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Българите, живеещи в чуж-
бина, вкарват повече пари в 
Родината, отколкото чуждите 
инвеститори
Над 2 млн. души са българските 

емигранти, които търсят късмета си 
зад българските граници. Въпреки че 
няма официална статистика колко точ-
но пари те изпращат на близките си в 
България, икономисти смятат, че става 
въпрос са сериозни суми. Така напри-
мер през месец май българските еми-
гранти са изпратили рекордна сума, 
показват данните на БНБ. Според тях 
трансферите на постоянно живеещи-
те в чужбина българи към близките и 
роднините им у нас възлизат на 85,2 
млн. евро, което е най-високата сума 
от началото на годината досега. Това 
прави по 2,7 млн. евро средно на ден.

Общо за първите пет месеца на го-
дината емигрантите са изпратили 369,3 
млн. евро. В сравнение със същия пе-
риод на миналата година трансфери-
те са нараснали с 300 хил. евро. Със 
сигурност сумата, която емигрантите 
са пратили у нас, е доста по-голяма от 
отчитаната от БНБ, тъй като в нея не 
се включват донесените пари на ръка, 
както и тези, получени чрез системите 
за парични преводи. Сравнение с дан-
ните на БНБ за преките инвестиции 
у нас показва, че емигрантските пари 
надхвърлят директните капиталовло-
жения със 137 млн. евро. ◆

Защитихме филе „Елена“ и Па-
нагюрската луканка
Пръв в списъка на ЕС влезе Гор-

нооряховският суджук, още 4 родни 
продукта чакат одобрение.

Филе „Елена” и Панагюрската 
луканка влязоха в списъка на за-
щитени хранителни продукти в ЕС, 
обяви Европейската комисия. ЕК 
представя филе „Елена” като специ-
фичен „сурово-сушен деликатес от 
свинско филе”. Произходът на на-
именованието идва от град Елена в 
Северна България, в полите на го-
ристия Еленски Балкан. Името е по-
знато в цялата страна и е придобило 
гражданственост, без географският 
регион да влияе върху качеството 
и характеристиките на продукта, се 
посочва в решението на комисията.

Според описанието филе „Елена” 
има „овално-цилиндрична сплесната 
продълговата форма”. Наименовани-

ето „Луканка Панагюрска” е специ-
фично и произхожда от името на гр. 
Панагюрище, където за първи път е 
произведен продуктът. Поради широ-
ката популярност, която придобива под 
това наименование, той се произвежда 
целогодишно във всички региони на 
страната, като се спазват традицион-
ните рецептура и технология. „Луканка 
Панагюрска” е пресован сурово-сушен 
месен продукт от раздробено пряс-
но говеждо (което може да се заменя 
с биволско) и прясно свинско месо, 
спомагателни материали и натурални 
подправки, напълнен в естествени или 
изкуствени обвивки с диаметър 50 мм, 
посочват от ЕК. Външната повърхност 
на Панагюрската луканка е покрита с 
„бяла благородна плесен”, която е инди-
катор за правилно протекли процеси на 
зреене и сушене. Отвътре тя има кафя-
во-червен до червен цвят. 

Филе „Елена” и Панагюрска лукан-
ка ще допълнят списък от над 1200 
продукта, които вече са защитени. В 
списъка досега беше само един роден 
продукт  – Горнооряховският суджук. 
Има внесени заявления и за още чети-
ри – розово масло, суджук, кайзерован 
врат „Тракия” и роле „Трапезица”. ◆

От всички 5009 села в Бълга-
рия общо 564 са без население 
или с едноцифрен брой жи-
тели, показва справка на БТА 
в Националния регистър на 
населените места (НРНМ) на 
Националния статистически 
институт
Общият брой на селата с едноциф-

рен брой жители е 395, а 169 са насе-
лените места, в които няма нито един 
постоянен обитател. 

С един жител в страната са 60 села. 
По двама души има в 66 населени места, 
а по трима – в 55 села. 41 населени места 
в България са с по четирима жители. С 
по пет души постоянно население са 45 
села, а с по шестима жители – 35 села. 
Най-много села без население и с едно-
цифрен брой жители има в Габровско – 
там без жители са 63 села, а с едноциф-
рен брой на населението са 112. 

Общо в 1677 села в страната, в кои-
то все още има население, жителите са 
под 100 души. Ако в това число се до-
бавят и 169-те села без жители, както и 
двата манастира със статут на населено 

място – Клисурския и Рилския, общи-
ят брой на населените места с под 100 
обитатели става 1848, или повече от 1/3 
от всички населени места в страната, 
включително и градовете. 

Най-многобройна е групата на се-
лата, в които живеят между 100 и 200 
души – общо 724 села. 

Следва групата на селата с населе-
ние между 201 и 300 души, в която по-
падат 517 населени места. 

Трета по големина група е на селата 
с обитатели между 1001 и 2000 души, в 
която попадат 402 села. 

В седем села жителите са между 
4001 и 5000. Това са селата Бистрица 
(обл. София-град) с 4923 души, Кази-
чене (обл. София град) – 4802 души, 
Драгиново (обл. Пазарджик) – 4766 
души, Мало Конаре (обл. Пазарджик) 
– 4222 души, Розино (обл. Пловдив) 
– 4219 души, Калипетрово (обл. Си-
листра) – 4085 и Труд (обл. Пловдив) – 
4013 души. Само едно българско село е 
с население между 5001 и 6000 души – в 
Айдемир (обл. Силистра) живеят 5914 
души. Най-голямото българско село е 
Лозен (обл. София-град), то има 6322-
ма жители. 

Цели 2389 села в страната са по-
големи от най-малкия български град 
Мелник, който в края на 2013 г. има 208 
души население.  ◆

България ще бъде член на Меж-
дуправителствения комитет на 
ЮНЕСКО за опазване на немате-
риалното културно наследство
Република България бе избрана за 

член на Междуправителствения коми-
тет на ЮНЕСКО за опазване на немате-
риалното културно наследство по време 
на Петата сесия на Общото събрание на 
държавите-членки по Конвенцията за 
опазване на нематериално културно на-
следство, която се проведе в Централата 
на организацията в Париж. Членството 
на страната ни е с четиригодишен ман-
дат за периода 2014-2018 г.

България присъства в Списъка за 
нематериално културно наследство с два 
елемента – „Нестинарството“ и българ-
ската група „Бистришките баби – архаична 
полифония, танци и ритуални практики от 
региона на Шоплука“. Страната ни канди-
датства за вписване на нов елемент – „Чип-
ровски килими“, чиято кандидатура ще се 
разглежда по време на 9-та Сесия на Коми-
тета през ноември 2014 г. ◆
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