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Нуждаем се от
активна енергийна
дипломация
деята България да се присъедини
към унгарската инициатива за
широка регионална газопреносна
мрежа има своята логика в търсенето на повече буфери срещу бъдеща криза. Това заяви президентът Георги
Първанов на съвместна пресконференция с
държавния глава на Унгария Пал Шмит,
който е на официално посещение у нас.
По думите на Първанов, първата цел е да се
открият повече източници, да се осигурят
повече трасета за пренос на газ от Изток
на Запад, включително през нашия регион.
“Ние се нуждаем от активна енергийна
дипломация, защото виждаме, че “Северен
поток” вече тръгна. Русия активно работи
една голяма част на природния газ на Средна
Азия да бъде насочен към Китай, Индия и
други страни”, посочи Първанов.
За България е важно да си изгради междусистемните връзки с Гърция, Турция, Румъния и
Сърбия и на следващ етап тази мрежа да
бъде обвързана и с широка регионална газопреносна мрежа, каза президентът.
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Унгария
винаги е
твърдяла, че
България е
изпълнила
критериите
за Шенген,
обяви
унгарският
президент

Разпускат парламента
през октомври
ГЕРБ щели да глобяват опозицията, ако не е в пленарната зала
арламентът да излезе в
неплатен отпуск по време на предизборната
кампания, а после да
навакса със заседания във вторник и събота. Това са последните идеи на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, които най-вероятно ще бъдат прокарани през
НС другата седмица. Още преди лятната ваканция се чуха
предложения за отпуск на парламента заради вота наесен. За
ГЕРБ идеята стана наложителна, след като около 20% от техните депутати се оказаха кандидат-кметове. Това означава,
че управляващите трудно ще
събират мнозинство за гласуване на закони по време на кампанията. Че ГЕРБ трудно
поддържат кворума, се видя и
през тази седмица. Само за ден
депутатите от мнозинството не
успяха да гласуват три собстве-
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ни законопроекта.
Още през юли шефът на ПГ
на ГЕРБ Красимир Велчев обяви как ще глобява своите, ако
отсъстват от заседания без важна причина. Преди два дни пък
Цачева се опита да обвини опозицията, че блокира работата на
парламента, като руши кворума.
След вчерашното едва едночасово заседание на НС тя отново
обясни пред репортерите, че
само народните избраници от
ГЕРБ били над 50 процента в
залата, а опозицията нарочно
спирала работата им.
Затова Изпълнителната комисия на ГЕРБ обсъдила и нови
санкции за депутатите, които не
ходят на работа. Освен че ще
затягат дисциплината в собствениците си редици, управляващите имали намерение да
глобяват и депутати от опозицията, които не са в зала по
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Точно час и седем минути продължи вчерашното заседание
на парламента. Дневният ред от три точки бе набързо изчерпан
още преди депутатите да се съберат на работното си място. Без
дебат мина годишният отчет за работата на Комисията по досиетата. Набързо народните избраници приеха и указ за борба с
хулиганството, после се разотидоха. Така ли ще работи парламентът до изборите, нападнаха репортерите Цецка Цачева. Шефката на НС се опита да омаловажи случката и отново да
прехвърли вината на опозицията. “Точките, които бяха включени
в дневния ред, се очакваше да минат с повече разисквания. Но
вие видяхте какво е представителството на парламентарните
групи в зала”, опита се да обясни Цачева. Тя пак натърти, че по
банките почти нямало опозиционни депутати, само от групата на
ГЕРБ присъствали над 50 процента. Това, заключи мъдро тя,
оказва влияние и на дебатите. “Нямаше обструкции, приключихме навреме. За сметка на това утре имаме много натоварен
пленарен ден”, заключи парламентарният председател. ДУМА
припомня, че още в сряда парламентът не успя да приеме всички планирани точки заради липса на кворум. И тогава Цачева
обвини опозицията, че не влиза в залата, въпреки че и половината гербаджии стояха в кафенето, а не по банките.

Станишев притеснен
за честността на вота
Предстои ни много тежка кампания,
а и честността на изборите е изложена
на риск. Това заяви председателят на
БСП Сергей Станишев в Перник вчера.
На среща с местните партийни лидери
и кандидати за кметове той препоръча
да се водят разговори с представители
на всички демократични партии, освен
ГЕРБ, за да се предотвратят изборните
манипулации.
Лидерът на БСП изтъкна, че от месеци кметовете на левицата по места са
подложени на невероятни атаки. “Въпреки постоянните проверки от всички контролни органи обаче те продължават да
работят. В Перник например предстои откриването на нови обекти, изградени

през мандата на кмета Росица Янакиева”, обобщи той. Станишев подчерта високата мобилизация на членовете и симпатизантите на БСП да гласуват и призова за активност на изборите, за да се
неутрализира ефектът на контролирания
вот.
На България е нужен президент с визия за развитието на страната и единственият такъв кандидат е Ивайло Калфин,
каза още Станишев. По думите му оценката за работата на Росен Плевнелиев
като министър показва, че всички ресори на управляваното от него министерство, с изключение на пътното строителство, изостават - няма политика за водния
сектор, за кадастъра, за свлачищата.

Социалисти откриват паметник
на Петко Войвода в Киев
Зам.-кметът на Пловдив и кандидат за кмет на
левицата Георги Търновалийски и зам.-председателката на Областния
съвет на БСП Мария
Вълканова са част от
официалната делегация,
която замина за Киев за

откриването на паметник
на капитан Петко Войвода. Делегацията води вицепрезидентът Ангел Марин, в групата са Варненският митрополит Кирил и
председателят на Съюза
на тракийските дружества Красимир Премянов.

Мястото, където е установен бюст-паметникът
на националния герой, се
намира в централната
историческа част на украинската столица. Автор
на паметника с постамент
от червен гранит е проф.
Валентин Старчев.

време на гласувания. За идеята съобщи пред репортери Димитър Главчев. Той обаче не
успя да уточни защо ще се
наказва опозицията, която има
право дори да бойкотира заседанията на НС.
Важно било да не се спира
законодателният процес заради
наближаващите избори, каза
Главчев. Намаляващият кворум
бил проблем и най-добрият начин за затягане на дисциплината били финансовите санкции.
Няма друго място, където, ако
служител не отиде на работа,
все пак получава една трета от
заплатата си, коментира той.
По темата за разпускането
на НС през октомври Главчев
обясни, че предстоели консултации с другите политически
сили. Според него била добра
идеята отработването да става
в дните, в които се предвижда
обсъждането на националния
бюджет за догодина и бюджетите на НЗОК и НОИ.

Правят 10-годишна стратегия
за развитието на Странджа
Велиана ХРИСТОВА
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илотен проект предвижда да
бъде приета 10-годишна стратегия за развитието на Странджа,
свързваща
икономическата
ефективност с културното многообразие, социалното стабилизиране и екологическите предимства на общините Малко Търново, Царево и Средец. Проектът
за местно развитие е част от
Регионалната програма за културно и природно наследство в
Югоизточна Европа и е иницииран от Съвета на Европа.
За участие в проекта от страна на България са избрани трите странджански общини, като
водеща е Малко Търново, съобщи кметът на града Иван Иванов. Едно от събитията е започналият тази седмица Българотурски
летен
университет
“Странджа планина и нейната
роля в преноса на цивилизации
Изток-Запад” под ръководството
на проф. Валерия Фол. Университетът тази година е юбилеен,
прави се за 10-и път. От българ-

ска страна участват студенти и
преподаватели от УниБИТ и от
ЮЗУ. Университетът изучава
богатото културно наследство,
археологическите обекти, историята и традициите от двете
страни на Странджа планина в
България и Турция.
Регионът в момента изпитва
икономически и социални трудности, които могат да бъдат
превъзмогнати чрез включването на културното наследство като
фактор на конкурентоспособността. Летният университет,
създаден преди 10 години по
идея на големия траколог проф.
Александър Фол, е стабилен мост
за срещата на нашите култури и
на нашето приятелство, чрез които искаме да утвърдим нов тип
управление в полза на нашите
общини, подчерта при срещата
си с българските преподаватели
Джаавид Чалаян, кмет на турския
гр. Къркларели (Лозенград), който е партньор на летния университет в Странджа.

