
6,8 Млрд. лв. Са ИЗПратИлИ 
БълГарСКИте еМИГраНтИ 
в родИНата НИ За ПоСледНИте 
6 ГодИНИ. 
Най-много са изпратените средства 
през 2009 г. – 1,35 млрд. лв. Това 
е повече от усвоените през годината 
евросредства, сочи анализ на „От-
ворено общество“. Над милиард са 
били и парите през 2007 и 2008 г. – 
съответно 1,24 млрд. лв. и 1,29 млрд. 
лв. Преводите за периода януари – 
юли 2010 г. възлизат на над 849 млн. 
лв. Като процент от брутния продукт 
средствата, изпратени от българите, 
живеещи в чужбина, са били най-
много през 2007 г. – 2,06%. Извърше-
ните преводи в посока България са 
съставлявали близо 2% от БВП. През 
2009 г. делът им е бил 1,96%. 

По даННИ На евроСтат 
БълГарИя е На второ МяСто 
След руМъНИя По ПарИЧНИ 
траНСферИ от ЧужБИНа 
в евроПейСКИя СъюЗ. 
Изследване на „Отворено общество“ 
показва, че очакванията, че кризата 
ще върне емигрантите в България, 
не се потвърждават от статистиче-
ските данни. Според икономистите 
основните фактори за напускането 
на България са ниските доходи 
и лошото качество на публичните 
услуги. По данни на Евростат средна-
та заплата у нас е 14 пъти по-ниска 
спрямо тази в страните от Западна 
Европа.

евроПейСКИят Съд По Правата 
На ЧовеКа в СтраСБурГ вЗе 
решеНИе БълГарИя да ПлатИ 
На „алтерНатИвНИя СИНод“, 
ПредСтавляваН от МИтроПолИт 
ИНоКеНтИй, 50 000 евро. 
В мотивите на съда се посочва, че 
има нарушение на член 9 на Ев-
ропейската конвенция за правата 
на човека (свобода на религията) 

поради това, че с прогонването през 
2004 г. от църквите на т. нар. „алтер-
нативен синод“ държавата неправо-
мерно е заставила православните 
вярващи в България да бъдат под 
едно единствено ръководство. 
Искането на „алтернативния синод“ 
за имуществени вреди не бе ува-
жено. Съдът в Страсбург също така 
постанови, че за да бъдат изпълнени 
неговите решения България следва 
да промени Закона за вероизповеда-
нията от 2002 г., който налага единни 
ръководства на всички вероизпове-
дания и по-специално на Българска-
та православна църква. 

Най-НИСКо е НИвото На 
оБраЗоваНоСт в руМъНИя, 
Като На ПоСледНИте МеСта Се 
Нареждат още уНГарИя, ГърцИя 
И БълГарИя. 
Това сочат резултатите от изследва-
не, поръчано от германския медиен 
концерн „Бертелсман“. На челните 
места в класацията са Дания и Шве-
ция, а в златната среда попадат 
Германия и Франция. 
Изследването включва 36 индика-
тора, разделени в 4 подкатегории, 
отговарящи на четирите показате-
ля за образованост, дефинирани 
от ЮНЕСКО. Те са „образование за 
знание“, покрито от официалното 
образование, „образование за из-
вършването на определена дейност“, 
свързано с усъвършенстване на 
работното място, „образование за 
съжителство“, свързано със социал-
ните дейности, извършвани в сво-
бодното време, и „образование за 
организиране на собствения живот“, 
което предполага натрупването на 
информация за собствено усъвър-
шенстване. 

17 ПравоПИСНИ, СтИлИСтИЧНИ 
И ПуНКтуацИоННИ ГрешКИ ИМа 
в БълГарСКИте доКуМеНтИ 
За СаМолИЧНоСт СПоред 
СоцИалНИят ПСИхолоГ Проф. 
Петър ИваНов. 
Той отбеляза, че в паспортите ни 
няма и нито една българска буква. 
Думата „nationality“ е преведена 
като „гражданство“. В този смисъл 
обаче се използва английската 
дума „citizenship“, която има съвсем 
различно значение, твърди проф. 
Петров. Вместо да се изпише с дума 

националността, на документите 
пише BGR, което е кодът на Бълга-
рия. Този код се слага на колите, 
допълни психологът. Той посочи 
още един, според него, грешен знак. 
Личната карта започва с „No“, което 
би трябвало да означава „номер“. 
Номерът на ЕГН-то обаче е изобра-
зен с „No“, което преведено означа-
ва „не“, обясни още проф. Иванов. 
На някои места липсва празно 
място между думите и знаците, а на 
други се мъдри математическият 
знак за по-малко, коментира профе-
сорът.

КрИЗата в ЧетеНето Се 
ЗадълБоЧава. 
Броят на българите, които изобщо 
не четат, се увеличава през послед-
ните три години с близо 4%. Изслед-
ването на Алфа Рисърч, цитирано от 
вестник „Сега“ показва, че 27.4% от 
българите не са прочели нито ред от 
книга през миналата година, а 14% 
смятат, че изобщо не е нужно да 
купуват литература. 31% от анкети-
раните са активни читатели, между 
10 и 15% са периферни, а останалите 
четат спорадично или изобщо не 
четат. 

31 архИтеКтурНИ ПроеКта 
Се СъСтеЗаваха в КоНКурСа 
За БълГарСКИ лувър, Който 
ПрИКлюЧИ в Средата На 
СеПтеМврИ. 
Проектът, който спечели конкурса 
за Национален изложбен и култу-
рен център, както е официалното 
название на бг Лувъра, е на арх. Янко 
Апостолов. Апостолов живее в Ню 
Йорк и е завършил е архитектура 
в Архитектурната асоциация в Лон-
дон. Член е на Кралския институт на 
британските архитекти. Национални-
ят изложбен и културен център ще 
се намира на мястото на Галерията 
за чуждестранно изкуство и старото 
здание на Техническия университет. 
Той ще има стъклен дом с фасада от 
бял травертин. Покривът на част от 
сградите в музейния комплекс пък 
ще е от прозрачни конструкции. 
Уникален парк със скулптури между 
растенията ще напомня градината 
Марли в парижкия Лувър. Идеята на 
Българския Лувър е да обедини на 
едно място пръснатите ценни произ-
ведения на изкуството.

4

3–
4 
| 2

01
0

н
А

к
Р

А
Т

к
о

Съдът в Страсбург



ефеКтИвНоСтта На СъдеБНата 
СИСтеМа в БълГарИя оСтава 
ПроБлеМ. 
Това заяви шефът на Европейската 
служба за борба с измамите ОЛАФ 
Никълъс Айлет, цитиран от БНР. Ай-
лет изрази подкрепата си магистра-
тите да са независими, но и подчер-
та, че трябва да си вършат работата. 
„Вярвам, че българските власти 
в близко взаимодействие с ОЛАФ 
ще продължат да надграждат върху 
вече постигнатия напредък в това 
отношение“, допълни още Айлет. 

150 ПредСтавИтелИ На роМСКИ 
орГаНИЗацИИ И На БълГарСКИя 
хелЗИНСКИ КоМИтет Се СъБраха 
На ПротеСт Пред фреНСКото 
ПоСолСтво в СофИя ПреЗ 
СеПтеМврИ. 
В писмо до президента Никола 
Саркози те настояват френската 
държава да прекрати изгонването на 
граждани на Европейския съюз зара-
ди етническия им произход. В пети-
цията се настоява и правителството 
на Франция тържествено да обещае, 
че в бъдеще „ще се въздържа от 
всякакви актове на дискриминация, 
насочена към ромите от България 
и Румъния“. Европейската комисия 
ще започне наказателна процеду-
ра срещу Франция, съобщи в края 
на септември еврокомисарят по 
правосъдие Вивиан Рединг, цитирана 
от Ройтерс. Причината e експулси-
рането на роми от Франция обратно 
в България и Румъния, с което Париж 
е нарушил правилата на Евросъюза 
за свободно движение на хора.

елеНа КараКолева Беше 
оБявеНа За „МИСИС евроПейСКИ 
СъюЗ 2010“. 
Тази награда тя получи по време на 
конкурса „Мисис Вселена“ в литов-
ската столица Вилнюс. Програмата 
на конкурса мина под мотото „Жени 
срещу насилието и трафика на хора“. 
Караколева победи 70 семейни пре-
тендентки. Елена е лице на „Брайдъл 

фешън“. Тя е икономист. Омъжена 
от 15 години и има две деца – Ге-
орги и Жаклин, които са на 14 и 13 
години. Носител е на титлата „Мисис 
България Вселена“2009. 
Тази година конкурса „Мисис Все-
лена 2010“ спечели 25-годишната 
финландка Йеника Ханусари. 

таНя ИлИева, 
най-успешният български модел 
на световната модна сцена, триум-
фира през септември в рамките на 
Седмицата на модата в Ню Йорк 
като истинска звезда. Красавицата 
от „Визаж“ блесна в атрактивни-
те дефилета на Ohne Titel, Trias, 
Zero+Maria Cornejo и Eva Minge. 
Българката е сред фаворитките на 
най-рейтинговите дизайнери. Днес 
Таня ще отпътува за Милано, къде-
то e презентирана от най-добрата 
агенция D-Management Milan. Таня 
поддържа суперпропорции (85–60–
88) без особени усилия. Висока 181 
см и е вегетарианка от години. На-
ясно е, че месото не е най-добрият 
приятел за идеалната кожа. В закус-
ката й доминира сокът от грейпфрут. 
Таня Илиева е първият роден модел, 
който следва цялата поредицата от 
Fashion Week – Ню Йорк-Милано-Па-
риж-Лондон. 

БълГарСКИят дИЗайНер 
НИКолай БожИлов СПеЧелИ 
НаГрадата Triumph inspiraTion 
За 2010 Г. На МеждуНародНИя 
КоНКурС, орГаНИЗИраН от 
ПроЧутата МарКа За Бельо 
„трИуМф“. 

Той победи с модела си „Морфо-
логия“. Божилов, който е студент 
III курс в Националната художестве-
на академия, казва, че моделът му 
е вдъхновен от формата на женското 
тяло и по-конкретно от мускулите, 
и дизайна, който е търсел, е комби-
нация между пластична анатомия 
и скрита чувственост. Освен сумата 
от 15 000 евро Божилов получава 
и възможност да работи с дизай-
нерския екип на „Триумф“ в Хонконг. 
Там ще бъде подготвена пазарна 
стратегия как от лятото на 2011 г. 
творението му да бъде продавано 
в ограничена серия по магазините 
на компанията, присъстваща в над 
120 държави. 

БълГарИте Са Най-ГолеМИте 
СКеПтИцИ СПряМо еврото 
И ИКоНоМИЧеСКИте ефеКтИ За 
СтраНата ИМ от ЧлеНСтвото в еС. 
Иначе определено им харесва да 
са граждани на Европейския съюз 
(89%). Те си остават и най-големите 
русофили в ЕС. Това установява ре-
довното годишно проучване „Транс-
атлантически тенденции 2010“, 
извършено по проект на американ-
ската организация „Джърмън Мар-
шал фънд“ и италианската фондация 
„Компания ди Сан Паоло“. Едва 40% 
на сто от анкетираните в проучване-
то българи смятат, че присъединява-
нето към ЕС е повлияло добре върху 
българската икономика. Това е най-
ниското одобрение сред включените 
в изследването държави. Само 28% 
вярват, че присъединяването към 
еврозоната ще се отрази благо-
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приятно върху икономиката, а 43% 
смятат точно обратното.
Прави впечатление, че българите 
са най-добре настроените европей-
ци спрямо Русия. С положително 
мнение са 87% от анкетираните. Това 
е най-високият показател в ЕС, като 
66 на сто вярват, че Русия ще играе 
още по-голяма роля в международ-
ните отношения след пет години.

БълГарИте НаМаляват 
С 11,01 ПроМИла ГодИшНо, 
Което ПравИ 79 000 душИ. 
Това са данни на ЦРУ, а официална-
та цифра е 29 000, което е три пъти 
по-малко, оповестиха от ВМРО. В 40 
общини българите вече са малцин-
ство, а допреди няколко години 
подобно съотношение между роми, 
турци и българи имало в 20 населе-
ни места. Проучванията са включени 
в сборника „Демографската ката-
строфа“. Населението на България 
ще падне под 5 милиона през 2040 г., 
сочат още изследванията на меж-
дународните анализатори. Според 
родното НСИ пък ще сме малко под 
6 милиона. 

в Края На 2009 Г. в БълГарИя Са 
жИвеелИ 7 563 710 душИ. 
Според Националния статистически 
институт (НСИ) средната продължи-
телност на живота е 73.4 години и се 
увеличава, а средната възраст – 41.6 
години. На всеки 1000 българи през 
2009 г. са се родили 10.7 бебета, като 
коефициентът на раждаемост е най-
високият за последните 15 години. 
Общият брой на регистрираните 
живородени деца е 81 хил.Повече от 
половината бебета са извънбрачни, 
тъй като все повече хора предпочи-
тат да живеят на семейни начала без 
брак. 
По официални данни българите, 
които постоянно са се установили 
в чужбина през миналата година, 
са около 19 хил. Това е броят само 
на хората, променили адресната си 
регистрация от България в чужбина. 
По данни от наблюдение на НСИ 
близо 52% от емигрантите напускат 
страната, за да работят в чужбина, 
а 15% – за да учат.
През 2009 г. населението в България 
е намаляло с близо 43 хиляди души 
или с 0.6 на сто. В тази бройка са от-
четени както естественият спад, така 

и емиграцията. Абсолютното число 
на естествения прираст (разликата 
между ражданията и умиранията) 
е минус 27 112, което е най-малкото 
намаление на населението в резул-
тат на естествения прираст след 
1993 година.

в БрюКСел Бяха ПредСтавеНИ 
ЧетвъртИте ГодИшНИ 
доКладИ На евроКоМИСИята 
За НаПредъКа На БълГарИя 
И руМъНИя. 
Основните теми са съдебна рефор-
ма, независимо правосъдие, злоупо-
треби с еврофондове и обществени 
средства, конфликт на интереси.
Ключовите искания са шест на брой: 
да се приемат конституционни 
промени, които гарантират пълната 
независимост на съдебната система; 
да се гарантира прозрачен съдебен 
процес; да продължи съдебната 
реформа; да се провежда профе-
сионално и независимо следствие; 
да се предотвратява корупцията 
и да се води борба срещу нея; да се 
приложи стратегия за борба срещу 
организираната престъпност. 

БълГарИя е На 38-о МяСто 
в КлаСацИята На 
аМерИКаНСКото СПИСаНИе 
„НюЗуИК“ На 100-те Най-доБрИ 
СтраНИ За жИвееНе. 
Класацията е съставена въз основа 
на пет показателя: образование, 
здравеопазване, качество на живот, 
икономическа динамика и полити-
ческа среда. Страната ни е 37-а по 
качество на живот, 38-а по полити-
ческа среда, 42-ра по показателите 
образование и здравеопазване 
и 54-а по икономическа динамика.
Финландия е най-добрата страна за 
живеене в света, според индексите 
за качество на живот, здравна и об-
разователна система, икономическо 
развитие и политическа ситуация. 
Класацията продължава с Швеция 
и Швейцария, Австралия, Люксем-
бург, Норвегия, Канада, Холандия, 
Япония и Дания. САЩ се нареждат на 
11-о място, на 12-то място е Герма-
ния, а 14-и и 16-и поред са съответно 
Великобритания и Франция. Между-
временно трите най-лоши страни за 
живеене са Нигерия, Камерун и Бур-
кина Фасо. Финландия е лидер в об-
разователната система. Най-добрата 

здравна система принадлежи на 
Япония, а челното място за качество-
то на живот се отрежда на Норвегия. 
Сингапур е лидер в областта на ико-
номическо развитие, а Швеция – за 
политическа стабилност. 

евроКоМИСарКата По 
МеждуНародНото 
СътрудНИЧеСтво 
И хуМаНИтарНата ПоМощ 
КрИСталИНа ГеорГИева водИ 
трудНа БИтКа да оСИГурИ 
ПоМощИ За ПоСтрадалИте 
в КрИЗИСНИ реГИоНИ. 

Наводнения в Пакистан, пожари 
в Русия, земетресение в Китай. Хаити 
е първата й мисия. За разрушена 
от земетресенията страна спява да 
събере над 500 млн. евро. За Пакис-
тан издейства 70 млн. евро. Близо 
15 години Кристалина Георгиева 
е работила в Световната банка. През 
1993 г. тя инициира първите про-
грами за защита на околната среда, 
а през 2008 г. става вицепрезидент 
и корпоративен секретар на инсти-
туцията. „България е по-добра от 
реномето си“, казва докторката на 
икономическите науки.

БълГарИя оСтава Сред МалКото 
СтраНИ в евроСъюЗа СъС СПад 
На ИКоНоМИКата. 
Той е 1.4% през второто тримесечие 
на 2010 г. спрямо същия период на 
м. г. По предварителни оперативни 
данни брутният вътрешен продукт 
(БВП) за второто тримесечие възли-
за на 16.87 млрд. лв., съобщиха от 
Националния статистически инсти-
тут. Така на човек от населението 
се падат 2238,1 лв. от стойността на 
показателя. 

в Края На юлИ таЗИ ГодИНа 
КоМИСИята По доСИетата 
ПрИКлюЧИ Най-МащаБНата 
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Кристалина Георгиева



ПроверКа За ПрИНадлежНоСт 
КъМ БИвшата държавНа 
СИГурНоСт, 
извършвана в държавна институция 
– в МВР. Бяха проверени 6219 души, 
заемали ръководни длъжности във 
вътрешното ведомство от промени-
те в края на 1989 г. до днес.
От тях 1346 души са били свързани 
с бившата ДС – повечето като щатни 
служители, а по-малка част като 
агенти. По време на т.нар. преход те 
са били една пета от ръководните 
кадри в ръководството, администра-
цията и оперативния състав на МВР,
Законът задължава комисията да 
извърши проверка само на ръковод-
ния състав във вътрешното ми-
нистерство, затова е логично да се 
предположи, че броят на свързаните 
с Държавна сигурност в системата 
е много по-голям.

веСелИНа Кацарова e 
деСетата БълГарКа, удоСтоеНа 
С Най-вИСоКото отлИЧИе 
в ИЗКуСтвото На авСтрИя – 
КаМерЗеНГерИН На вИеНСКата 
„щатСоПер“. 
Престижната титла й бе връчена 
през април от федералния министър 
на културата Клаудия Шмидл и от 
директора на виенската опера Йоан 
Холендер. Сред българите, които 
имат привилегията да носят звание-
то в цялата 140-годишна история на 
„Щатсопер“, са Люба Велич, Любом-
ир Панчев, Венко Венков, Димитър 

Узунов, Николай Гяуров, Маргарита 
Лилова, Анна Томова-Синтова, Нели 
Божкова и Красимира Стоянова. 
Пяла е на всички големи оперни сце-
ни. В репертоара на Веселина Каца-
рова са централните мецосопранови 
партии в произведенията на Хендел, 
Моцарт, Росини, Верди, Белини, 
Берлиоз, Доницети, Бизе. Във Виена 
тя дебютира на 10 октомври 1991-ва 
като Розина в „Севилският бръснар“ 
на Росини. През октомври миналата 
година титлата камерзенгерин на ви-
енската „Щатсопер“получи и извест-
ното българско сопрано Красимира 
Стоянова, която става солистка на 
Щатсопера – Виена през 1998 г. 

от 2006 Г. НаСаМ в ГодИшНата 
СИ КлаСацИя За СвоБодата На 
Словото НеПравИтелСтвеНата 
орГаНИЗацИя „реПортерИ 
БеЗ ГраНИцИ“ аларМИра, Че 
ПоложеНИето в БълГарИя Се 
влошава. 
През 2006 г. „Репортери без грани-
ци“ поставят България 
наравно с Франция на 
35-о място по свобода 
на словото в списък от 
167 държави. Година 
по-късно страната ни 
е класирана на 51-во 
място, като е поставе-
на след Мавритания. 
Същата година Фран-
ция заема 31-во място. 
През 2008 г. България 

става 59-а, като дели позицията 
с Никарагуа. Преди нея са Косово, 
Панама, Чили и Того, а Ямайка е кла-
сирана 38 позиции по-напред. Мина-
лата година по свобода на словото 
милата ни родина бе позиционирана 
на 68-о място, като бе изпреварена 
от Малави, Ботсвана, Либерия и Тан-
зания. Организацията „Фрийдъм 
хаус“ пък класира България и Индия 
на 76-о място по свобода на словото 
сред 196 държави. За тази година 
класациите на „Репортери без гра-
ници“ и „Фрийдъм хаус“ все още не 
са ясни, но нищо чудно България да 
изостане след държави като Науру 
и Тринидад и Тобаго.

Най-уСПешНИят БълГарСКИ 
СъвреМеНеН фИлМ „МИСИя 
лоНдоН“, 
тръгва по кината на Англия наесен. 
„Много българи там биха дали реал-
на оценка на филма. Като научиха, 
че книгата на Алек Попов ще се 
екранизира, наши емигранти в Лон-
дон предложиха да съберат волни 
пожертвования само и само лентата 
да стане, но не се наложи“, разказва 
режисьорът. За един месец в кината 
българската комедия „Мисия Лон-
дон“ събра 2 107 603 лева приходи, 
сочат данните на киноразпространи-
телите у нас, събрани в българския 
бокс офис. Филмът на режисьора 
Димитър Митовски е гледан от над 
290 000 зрители в 29-те киносало-
на, където се прожектира. „Мисия 
Лондон“ е по едноименния роман на 
Алек Попов. Режисьор и продуцент 
е Димитър Митовски. Основното 
действие на филма се развива в бъл-
гарското посолство в Лондон. Макар 
и да изглеждат абсурдни, някои от 
най-смешните моменти във филма са 
базирани върху истински истории.

М.З.
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Веселина Кацарова

„Мисия Лондон“


