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Всеки българин, който еми-
грира от страната, ще трябва 
да съобщава, къде отива

Всеки българин, който емигрира 
от страната, ще трябва да съобщава 
в общината, в която е постоянният 
му адрес, къде отива. Това предвиж-
да промяна в Закона за гражданската 
регистрация, предложена за общест-
вено обсъждане от правителство-
то. Пред общината ще се декларира 
единствено държавата, в която отива 
да живее гражданинът, но не и град 
и точен адрес. Името на държавата 
на емиграция ще се вписва като не-
гов настоящ адрес. Веднага след по-
даването на такава адресна карта за 
емиграция, тя ще се вписва в нацио-
налната база данни „Население“ на 
ЕСГРАОН. МВР пък вече няма да е 
длъжно да подава информация към 
ЕСГРАОН на база данните за адрес, 
които гражданите вписват в заявле-
нията си за лични документи. Очак-
ванията са новата система да дава по-
точна информация за живеещите зад 
граница българи. Техният брой е ва-
жен за определянето на избирателните 
списъци, които сега са пълни с „мърт-
ви души“. Липсата на точни данни за 
емигрантите бе посочена и като една 
от основните причини за сбърканото 
преброяване през 2011 г. При него са 
отчетени само 175 000 българи еми-
гранти, докато последстващият ана-
лиз показал, че техният брой е много 
по-голям, след като България влезе в 
ЕС през 2007 г. Броенето на напусна-
лите страната в момента се затрудня-
ва и защото граничните полицаи не 
въвеждат редовно данни, твърдят от 
Националния статистически инсти-
тут и ЕСГРАОН.  ◆

Наши ученици с медали от 
олимпиада по природни науки

 
Наши ученици спечелиха медали 

на 12-ата олимпиада на Европейския 
съюз по природни науки, съобщи 
МОН. Надпреварата EUSO 2014 се 
проведе от 30 март до 6 април в Ати-
на за ученици до 16-годишна възраст.

България се представи с два тима, 
които завоюваха сребърни и бронзо-
ви медали. Ментори на отборите са 

преподаватели от Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“.

В олимпиадата се включиха 
общо 150 ученици от 25 държави 
в състава на Европейския съюз. 
Участниците работиха в лаборато-
рия върху експериментални задачи 
с изследователски характер от об-
ластта на природните науки биоло-
гия, химия и физика.

Българските ученици не само 
решаваха задачи, но и участваха в 
театрален кръжок – на международ-
ната вечер представиха спектакъл 
„Chemical Party“.  ◆

В Софийския университет 
беше представена книгата 
„Българската история в 100 
личности“.

Книгата излезе официално на 17 
март. Нейни автори са 20-годишните 
студенти в Софийския университет 
Марио Мишев, Иван Кънчев и Иво-
мир Колев. Книгата представя по 
достъпен начин биографиите на 100 
личности, оставили ярка следа в бъл-
гарската история. Целта на книгата е 
да се превърне в отключващ фактор 
и да събуди интереса към минало-
то на онези, които нямат определен 
афинитет към изучаването му. В нея 
няма да намерите тежки научни тер-
мини, а напротив – изказ и подход 

за представяне на информацията, 
подходящ за ученици и млади хора, 
чието ежедневие не е обвързано с 
историята. Това е и главната идея на 
авторите – да превърнат често нари-
чаната от учениците „най-скучна на-
ука“ в модерна, достъпна и интересна 
за всекиго.

Студентите са и едни от създате-
лите на образователния сайт „Бъл-
гарска история“ (www.bulgarian-
history.org), който съществува от 
ноември 2012 г. За това време екипът 
е създал над 600 публикации, пред-
ставящи родната история и култура, 
както и десетки публикации, свърза-
ни с бита и традициите на българи-
на. С времето сайтът се превръща в 
най-големия на подобна тематика, 
като дневните му посещения са над 
5000, а броят на последователите във 
Facebook близо 140 000 души.

Преди година екипът стартира 
една инициатива, която не след дъл-
го се превръща в неизменна част от 
дейността му. Студентите посещават 
български училища и изнасят уроци 
и презентации пред ученици из ця-
лата страна. Целта на мероприятията 
е да бъде показано на учениците, че 
българската история е изключително 
важна и всички ние трябва да я по-
знаваме и да се учим от нея. Всички 
инициативи се радват на голям инте-
рес, а миналото ни се популяризира 
по нетрадиционен начин.  ◆
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С болка в сърцето съобщаваме 
на всички роднини, приятели и познати, 
че завинаги ни напусна нашият обичан 

съпруг, баща, дядо, вуйчо, свекър
и верен другар.

 Васил КАЛАЙДЖИЕВ
загуби битката си 

с коварното заболяване 
в сряда, 9 април 2014
на възраст 72 години. 

От скърбящото семейство
и членовете на Българския културно-

просветен клуб в Прага

Недейте да плачете, че ви напуснах,
мир и спокойствие ми желайте,

в сърцето си спомен за мен запазетe.


