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Българският паспорт сред до-
кументите с най-много приви-
легии в света
България попадна на 15-о място в кла-

сация за паспортите, които имат най-голе-
ми привилегии, съобщи Washington Post. 
Местата се определят според това колко 
държави може да посети човек с държав-
ния си паспорт, без да има нужда от виза.

Консултантската фирма Arton Capital 
е създала паспортен индекс, който ори-
ентира за привилегиите на различните 
държави. Паспортите се подреждат по 
посочен от тях „признак за власт“, който 
се определя от това колко географски 
държави могат да се посетят без виза. 
България се класира на 15-о място за-
едно с Лихтенщайн, като общият брой 
държави за посещение без виза са 131. 
На първо място са Великобритания и 
САЩ, чийто граждани могат да посетят 
147 държави без да им бъде издадена 
специална виза.  ◆

Системата на предучилищно-
то и училищното образование 
в България да включва и обу-
чението по роден език и кул-
тура, което се осъществява 
от организации на български 
общности в чужбина
Това решиха депутатите от Комисията 

по образование и наука в Народното съ-
брание, по време на обсъждането на за-
конопроекта за училищното и предучи-
лищното образование. Предложението 
за включването на българските училища 
зад граница в националната образова-
телна система бе подкрепено от Минис-
терството на образованието и науката, в 
лицето на министъра проф. Тодор Танев. 
В обсъждането в комисията, освен проф. 
Танев, са участвали и представители на 
неправителствени организации, както и 
на Българската стопанска камара, инфор-
мира в. „Аз Буки“. ◆

Георги Господинов, най-из-
вестният и превеждан съвре-
менен български писател, е 
номиниран за наградата „Ев-
ропейски гражданин на годи-
ната“, учредена от Европей-
ския парламент
Номинацията е направена от ръко-

водителя на българската делегация в 
групата на ЕНП в Европейския парла-
мент Мария Габриел.

Тя е за активната му гражданска по-
зиция в отстояването на европейските 
ценности за свобода, равенство, човеш-
ко достойнство, обединение, културно 
многообразие, толерантност.

Причисляван към постмодернизма, 
Георги Господинов провокира силен ин-
терес към съвременното разбиране за 
литература и допринася за обогатяване-
то на литературната и културна съкро-
вищница на Европа.

Първият роман на Георги Господи-
нов „Естествен роман“ е най-превеж-
даната българска книга след 1989 г. 
Публикуван е на 21 езика, сред които 
английски, немски, френски, испански, 
италиански и други. 

Вторият му роман „Физика на тъгата“ 
оглавява класациите за най-продавани-
те книги в България веднага след изли-
зането си, а през 2014 г. е номиниран за 
четири международни награди.

Стихотворения на Георги Господи-
нов са включени в редица антологии на 
английски, немски, френски език.

Наградата „Европейски гражданин 
на годината“ се връчва от Европейския 
парламент от 2008 г. ◆

„Сънчо“ навърши 55 години 
Излъчването на телевизионната 

рубрика „Лека нощ, деца“ започва на 
5 март 1960 година. И днес „Сънчо“ се 
излъчва всеки делничен ден в 19.50 ч. 
преди началото на „По света и у нас“. 
Рубриката не е в ефир единствено в пе-
риода 2003-2004 г., но е възстановена. 
Главни герои на разказите на „Сънчо“ 
през годините са били Кума Лиса, Зайо 
Байо, баба Меца, Кумчо Вълчо, Педя чо-
век, Гинко-Пружинко, Макс и Мориц и 
много други български и чуждестранни 
приказни герои. „Приказките на Педя 
човек – лакът брада“ е най-популярната 
българска поредица в рубриката. Поко-
ления българи са израснали с героите и 
гласа на Слава Рачева, създателката на 
Педя човек. Най-популярното чуждес-
транно филмче, излъчвано в рубриката 
пък, е „Банани с пижами“.

Песента към „Лека нощ, деца“ е напи-
сана от композитора Петър Ступел и е 
по текст на Димитър Спасов. Изпълнена 
е от от певицата Лина Бояджиева. ◆

Виена отново е най-добър град 
за живеене, София е 115-а
Столицата на Австрия Виена за шес-

ти пореден път е обявена за града с най-
високо качество на живот в света.

Класацията е по проучване за 2015 г. 
на консултантската компания „Мърсър“ 
(Mercer), цитирано от в. „Ромъния либе-
ра“, на който се позова БТА. В проучване-
то са използвани няколко критерия, сред 
които политическа стабилност, здравео-
пазване, образование, престъпност, въз-
можност за почивка и транспорт. 

Виена, в която живеят 1,7 милиона 
души, оглавява класацията за шеста 
поредна година. Австрийската столица 
може да се похвали с наситен културен 
живот, всеобхватно здравеопазване и 

умерени жилищни цени. Обширната 
мрежа за градски транспорт струва само 
едно евро на ден с едногодишна карта. 
Първите пет позиции в класацията ос-
тават непроменени спрямо миналата 
година: на второ място е Цюрих, следван 
от Окланд (Нова Зеландия), Мюнхен и 
Ванкувър (Канада). Дюселдорф и Франк-
фурт също са в челната десятка.

Багдад е класиран като най-лошия 
град за живеене, информира „Ройтерс“.

От страните в Централна и Източна 
Европа най-добре класираните градове 
са Прага – на 68 място, Будапеща и Лю-
бляна – и двете на 75 място. Букурещ се 
намира на 110 място, а София – на 115 
място. ◆

Созопол стана дестинация но-
мер две за световен туризъм 
за 2015 г. 
Морският курорт получи признание 

от Световния съвет по туризъм и пъте-
шествия за „Дестинация на 2015 г.“. Пър-
вото място в класацията бе отредено на 
Любляна.

По време на грандиозната цере-
мония, която се предаваше онлайн 
през сайта на организацията, особено 
внимание бе отделено на перлата на 
Българското Черноморие – Созопол. 
„Хората от българския град Созопол до-
принасят изключително много заедно с 
местната администрация за генериране 
на иновациите, запазващи духът на ан-
тичността и красотата на тази уникална 
дестинация. Реставрациите на антич-
ните ценности и забележителности в 
града допринасят за запазването на ав-
тентичния бранд на града“, обяви пред-
седателят на съвета. ◆

Пловдив ще бъде домакин 
на световния винен конкурс 
Concours Mondial de Bruxelles 
2016, обяви министърът на 
туризма Николина Ангелкова
Събитието ще се проведе от 29 ап-

рил до 1 май 2016 година. Гостите на 
конкурса ще имат досег и с българската 
история и култура, които са свързани и 
с лозаро-винарския сектор от древни 
времена.

„Виното винаги е било неизменна 
част от културата и историята на Бъл-
гария. Свидетелство за това са и много-
бройните тракийски находки по нашите 
земи, част от които са включени в излож-
бата в парижкия Лувър“, споделя минис-
тър Ангелкова.

В рамките на своето изказване тя 
подчертава, че през последните години 
Concours Mondial de Bruxelles се е раз-
гърнал и е достигнал до страни от Юго-
източна Европа с доказани традиции 
във винопроизводството. ◆


