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Тръпнем 
да не ни се случи случка
68,6 на сто от българите не са в 

състояние да посрещнат непред-
видени разходи – ремонт на авто-
мобила, подмяна на повредили се 
домакински уреди като перални, 
съдомиялни, печки, прахосмукач-
ки. Позволят ли си подобен разход, 
българите ще фалират, тъй като ня-
мат нужните спестявания за подоб-
ни извънредни харчове.

Едва ли е успокоение за нас, че 
по този показател не сме на опаш-
ката. По-зле от българите са ун-
гарците – 74 на сто от тях биха се 
изпотили здраво, ако им се стовари 
наложителен ремонт или смяна на 
излезли от строя уреди. Това сочи 
изследване на Евростат. 

Евростат е статистическата служ-
ба на Европейския съюз. Нейната 
централа е в Люксембург. Официал-
но се води като главна дирекция към 
Европейската комисия и е на подчи-
нение на еврокомисаря по въпросите 
на икономиката и валутата. Мотото е 
„Ние сме ключът към европейската 
статистика.“

Евростат констатира, че след из-
бухването на финансовата криза по-
вечето от гражданите са с изпразне-
ни банкови сметки.

Не така стои положението в 
скандинавските страни и в Швей-
цария. (Алпийската страна не е 
член на ЕС, както и Норвегия, но 
като европейски държави Евростат 
не ги подминава в статистиките си 
– бел. ред.) 

Но дори и в богата Швейцария 17 
на сто от населението биха изпитали 
затруднения да покрият извънредни 
сметки. Същият процент се пада и на 
Финландия. Чехия и Швеция са по-
добре – 15%. 

Най-големи парични резерви 
имат норвежците. При тях само 10 на 
сто биха били затруднени от непред-
видени разходи.

Далеч по-зле са литовците – без-
паричие мъчи 73,1 на сто от тях. За 
хърватите процентът е 67, а за лат-
вийците – 60,4 на сто.

Средният процент за Европа е 
40 на сто.

Под средното са Германия (33,4%), 

Франция (33%) и Австрия (22,2%). 
Над средното е Румъния, макар и да-
леч по-добре от нас – 42%.

Но и в тези държави почти всеки 
трети гражданин не е подготвен да 
посрещне непредвидени разходи.

Проучването, приключило на 5 
декември 2013 г., е направено сред 
230 000 домакинства от 31 европей-
ски държави.

Шокиращият извод е, че 125,5 
милиона европейци (24,8%) нямат и 
минимални спестявания.

А кои от 28-те държави от ЕС са 
застрашени от крайна бедност? При 
средно 17% най-зле са гърците и ру-
мънците – 23 на сто. Следват ги ис-
панците – 22%. Българи и хървати са 
малко по-добре – 21%.

Най-малко бедност има в Чехия и 
Холандия – 10%. При датчани, слова-
ци и финландци този процент е 13. ◆

Въвеждат един учебник 
по всеки предмет 
„До завършване на основно об-

разование трябва да се учи по един 
учебник за всеки предмет, а не как-
то досега – да се избира между три“ 
– това каза министърът на образова-
нието Анелия Клисарова на среща с 
учители. По думите й в момента дър-
жавата дава милиони за учебници, 
които отиват в частни издателства. 
Само тази година Министерският 
съвет одобри 42 млн. лева за преиз-
даване на учебници.

„Учебниците трябва да бъ-
дат отпечатвани в печатницата на 
МОН и да се пишат от авторски ко-
лективи, в които участват предим-
но учители от различни училища. 
Всеки нов учебник ще бъде широко 
обсъждан“, обясни министър Кли-
сарова. „Ако сега дете се прехвърли 
от едно училище в друго, то трябва 
да сменя и учебниците, защото те са 
различни“, добави тя. Според нея, 
ако държавата поеме тази функция, 
ще бъдат спестени средства, които 
приоритетно да се използват за мо-
дернизация и ремонт на училища-
та. В момента се правят изчисления 
каква ще е сумата, която ще се спес-
ти при нови правила за издаване на 
учебници.  ◆

Българите в Германия са по-
образовани от местните
Повечето имигранти от България 

и Румъния, които се заселват в Гер-
мания, са с по-високо образование от 
германците. Не съществува феноме-
нът масова имиграция по бедност от 
тези две държави, установи първото 
мащабно проучване на интеграцията 
на чужденци в Германия.

Интеграцията на чужденци в Гер-
мания е постигнала огромен напре-
дък през последните 10 години и при-
шълците все повече се изравняват с 
местните, пише „24 часа“. Най-бързо 
се променя образователното ниво на 
имигрантите, като децата им обикно-
вено завършват с по-висока степен на 
образование от децата на германците. 
До тези изводи стига първото мащаб-
но проучване на интеграцията в Гер-
мания, направено от Берлинския ин-
ститут по изследване на населението.

Проучването започва с изненад-
ващ за повечето германци извод: а 
именно, че 90% от българите и ру-
мънците, идващи в страната, са с 
добро образование и квалификация. 
Българите са по-образовани и от по-
вечето източноевропейци.  ◆

Националната информационна 
агенция започва иновативно за 
България сътрудничество с MyTV

За пръв път от април 2014 г. съ-
народниците ни в Европа, САЩ и 
Канада имат възможността да гледат 
записи от пресконференциите в На-
ционалния пресклуб на БТА в София 
и регионалните пресклубове агенци-
ята в страната. Това е възможно чрез 
международната платформата MyTV 
http://mytv.bg/. 

БТА започна и излъчването на ви-
део коментари и анализи по актуал-
ни политически, икономически, со-
циални и културни теми от България 
и света в специализирана рубрика 
„СТУДИО БТА”. Тя съдържа автор-
ска видеоинформация, която се съз-
дава и записва в собствено студио. 
Материалите от рубриката също ще 
бъдат достъпни чрез платформата на 
MyTV с потребителско име и парола:

Username: btapartnership
Password: qwerty1234  ◆

БЪ
Л

ГА
РИ

Я И
 БЪ

Л
ГА

РИ
ТЕ


