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86,30 м., а ширината й – 38,50 м. Корабите на ба-
зиликата са били разделени от 14 подпори, като са 
се редували: две мраморни и една зидана.

Най-интересни в базиликата са мозайките, с 
които е покрит пода. Те заемат площ от 700 кв. м. 
и са с изключително интересни мотиви, които не се 
срещат по българските земи. Мозайките са цвет-
ни, предимно с изображения на птици. Забелязва 
се разлика в мотивите и композицията на мозай-
ките в южния и средния кораб, което говори, че те 
най-вероятно са били изработени от два различни 
екипа майстори. Големите размери на сградата, 
нейната богата украса от мозайки, както и специ-
фичното развитие на олтарната част, дават осно-
вание да се предполага, че тя най-вероятно е била 
епископска базилика. Голямата базилика е един от 
най-интересните обекти на културното наследство 
в Пловдив. (topnovini.bg) ◆

„Първото злато. Ада тепе: 
най-древният златодобивен 
рудник в Европа“ е на първо 
място в световна класация на 
антични изложби

В края на месец март 2018 година авторитет-
ното издание The Art Newspaper обяви изложбата 
на Националния археологически институт с му-
зей (НАИМ) при БАН за най-посещаваната на ан-
тична тематика за 2017 г. Своя дебют изложбата 
прави на 7 март 2017 г. в Музея за история на из-
куството (Kunsthistorisches Museum) във Виена, 
където е отворена за посетители до 25 юни 2017 
г. За малко над три месеца тя е привлякла 213 
553 посетители. Музеят във Виена е спечелил 
класацията с избора на експозиция, чиято основа 
са артефакти, открити в района на Ада Тепе (най-
старата известна златна мина на Европа). С 2241 
посетители дневно, това е най-посещаваната 
изложба на антична тематика през 2017 г., пише 
The Art Newspaper. 

Изложбата проследява развитието на ме-
талургията през бронзовата епоха (от втората 
половина на III хил. пр. Хр. до 12 в. пр. Хр.) и 
по-конкретно, изработката на предмети от злато 
и бронз и тяхното място в социалния и религи-
озния живот на хората, обитавали българските 
земи. Тя включва 333 находки, между които 
златни накити и съдове, бронзови сечива и 
оръжия, слитъци от бронз, калъпи за изливане 
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Регламентират се допълни-
телни пенсионни права за 
работници от ЕС

Правителството одобри промени в Кодекса 
за социално осигуряване, с които се въвеждат 
условията на евродирективата за минимални-
те изисквания за повишаване на мобилността 
на работниците между държавите-членки на 
ЕС чрез подобряване на придобиването и за-
пазването на допълнителни пенсионни права. 
Съгласно измененията, работодателите, които 
осигуряват работниците и служителите си в до-
броволен пенсионен или доброволен професи-
онален пенсионен фонд, ще трябва да започнат 
да осигуряват по същия начин и новопостъпи-
ли работници или служители до шест месеца, 
след като са ги наели. Същите права ще имат и 
работниците и служителите, с които е сключен 
договор за възлагане на управление и контрол. 
В съответствие с изискванията на директивата са 
предвидени и промени, насочени към предоста-
вяне на осигурените лица и техните наследници 
на необходимата информация относно придо-
биването на пенсионни права и третирането на 
техните средства. (desant.net) ◆

Епископската базилика и 
римските мозайки на Фили-
попол вече са в списъка на 
Юнеско

Кандидатурата на Епископската базилика и 
римското мозаечно наследство на Филипопол 
беше включена в Индикативния списък на ЮНЕ-
СКО за значими културни и природни обекти, 
обявиха от Центъра за световното наследство. 
Голямата базилика е трикорабна, с една апсида 
в източния край на средния кораб. В западната 
й част е имало атрий с колонада от трите страни. 
Така общата дължина на базиликата достигала до 

на бронзовите предмети, малък брой сребърни 
накити. (krumovgrad-bg.com) ◆

Филм с българско участие 
спечели „Златната мечка“

Румънският филм „Не ме докосвай“, в който 
България е копродуцент (заедно с Чехия, Франция 
и Германия), а една от главните роли се изпълнява 
от Ирмена Чичикова, спечели „Златната мечка“ 
на престижния фестивал „Берлинале“. Режи-
сьор и сценарист на лентата е румънката Адина 
Пинтилие, а копродуцент от българска страна са 
„Агитпроп“ и Мартичка Божилова. В заключи-
телния ден бе прожектиран и филмът на Милко 
Лазаров – „Ага“, който е първият български филм 
в основната програма на „Берлинале“ от края на 
80-те насам. Той изследва темата за разпада на 
семейството и традицията през преживяванията 
на едно инуитско семейство в далечния север. 
(segabg.com) ◆

София и столичани вече 
имат нощен транспорт

Четири линии ще пътуват нощем от 0:00 
часа до 04:00 часа през целия град. Общата спир-
ка на четирите линии, които ще носят съответно 
следните номера N1, N2,N3 и N4, ще е на площад 
„Княз Александър Първи“ (срещу бившия дво-
рец и до мястото на несъществуващия вече Мав-
золей). Цената на нощната карта за всички линии 
е 2 лева, а тя ще се продава от кондуктори вътре 
в автобусите. Колите на обществения транспорт 
ще имат отличителни знаци за нощен превоз. 
Автобусите няма да спират на всяка спирка, ако 
на нея няма хора. Ако пък возещите се искат да 
слязат, трябва да натиснат съответния бутон. Ин-
тервалът за движение ще е 40 минути, а времето 
за прекачване между линиите на общата спир-
ка на пл. „Княз Александър Първи“ – 5 минути. 
(uspelite.bg) ◆


