българска история“

Българската история „оживява“, за 
да визуализира бележитите моменти 
от миналото на страната по интеракти-
вен и запомнящ се начин. Vivahistory.bg 
представлява уебсайт изцяло с видео 
съдържание на историческа тематика. 
Достъпът до платформата е напълно 
безплатен. Всички потребители ще мо-
гат да се насладят на почти 10-часово 
образователно видео съдържание, раз-
пределено в материали с времетраене 
от 5 до 8 минути. Така по увлекателен 
начин се представят конкретни лично-
сти, събития и факти. В допълнение към 
тях, всеки може да изпробва знания-
та си и да научи нови интересни неща 
с образователните тестове на сайта. 
Друга съществена част от платформата 
е специално разработената секция за 
деца. Тя съдържа образователни ани-
мирани материали, подходящи дори за 
най-малките зрители. Съдържанието на 
сайта ще се обогатява с нови видеа вся-
ка година.(kulturni-novini.info) ◆
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БГ филми триумфират 
по всички краища на света

„Съдилището“ на режисьора Стефан 
Командарев, българското предложение 
за „Оскар“ за чуждоезичeн филм, спече-
ли голямата награда за пълнометражен 
игрален филм на 24-ия фестивал „Харт-
ленд“ в Индианаполис. „Лауреатите на 
голямата награда разглеждат актуални 
и сериозни въпроси задълбочено и 
ги разказват майсторски“, казва худо-
жественият директор на фестивала Тим 
Ъруин, цитиран от БТА. „Радваме се, че 
подкрепяме тези режисьори и се надя-
ваме да ги вдъхновим да продължат да 
разказват истории, които трябва да бъ-
дат показани“.

На другия край на света, филмът 
„Каръци“ на Ивайло Христов пък взе 
наградата на публиката на кинофести-
вала CinEast в Люксембург. Българското 
заглавие беше в първата десетка в кла-
сацията за наградата на публиката и на 
завършилия наскоро Варшавския фил-
мов фестивал.

Късометражният филм „Падаща 
звезда“ на Любо Йончев, съсценарист с 
Ясен Генадиев, получи награда за най-
добър сценарий на кинофестивала Sose 
International Film Festival в Ереван, Ар-
мения. Това е трето отличие за филма и 
четвърта фестивална селекция, отбеляз-
ва продуцентът Любо Киров. (vesti.bg) ◆

Металната двулевка изли-
за до края на годината

Замяната на хартиената банкнота от 
два лева вече е започнала. 

Дизайнът на разменна монета с но-
минална стойност 2 лева, емисия 2015 
г., бе утвърден от УС на БНБ през ноем-
ври м.г. При изработване на двете стра-
ни е пренесена темата и изображението 
на Паисий Хилендарски от банкнотите 
в обръщение с номинална стойност 2 
лева, емисии 1999 г. и 2005 г. Такъв под-
ход е използван и при определянето на 
дизайна на монетата от 1 лев, емисия 
2002 г., като е запазена темата и изобра-
жението на Св. Иван Рилски от дизайна 
на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г.

През есента на 2013 г., бе опове-
стено, че необходимостта от замяната 
на банкнотата с монета се определя от 
бързото изхабяване на двулевовите 
банкноти, което налага честата им под-
мяна и по този начин увеличава разхо-
дите за поддържане на наличното па-
рично обръщение.

Банкнотите с номинална стойност 2 
лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще про-
дължат да бъдат законно платежно 
средство, включително и след пускане-
то в обръщение на монетата, уточняват 
от БНБ. (haskovo.net) ◆

1 578.3 хил. лица, или 21.8% 
от населението на страната 
през 2014 година е било 
под определената от На-
ционалния статистически 
институт линия на бедност 

Правят впечатление данните за дома-
кинствата с три и повече деца, за които с 
близо 10% се е увеличил рискът от изпа-
дане в бедност през изминалата година. 
Значително се увеличава този риск (11.3%) 
и при домакинствата от един родител със 
зависими деца. Данните на НСИ за 2014 г. 
показват, че 31.7% от децата на възраст 0 – 
17 години в България са изложени на риск 
от бедност. По този показател бедните 
деца са с 3.3% повече спрямо 2013 година.

През 2014 г. 35.9% от децата с матери-
ални лишения живеят и в риск от бедност.

По данните за 2014 година половината 
от децата (52.8%) не могат да си позволят 
почивка извън дома поне една седмица в 
годината (вкл. празници със семейството, 
гостуване при роднини, приятели, орга-
низирана почивка от училището и т.н.), 
редовни занимания с плуване, свирене на 
музикален инструмент, участие в младеж-
ки организации и др. (50.0%) и екипиров-
ка за игри навън (колело, ролери, кънки и 
др.) – 49.8%. 

За всеки две от пет деца не може да 
бъде осигурено подходящо място за уче-
не или писане на домашни, едно хранене, 
включващо месо, пиле или риба (или ек-
вивалента им при вегетарианците) поне 
веднъж дневно, и купуването на книги, 
които са подходящи за възрастта на деца-
та (без учебници и учебни помагала).

Всяко седмо от десет деца (72.0%), чи-
ито родители са с начално или без образо-
вание, живее в бедност, срещу данните за 
само 3.2% от децата на родители с висше 
образование живеят в риск от бедност, 
или приблизително 23 пъти по-малко от 
децата, живеещи в домакинства с начално 
или без образование на родителите.

Рискът от бедност при децата в дома-
кинства с родители със средно образова-
ние е четири пъти по-висок от този при 
децата с родители с висше образование. 
(news.ibox.bg) ◆

Населението на България 
към лятото на 2015 г. на-
броява 7 186 893 души, 
съобщава ЦРУ в интернет 
страницата си

Преди около половин година в сек-
цията “The World Factbook“ пише, че бъл-
гарите са 6 924 716 души. Въпреки корек-
цията данните на ЦРУ за демографското 
състояние на България продължават да 
бъдат негативни. Според управлението 

страната ни бележи отрицателен при-
раст на населението – от – 0,58%.

Българите са на 208-о място в света 
по раждаемост, като на 1000 души насе-
ление се падат почти по 9 новородени. 
По смъртност България е на шесто място, 
на 1000 души население има 14,4 почи-
нали. Средната възраст на българското 
население е 42,6 г. При мъжете е 40,3 г., 
при жените – 44,8. Средната продължи-
телност на живота е 74 г. 43% от българи-
те са на възраст между 25 и 54 г., а 14,5% 
от населението е на възраст до 14 години. 
Едва 10% са на възраст между 15 и 24 г. 
Над 65 години са почти 19% от българите.

Според данните на ЦРУ 77% от на-
селението е от български етнос, 8% – от 
турски, а 4,4% е ромско. 73,9% от насе-
лението е урбанизирано, като 1 226 000 
души живеят в столицата. (24chasa.bg) ◆

Селските градини и малки 
ниви ще се облагат с данък 
от началото на 2016 г. 

Това предвиждат промени в Зако-
на за местните данъци и такси, които са 
подготвени от Министерството на фи-
нансите. В момента от данък върху имота 
са освободени всички земеделски земи 
и горите, с изключение на застроените 
терени, за които се плаща налог за за-
строената площ и прилежащия й терен. 
От следващата година обаче от данък 
ще бъдат освободени само земеделски-
те земи извън строителните граници на 
населените места и ниви, които попадат 
в строителните граници на населените 
места. Данък ще трябва да се плаща дори 
реално те да се използват за отглеждане 
на чушки и домати. (Стандарт) ◆

Gabroville е името на пър-
вата от този вид у нас ис-
торическа градска компю-
търна игра

Играта ще представи в анимация уни-
калните, най-габровските факти и места, 
олицетворение на марката Габрово. Цел-
та на играта е повече хора в България и по 
света да научат за най-големите постиже-
ния на Габрово и габровци. С появата си 
играта ще отбележи 155-годишнината от 
обявяването на Габрово за град. Автор на 
концепцията за играта е Момчил Цонев, 
а Gabroville се създава по проекта „Бъл-
гарският МанчестАРТ – Изкуство, труд и 
постоянство“ на сдружение Обществен 
комитет „Васил Левски“ – Габрово. Играта 
ще има две езикови версии (българска и 
английска) и международно разпростра-
нение. Това е и причината за избора на 
име за играта. 

Вече е достъпен онлайн и презента-
ционният сайт за играта на адрес www.
gabroville.com. (kulturni-novini.info) ◆


