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Европейска анкета създаде 
джендър напрежение в училищата

СИЛВИЯ  ГЕОРГИЕВА

Политическите препирни око-
ло джендър идеологията се прех-
върлиха и в  училищата. След 
като се разграничихме от Ис-
танбулската конвенция заради 
възражения срещу употребата на 
„социален пол“, сега се надигна-
ха гласове да изискаме от ЕК да 
преправи училищна анкета. При-
чината е европейска анкета, коя-
то е направена у нас в 900 учили-
ща. Става дума за инструмента 

Selfie, с чиято помощ училищата 
ще оценят своето равнище на 
преподаване в ерата на дигитал-
ните технологии. Включена е и 
анкета, в която наред с другите 
въпроси учениците трябва да по-
сочат своя пол, а възможностите 
за отговор са „момче“, „момиче“, 
„друго“ и „предпочитам да не 
казвам“, което според местната 
интерпретация нарушава консти-
туцията.

Още – на 3-а стр.
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На 9-а стр.

Когато БСП 
се прави 
на ГЕРБ...

Инициативата поде 
лидерът на „Ата-
ка” Волен Сиде-

ров, който повтори свое 
предложение от 2013 г., 
но тогава насочено срещу 
ГЕРБ. „В момента, кога-
то не ходиш на работа по 
неуважителни причини, 
дори и когато не ходиш 

цял месец, получаваш 
1/3 от брутната заплата и 
1/3 от представителните 
пари. Грубо пресметна-
то, това надхвърля 1000 
лева. Кой в България не 
ходи на работа изобщо и 
взема 1000 лева? Ами то-
ва е една нелоша заплата 
за българските стандарти. 

Ние искаме това да отпад-
не“, подчерта Сидеров. Той 
посочи, че партията му е 
готова да направи писме-
но предложение и очаква 
подкрепата на ГЕРБ, осо-
бено ако бойкотът на БСП 
„продължи с месеци”. По 
думите му така и „онези 
от нашите, които не са ре-
довни, ще се стреснат”.
От ГЕРБ веднага от-

кликнаха. „Отсъствието 
на колегите действител-
но налага обследване на 
правилника с оглед санк-
ционните последици във 
връзка с неприсъствието”, 
коментира шефът на прав-
ната комисия Данаил Ки-
рилов от ГЕРБ, цитиран 
от „Фокус”. И посочи, че 
при бойкота им през 2013 

г. депутатите на ГЕРБ не 
са получавали нищо от 
Народното събрание. То-
ва едва ли е съвсем така, 
тъй като правилникът на 
парламента тогава бе съ-
щият. А и според медий-
ни публикации депутатите 
на ГЕРБ са си докарвали 
пълна заплата, като са 
вземали пари от партий-
ната субсидия, сключвай-
ки консултантски догово-
ри със своята формация.
Председателят на На-

родното събрание Цвета 
Караянчева коментира 
пред в. „Сега“, че към 
момента няма внесено 
предложение за промяна 
на парламентарния пра-
вилник. Тя обаче не из-
ключи това да се случи 

в следващите дни. „Всяка 
парламентарна група ще 
реши дали да подкрепи 
една такава промяна“, ка-
за Караянчева.
„Народните предста-

вители от ПГ на „БСП 
за България“ няма да 
ползват командировъчни 
средства от Народното 
събрание, както и слу-
жебни автомобили, раз-
ходи за гориво и за но-
щувки в избирателните 
им райони. ПГ няма да 
получава и възнаграж-
дения за периода на от-
съствие от парламента“, 
декларира лидерът на ле-
вицата Корнелия Нинова 
в писмо до Цвета Кара-
янчева. Нинова посочва 
още, че „организацията 

по промени в норматив-
ните актове, регламенти-
ращи възнагражденията 
на депутатите“, е в право-
мощията на Караянчева 
и я моли, когато пристъ-
пи към промени в парла-
ментарния правилник, да 
обедини и предложенията 
на левицата от миналата 
година, които предвиж-
дат намаляване и замра-
зяване на депутатските 
заплати. Нинова повтори 
тезата си, че е недопус-
тимо в условията на на-
растваща бедност“ парите 
на народните представи-
тели да се увеличават ав-
томатично на всеки три 
месеца с ръста на средна-
та работна заплата.
(Продължава на 2-а стр.)

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ, ТАНЯ ПЕТКОВА

След като години наред не се впечатляваха от реха-
вото присъствие в пленарната зала, в разгара на 
политическата криза управляващите внезапно реши-
ха, че ще бъде справедливо да лишат напълно от 
заплати всички, които не ходят на работа в парла-
мента. От мнозинството даже не скриха, че става 
въпрос за наказателна мярка срещу БСП. Соцдепута-
тите вече седмица бойкотират Народното събрание 
в знак на протест срещу погрома, който ГЕРБ и ДПС 
организираха над преференциалното гласуване.

ГЕРБ и „Атака“ искат да орежат 
парите на отсъстващите депутати
Целта е да бъдат наказани социалистите, които напуснаха парламента

Творби на холандския ху-
дожник Винсент ван Гог 
вдъхновиха проекта „Ван 
Гог: Звездната нощ“ на 
Джанфранко Януци в Ате-
лието на светлините 
- първия дигитален арт 
център в Париж. Излож-
бата ще бъде отворена 
за посетители до 31 де-
кември.

СНИМКА: ЕПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.72259 (-0.00182)
CHF 1.72062 (-0.00379)
Злато 2295.42 (-22.34)
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