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Ãåíèé÷åòà è äâîéêàäæèè
çàä ÷èíîâåòå è â ñúáîòà
1000 са първокласници. Наесен за първи
път училищния праг ще прекрачат 68 225
деца, или с 1756 повече от миналата. В
107 школа пък учениците ще тръгнат с
униформи.
Министър Вълчев отново бе категоричен, че вдигане на учителските заплати
със 100% няма да има, както настояват

Стр. 5

синдикатите.
Междувременно стана ясно, че по
инициатива на Софийската апелативна
прокуратура и с одобрението на Вълчев
обвинители ще изнасят лекции за наказанията на непълнолетни пред учениците от горните класове.

СНИМКА ПРЕСФОТО/БТА

Áðèãî Àñïàðóõîâ ïðèçîâà

Президентът Георги Първанов присъства на откриването на винарна “Катаржина Естейт” край
Любимец. Компанията е носител на голямата награда от “Винария 2007” за най-голяма чужда
инвестиция, възлизаща на 123 милиона евро

тегории ученици, Министерството на образованието и науката започва от учебната 2008-2009 г. въвеждането на програмата “Учене на повече от една скорост” за децата от I до IV клас. Целта на
програмата е да се намали броят на
отпадащите ученици, които през миналата учебна година са били 19 639, а от тях

Почти 20 000 ученици напуснали училище през 2006-а, прокурори влизат в горните класове

Специални занимания, които да се
провеждат в събота, ще бъдат организирани за деца, изоставащи с учебния
материал, както и за ученици, които
показват по-големи заложби. Това стана
ясно от думите на просветния министър
Даниел Вълчев по време на семинар в
Албена вчера. За да обхване двете ка-

Âäèãàò ïàìåòíèê
íà Õàéòîâ â Ñìîëÿí
Скулптурна композиция, изобразява Николай Хайтов прегърнал неговия герой Абу ага,
ще бъде поставена пред Родопския драматичен театър в Смолян, който носи името на
писателя. Това съобщи кметицата на града
Дора Янкова, предаде вчера БТА.
Проектът се финансира от собственика на
телевизия Би Би Ти и издател на ДУМА Петър
Манджуков. Автор на скулптурата е синът на
създателя на “Диви разкази” - Александър
Хайтов, а монументът ще бъде открит официално на 15 септември.

НЯКОЛКО ДУМИ

Äåñíèÿò
ðåíåñàíñ
АЛЕКСАНДЪР ПЕРПЕЛИЕВ
Десницата в София в лицето на СДС и
ДСБ издигна общ кандидат за кмет на
столицата - Мартин Заимов. Чудесна новина.
Оценявам я така не защото вярвам в успеха
на тази кандидатура, не защото смятам, че
Заимов би бил добър кмет, не защото симпатизирам на сините или тъмносините. А защото съм доволен от възможността да се
реанимира традиционната десница. Преди

