
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ (МВНР) ВЪВЕЖДА 
ОТКРИТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА 
СЪДЕЙСТВИЕ НА ИЗПАДНАЛИ 
В БЕДА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 
ПРИ КРИЗИ В ЧУЖБИНА, СЪОБЩИ 
САЙТЪТ НА МВнР. 
От 1 септември сигнали и молби 
за помощ ще се приемат денонощ-
но и безплатно на телефонните 
линии на Ситуационния център: 
+359 2 948 30 08 , +359 2 971 28 44, 
+359 2 870 41 57, както и на електрон-
ната поща – crisis@mfa.bg и на сайта 
на МВнР. С въвеждането на 24-ча-
совата открита телефонна линия за 
съдействие на бедстващи граждани 
в Ситуационния център на МВнР се 
цели непрекъснатост на процеса 
на оказване съдействие, бързина, 
ефективност и спешно реагиране при 
възникване на мащабни кризи с бъл-
гарски граждани в чужбина. Теле-
фонните линии и електронната поща 
на Ситуационния център са обявени 
и на интернет-страницата на МВнР. 

ДЕВЕТАТА СВЕТОВНА СРЕЩА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ ЩЕ СЕ 
ПРАВЕДЕ ОТ 13 ДО 18 ОКТОМВРИ 
В ПЛОВДИВ И ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 
СЪОБЩИ БТА. 

Тя ще събере представители на 
вестници, списания, радиа, телевизии 
и сайтове от над 35 страни. Форумът, 
чиито инициатори са БТА и Асоциа-
цията на българските медии по света, 
се организира ежегодно от 2005 г. Те-
мата на Деветата среща е „Национал-
ните каузи и българските медии“. Във 
фокуса на внимание ще бъде мястото 
на четвъртата власт във формулира-
нето и реализацията на националните 
приоритети и цели. Основен въпрос, 
чийто отговор ще търсят участниците, 

е кои са днешните български каузи 
и как медиите могат да работят за тях-
ното осъществяване. Наред с това ще 
се дискутират темите за собственост-
та и зависимостите на медиите и тех-
ните взаимоотношения с бизнеса. 

„РАЗСЛЕДВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 
ЗА УБИЙСТВОТО НА ПИСАТЕЛЯ 
ДИСИДЕНТ ГЕОРГИ МАРКОВ ПРЕЗ 
1978 Г. В ЛОНДОН ЩЕ ПРИКЛЮЧИ 
БЕЗ РЕЗУЛТАТ И ЩЕ БЪДЕ 
ПРЕКРАТЕНО 
в близките дни заради изтекла абсо-
лютна давност от 35 години“, съобщи 
говорителката на главния прокурор 
Сотир Цацаров Румяна Арнаудова. 
Разследването в България се води за 
убийство и опит за убийство на по-
вече от едно лице. „Междувременно 
няма действие, което е годно да пре-
късне давността, т.е. не е установен 
извършителят на престъплението, 
няма задържано лице или заподо-
зрян извършител“, обясни Арнаудова. 
Разследването във Великобритания 
обаче продължава и в него участват 
международни организации, предаде 
Ройтерс. 
През септември се навършиха 35 
години от убийството на българския 
писател, драматург и публицист 
Георги Марков. Най-известният 
български дисидент от времето на 
социализма е прободен в десния 
крак от неизвестно лице на моста 
„Уотърлу“ в Лондон на 7 септември 
1978 г. и умира четири дни по-късно 
в резултат на отравяне на кръвта. 
Погребан е в гробището на Уитчърч 
Кеноникорум, Югозападна Англия. 
Самият Марков разказва, че е усетил 
убождане в крака и че го е блъснал 
човек, който се навел да вземе пад-
налия си чадър – оттук и станалото 
нарицателно в цял свят понятие 
„български чадър“, което означава 
особено мъчителен и изобретателен 
начин за ликвидиране на противни-
ка. Марков е ранен в дясното бедро 
с отровна сачма, която се предполага, 
че е изстреляна от агент на българ-
ската Държавна сигурност (ДС). 

ФУТБОЛИСТЪТ ДИМИТЪР 
БЕРБАТОВ ОГЛАВИ ПЪРВАТА 
КЛАСАЦИЯ НА СП. „ФОРБС“ ЗА 
БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНИТОСТИ. 
Бербатов е начело на класацията 
заради професионалните си успехи 

и заради активната дейност на фон-
дацията му. Той е българинът с най-
много последователи в социалната 
мрежа „Фейсбук.“ В първата десетка 
на „Форбс“ на българските знаме-
нитости са: футболистът Димитър 
Бербатов, певецът и продуцент Влади 
Ампов – Графа, телевизионният 
водещ Слави Трифонов, тенисистът 
Григор Димитров, певицата Мария 
Илиева, журналистът Ники Кънчев, 
актьорът Любо Нейков, певецът 
Миро, футболистът Христо Стоичков, 
певицата Лили Иванова. Пълният спи-
сък на изданието „Топ 70 на българ-
ските знаменитости“ следва методо-
логията на американското списание 
и измерва периода от 25 август 2012 
г. до 25 август 2013 г.

СПАС ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ 
И ДАРИЯ ДАНАИЛОВА СТОЯНОВА 
ОСЪДИХА БЪЛГАРСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО ЗАРАДИ ОТКАЗА 
НА КОНСУЛА В ТОКИО ДА ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПАСПОРТ 
НА НОВОРОДЕНОТО ИМ ДЕТЕ, 
СЪОБЩИ „24 ЧАСА“. 
Андрей е български гражданин 
и за да живее в Япония, трябва да 
има разрешение за пребиваване. 
За целта е нужно родителите му да 
представят паспорт на детето . През 
септември 2011 г. родителите се 
свързват с консулството ни в Токио, 
което отказа да издаде паспорт на 
детето, защото липсвала специална 
техника за снемане на биометрич-
ни данни. По закон обаче от деца 
не се вземат пръстови отпечатъци 
и те не се подписват, за да получат 
паспорт. Затова за паспорт на малко 
дете е достатъчно родителите му 
да представят акта за раждане 
и снимка. Спас Василев Господинов 
и Дария Данаилова Стоянова, два-
мата от София, завеждат дело във 
Върховния административен съд за 
отмяната на чл. 26, ал. 6 от Правил-
ника за издаване на българските 
лични документи, приет с постано-
вление на Министерския съвет на 
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Димитър Бербатов



8 февруари 2010 г. Текстът гласи: 
„В дипломатическите и консулските 
представителства на Република Бъл-
гария в чужбина, в които няма тех-
ническа възможност за заснемане 
с цифрови устройства на подписа, 
лицето и пръстовите отпечатъци на 
заявителя, заявления за издаване на 
паспорт не се приемат“. , Те твърдят, 
че текстът нарушава и ограничава 
правото на всеки българин да има 
документ за самоличност. Върхов-
ният административен съд уважава 
жалбата им и „отменя ал. 6 на чл. 26 
от Правилника за издаване на бъл-
гарските лични документи, приет 
с ПМС № 13 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 
12 от 2010 г., с последващи измене-
ния и допълнения)“. 

СТЕНАТА РУХНА И В СОФИЯ, 

докато Роджър Уотърс пееше на 30 
август на стадион „Васил Левски“: 
„Мамо, трябва ли да вярвам на 
правителството?“ Думата оставка 
бе изписана в червено, на бъл-
гарски език. „Оставка!“– викаха 
30 000 българи на стадион „Васил 
Левски“.“Да не се поддаваме на дър-
жавния терор“, произнесе Уотърс 
на български малко след началото 
на спектакъла, базиран на филма 
на Алън Паркър и на албума на Pink 
Floyd The Wall. 

ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ДОХОДИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО 
РАБОТЯТ ЗАД ГРАНИЦА, ДА БЪДЕ 
ПРЕДАВАНА АВТОМАТИЧНО НА 
НАП (НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ 
ЗА ПРИХОДИТЕ), 
става ясно от проекта за промени 
в Данъчноосигурителния проце-

суален кодекс. В него са записани 
точки, които засягат автоматичния 
обмен на информация между при-
ходните агенции на всички страни 
от ЕС, информира в. „Стандарт“. 

ПО ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) 
НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИ ГРАДОВЕ ЗА 
ЖИВЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ СА СОФИЯ 
И ВАРНА. 

Жителите на Пловдивска община 
са 339 129 души към края на мина-
лата година, а варненци са с 4500 
повече. Почти всеки пети българин 
е столичанин – в края на минала-
та година населението на София 
е било над 1 200 000 . В градовете 
живеят над 5 300 000. За първи път 
през последните 70 години населе-
нието на българските села е пад-
нало под 2 млн. души. Към края на 
2012 г. у нас са живели около 7 280 
000 души, което е с над 42 хил. по-
малко, в сравнение с населението 
в края на 2011 г. Статистическите 
данни сочат, че през 366-те дни на 
2012 г. населението на България 
е намалявало със 116 души на ден.

СПОРЕД ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ – 
ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ДО КРАЯ 
НА ГОДИНАТА В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 
ДА ВЛЯЗАТ ОТ ШЕСТ ДО ДЕСЕТ 
ХИЛЯДИ БЕЖАНЦИ ОТ СИРИЯ. 

Ако броят на бежанците достигне 
до десет хиляди, грижата за тях ще 

струва на държавата 10 милиона 
и 100 хиляди лева. Продължава 
оглеждането и търсенето на подхо-
дящ сграден фонд за първоначал-
но приемане и настаняване. БЧК 
стартира национална кампания 
за набиране на финансови сред-
ства. „Прогнозите за количеството 
бежанци ще се сбъднат и скоро ще 
стигнем до една критична точка 
за България. България е 1,5 % от 
населението на Европейския съюз 
(ЕС), а ще достигнем до нива, в които 
само бежанците ще достигнат 4–5%. 
Страната ни няма да е в състояние 
без европейска солидарност да по-
еме този товар“, смята Йовчев. Зам.-
министърът на вътрешните работи 
Васил Маринов съобщи, че издръж-
ката на един бежанец за един месец 
струва на България 1110 лв.

БЛИЗО 3 МЛН. ДУШИ СА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ, 
НАПУСНАЛИ СТРАНАТА 
В ПОСЛЕДНИТЕ 23 ГОДИНИ 
СПОРЕД НЕОФИЦИАЛНИ ДАННИ. 
2,1 млн. са българските граждани 
в чужбина през 2011 г. според офи-
циално преброяване. 500 хил. души 
в Турция имат български паспорти. 
В САЩ живеят 300 хил. българи, 200 
хил. са постояннопребиваващите 
в Гърция. В Испания те са 250 хил. 
по официални данни, но броят им 
вероятно е двойно по-голям. 
Между 30 и 150 хил. българи има 
и в Канада според различни източ-
ници. Още по 70–80 хил. души са 
общностите в Бразилия и Аржен-
тина. 
Във Великобритания според офици-
алните данни на британските и бъл-
гарските власти има 50 хил. българи. 
51 хил. са официално българите 
в Италия, неофициално надхвърлят 
120 хил. души. 

СРЕДСТВАТА, КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ 
ЕМИГРАНТИ ПРАЩАТ НА БЛИЗКИТЕ 
СИ У НАС, СЕ УВЕЛИЧАВАТ, СОЧАТ 
ПОСЛЕДНИТЕ ДАННИ НА БНБ. 
Според тях през юли те са изпра-
тили в България 71,5 млн. евро, 
а от януари до края – общо 492,6 
млн. евро в сравнение с 488,5 млн. 
евро за същия период на миналата 
година. За цялата 2012 г. дадените от 
емигрантите средства възлизат на 
800 млн. евро.

37

3 | 2013
Н

А
К

Р
А

Т
К

О

Роджър Уотърс

Храм-паметник „Ал. Невски“

Сирийски бежанци


