
w w w . s e g a b g . c o m

®

Брой 192 (6257), година XXI   0.80 лв.

ÏÅÒÚÊ, 17 АВГУСТ 2018 г. 

Турция ограничава разплащания 
с кредитни карти

Ограничения за използването 
на кредитни карти и на сроковете 
за погасяване на потребителските 
заеми в Турция влизат в сила от 
1 септември, съобщи „Държавен 
вестник“, цитиран от в. „Хюриет“. 
Вноските за погасяване на пла-
щания с кредитна карта на стоки 
или услуги не може да надхвър-
лят срок от 12 месеца. Забраняват 
се покупки на вноски от чужби-
на. Не могат да се разсрочват и 
плащанията на разходи, направе-
ни с карта зад граница.

Целта на тези мерки е „да се 
понижи инфлацията, да се нама-
ли дефицитът по текущата смет-
ка, вносът и задлъжнялостта на 
домакинствата“, обясняват от тур-
ския банков регулатор.
Турската лира постепенно за-

почна да се стабилизира. Катар 
ще инвестира 15 млрд. долара в 
страната, стана ясно след среща 
на емира Тамим бин Хамад Ал 
Тани с президента Реджеп Ердо-
ган в Анкара.

Още – на 8-а стр.
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На 9-а стр.

Ако можеха румънците 
да извъртят някой 
митинг и у нас

Вчера от МОН 
публикуваха про-
ектите и на оста-

налите 4 предмета, кои-
то ще се изучават в по-
следните два класа на 
средната степен - мате-
матика, първи и втори 
чужд език и физическо 

възпитание. Преподава-
нето по тях ще започне 
от учебната 2020/2021 
г. С утвърждаването им 
се затваря пълният ци-
къл за осигуряване на 
обучението по общооб-
разователна подготовка 
за учениците от 1-ви до 

12-и клас, подчертаха 
от министерството.
Новият училищен за-

кон направи последните 
две години от средното 
образование силно про-
филирани. Според него 
от 2020/2021 г. единаде-
сетокласниците и два-
надесетокласниците ве-
че няма да изучават за-
дължително 12 учебни 
предмета както досега, 
а само 6 - български 
език и литература, ма-
тематика, спорт, граж-
данско образование и 
първи и втори чужд 
език. Целта е отваряне 
на пространство за про-
филирани предмети.
По новия предмет 

„Гражданско образо-
вание“ за единадесе-
токласниците са под-
готвени темите за демо-
крацията, гражданските 
права и идентичностите 
и различията в обще-
ството. В края на кла-
са учениците трябва да 
разграничават типове 
власт и легитимност, да 
разбират ролята на ин-
ституциите за регули-
ране на обществените 
отношения, механизми-
те на властта, типовете 
демокрация, видовете 
избирателни системи, 
формите на граждан-
ско участие и т.н. От 
младежите ще се изис-
ква да осъзнават „въз-

можностите на кри-
тическата публичност 
за противодействие на 
медийни манипулации 
и политически попули-
зъм“, както и да оценя-
ват негативното влия-
ние на корупционните 
практики в изборния 
процес: като купуване 
и продаване на гласове, 
принуждаване, манипу-
лации на изборни доку-
менти и др. Те следва 
да познават основните 
конституционни права 
на гражданите на Бъл-
гария, международните 
документи за правата 
на човека, формите на 
граждански контрол, да 
оценяват значението на 

организираното граж-
данско общество и на 
НПО сектора. Тийней-
джърите трябва да се 
ориентират в източни-
ците на противоречия 
между отделни етниче-
ски и религиозни общ-
ности, да разграничават 
патриотизъм от нацио-
нализъм, да умеят да 
работят с основни до-
кументи и институции 
за защита правата на 
малцинствата, да раз-
познават случаи на дис-
криминация по полов, 
религиозен, етнически 
и расов признак, а съ-
що и на хора с увреж-
дания. 
(Продължава на 4-а стр.)

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

11-класниците ще учат за демокрацията, купуване-
то на гласове и случаите на дискриминация, а 
12-класниците - за трудовите и социалните права на 
гражданите и за глобалните проблеми като терори-
зъм, ксенофобия и т.н. Литературните творби, които 
ще изучават младежите, остават както и досега на 
български автори, с няколко нови произведения. Това 
предвиждат проектите на нови учебни програми за 
11-и и 12-и клас по литература, както и по новия 
предмет „Гражданско образование“.

В 11-и клас ще се учи за купуването 
на гласове, а в 12-и – за тероризма
Зрелостниците за първи път ще изучават стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова

Килим от цветя с площ 
1800 кв. м украси „Гран 
плас“ в Брюксел. Худо-
жествената тема е „Гу-
анахуато - културната 
гордост на Мексико“. 
Цветният килим е напра-
вен от над 500 000 далии и 
бегонии.

СНИМКА: EПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.72017 (-0.00744)
CHF 1.73098 (0.00152)
Злато 2029.64 (-19.56)
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