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ТЕ Българин спечели „Оскар“

Владимир Койлазов е отличен в технологич-
ната категория. Наградата е за неговите пости-
жения в технологиите, свързани с киното. 38-го-
дишният българин е отличен за оригиналната 
идея, създаване и реализация на технологията 
V-Ray от софтуерната компания Chaos group. Тех-
нологията е използвана в продукции като „Игра 
на тронове“, „Господарка на злото“ и „Дедпул“. 
Работил е по ефекти за някои от най-големите 
холивудски студия. (fakti.bg) ◆

Народното събрание прие 
промени в Кодекса на тру-
да относно почивните дни 

Когато официалните празници, с изключе-
ние на Великденските, съвпадат със събота и/
или неделя, първият или първите два работни 
дни след тях са неприсъствени. Това решиха 
депутатите с приетите на второ четене проме-
ни в Кодекса на труда. Правилото влиза в сила 
от 1 януари 2017 г.

Министерският съвет може да обявява 
еднократно и други дни за неприсъствени за 
оказване на обществена почит към важни 
исторически, политически, културни или дру-
ги особено значими събития, както и дни за 
честване на определени професии и за оказ-
ване на признателност.

С приетите промени бе въведено из-
искване работодателите/доставчици на 
услуги или да командироват работници за 
собствена сметка и под свое ръководство 
по договор, сключен между работодателя 
и ползвателя на услугите, или да изпращат 
работници или служители в предприятие от 
същата група предприятия.

Премахва се съществуващото в Кодекса 
изискване страните да уговарят поне същи-
те минимални условия на работа като тези 
в приемащата държава само, когато срокът 
на командироване е по-дълъг от 30 кален-
дарни дни.

Трудовите спорове за осигуряване на усло-
вия на работа на командированите или изпра-
тените в България работници или служители от 
други държави-членове на ЕС са подсъдни на 
съда по мястото, където работникът или слу-
жителят временно полага или е полагал труда 
си. (www.infobusiness.bcci.bg) ◆

Хроника

Българи и монголци изди-
гат двуметров паметник на 
кирилицата на Антарктида

Това обяви на пресконференция археоло-
гът проф. Николай Овчаров. В паметника ще 
има вградени ампули с пръст от свещените 
български места, сред които Търново и София. 
Върху него ще бъдат гравирани и образите на 
Св. св. Кирил и Методий.

Първият паметник на кирилицата е в сто-
лицата на Монголия – Улан Батор. Страната не е 
избрана случайно, тъй като монголският народ 
е един от малкото народи, които не са християн-
ски, но пишат на кирилица.

Паметникът е здрав и ще устои на клима-
тичните условия на Антарктида. Висок е около 
2,30 м. Монументът ще бъде осветен от Бъл-
гарската православна църква. Най-трудната 
част от инициативата ще бъде пренасянето на 
паметника, тъй като транспортирането му е по-
сложно. Той тежи около 100 кг, но всяка буква 
ще е в отделен пакет. Преди да отпътува, памет-
никът ще бъде поставен в Софийския универси-
тет, където ще може да бъде видян. Очаква се 
Паметникът на кирилицата да бъде открит през 
2017 година. (allnews.bg) ◆

Евреи предложиха Българ-
ската православна църква 
за Нобелова награда за мир

Предложението е обосновано със спасява-
нето на 48 000 души от лагерите на смъртта през 
Втората световна война. Номинацията е внесена 
официално в Нобеловия комитет в началото на 
януари по инициатива на бившия министър на 
здравеопазването на Израел и депутат ген. д-р 
Ефраим Снех, професора по право от университета 
в Хайфа Моше Кешет и адвокат Моше Алони, и е 

подкрепена от подписите на повече от 200 наслед-
ници на спасени български евреи.

По време на Втората световна война отделни 
лица, с риск за живота си, са проявявали героизъм 
да спасяват граждани с еврейски произход от сигур-
на смърт и преследване, но Българската православ-
на църква е единствената верска институция, на 
територия под контрола на фашистко правителство, 
която открито и официално заявява своята позиция, 
начело с Екзарх Стефан и целия Св. Синод, сред кои-
то и Видинския митрополит Неофит, Врачански мит-
рополит Паисий, Пловдивския митрополит Кирил 
(по-късно Български патриарх). Така тя изиграва 
водеща роля за спасяването на еврейската общност 
в България и вдъхновява българската обществе-
ност за съпротива срещу прилагането в страната ни 
на закони, дискриминиращи евреите.

Това е втора номинация за Българската пра-
вославна църква за Нобелова награда за мир. Тя 
е номинирана през 2013 година по повод 70-ата 
годишнина от спасяването на българските евреи. 
Забележителното при настоящата номинация е, 
че тя идва от израелска страна и има силната под-
крепа на българската общност в Израел. 

Кои ще бъдат тазгодишните лауреати на Но-
беловата награда за мир ще стане ясно през ок-
томври. (bultimes.com) ◆

ИКЕА ще произведе играчка 
по дизайн на българско дете

Летящият дакел-еднорог на 10-годишната 
Мира от София бе избран сред 70-те хил. пред-
ложения от цял свят, изпратени за участие във 
„Вълшебния конкурс за деца и техните фантас-
тични приятели“, който се провежда за трета 
поредна година. Избраните играчки по рисунки 
на 10 деца ще се превърнат в лимитирана серия 
плюшени играчки с кауза и ще се продават в ма-
газините ИКЕА по цял свят. 

За всяка продадена играчка в периода на 
кампанията, Фондацията на ИКЕА и ИКЕА Бълга-
рия отделят средства в полза на проекти, които 
подкрепят правата на децата по света и у нас 
да играят и да се развиват. У нас за последните 
четири години инициативата събра общо над 
140 000 лева за проекти на УНИЦЕФ България. 
Набраните средства осигуряват домашен уют в 
девет центъра в подкрепа развитието на малки 
деца и деца и семейства жертви на насилие, 
създадени от УНИЦЕФ в пет български града. 
(off news.bg) ◆


