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Хроника

Избори 2016 – как гласуваха българите в чужбина?
Общо над 130 хил. избиратели пуснаха гласа
си в някоя от избирателните урни извън границите
на България. Вотът беше рекорден заради броя на
разкритите секции – общо 427 или почти два пъти
повече, отколкото при предишните парламентарни избори година и половина по-рано. Подобно на
вота през 2013 г., ДПС е първа политическа сила, а
ГЕРБ – втора (с 28%). Този път обаче Реформаторският блок е трета политическа сила и взима почти
15 хил. гласа от чужбина.
На фона на критиките за излишни разходи,
краткият отговор за смисъла от увеличения брой
секции в чужбина е, че той не е довел и до удвояване на избирателите. Въпреки това обаче има
ясна тенденция: на току-що приключилите избори
са гласували 18, 9 % (или около 20 хил. души) повече, отколкото през 2013 г. Активността в Турция
е намаляла с около пет процента. За сметка на
това броят на гласувалите българи извън Турция
се е повишила с 50%.
Каква беше ситуацията при нас, в Прага?
В първия тур на президентските избори са
гласували 730 български граждани, от тях 138 са
посочили Румен Радев, 131 – Цецка Цачева, 134 –
Красимир Каракачанов, 124 – Трайчо Трайков, 43
– Ивайло Калфин. В балотажа са взели участие 649
български граждани, а действителните бюлетини
са били 591. От тях Румен Радев е предпочетен от
311 избиратели, Цецка Цачева – от 240, а 35 наши
сънародници не са избрали никого от кандидатите.
Що се отнася до референдума, националният
омбудсман, г-жа Мая Манолова вече е внесла в
Парламента законопроект за изменение на Изборния кодекс. В интервю за eurochicago.com тя
казва: „Законопроектът, който внесох, е в изпълнение на заявената воля от над 2 млн. и 500 хиляди български граждани, които гласуваха за смяна
на пропорционалната избирателна система с мажоритарна. Малко не достигна на референдума да
бъде задължителен, 12 хиляди гласа, но предвид
огромното участие – над 3 млн. и половина български граждани, и огромната подкрепа и за трите
въпроса – над 2 млн. и половина за всеки въпрос,
аз смятам, че този референдум е задължителен за
институциите и за политиците. Така че мой ангажимент като омбудсман, който защитава правата
на българските граждани, включително техните
граждански и политически права, беше да защитя
◆
заявената воля на референдума“.

Вече има нови изисквания
за зимни гуми и за използване на фарове в България
За периода от 15 ноември до 1 март
трябва да се използват гуми, предназначени за зимни условия или гуми с дълбочина
на протектора не по-малка от или равна на 4
мм. Това решиха депутатите с приети на второ
четене текстове от Закона за движението по
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В Хондурас тече
река България

пътищата. С приетите текстове се въвежда изискване водачите да включват къси светлини
при движение в тунел, чието начало е обозначено с пътен знак. Шофьорите се задължават
да носят знак за първоначален технически
преглед или удостоверение за периодичен
преглед за техническа изправност. На водачите се забранява да организират или участват
в нерегламентирани състезания по пътищата,
отворени за обществено ползване, както и да
използват такива пътища за други цели освен за
превоз на хора и товари. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга се задължават
да носят светлоотразителни жилетки през тъмната част на денонощието. Депутатите уточниха,
че шофьор, който не участва в пътнотранспортно
произшествие, но стане свидетел на такова, при
което има пострадали, трябва да уведоми органите на МВР или администрацията на общината, на чиято територия е станала катастрофата.
◆
(novini.bgnews)

Български студенти
впечатлиха света с пробив
в генното инженерство

Наши студенти пребориха свои колеги от
университети като „Кембридж“, „Оксфорд“ и
„Бъркли“ и спечелиха бронзов медал за страната ни. Високото отличие е за разработка по
синтетична биология, с която нашите осем
студенти преборват 300 научни отбора от цял
свят. „Ние спечелихме състезанието с това, че
успяхме да копираме способността на едно животно, наречено бавноходка, да оцелява в много
драстични условия, като радиация, много ниски
или високи температури. Пренесохме тези способности върху нашата родна бактерия Лактобацилус Булгарикус. Така те правят бактерията още
по-издръжлива“, разказва една от участничките
◆
в българския отбор. (uspelite.bg)

Преди известно време, подготвяйки реализацията на културен проект, председателят на Дружеството за приятелство България–Хондурас Спас
Ташев се натъква на неизвестен у нас факт. До град
Ла Сеиба на карибския бряг на Хондурас се намира
единствената река в света, носеща името България (на испански Рио Булгариа). След проучвания
се установило и наличието на непозната за нашата
наука българска общност в тази централноамериканска държава със своя 100-годишна история.
Въпросните наши сънародници още в началото
на ХХ век откриват неизвестна река в Хондурас и я
наричат България в чест на своята родина.
Рио Булгария извира в планината Грасиас а
Диос в Националния парк Пико Бонито. Заобиколена е от труднопроходима джунгла и поради пресечения и силно наклонен терен, нейното
поречие не е добре проучено. (nabore.bg) ◆

Българите са обеднели с
10 млрд. долара за 3 години
Същевременно средната задлъжнялост на
домакинствата се увеличава, достигайки през
2016 г. до второто най-високо ниво за последните
16 години. Това показва публикуваният доклад
за световното богатство на втората по големина
швейцарска банка „Креди Сюис“ (Credit Suisse).
Според публикуваните данни през 2016 г.
общото състояние на българите е намаляло до
87 млрд. долара, от 89 млрд. долара през 2015 г.
За изминалата година състоянието за възрастен човек в страната е възлизало средно на
14 824 долара, от които финансовите активи са
9159 долара, а нефинансовите – 8748 долара.
През последните две години има сериозен спад
по този показател. През 2015 г. средната сума на
ликвидните активи на българина е била 15 019
долара, а през 2014 г., 16 319 долара.
Като цяло общото богатство на българите
бележи постоянен спад от 2014 г. насам, когато
пълнолетните граждани на страната са притежавали активи за общо 97 млрд. долара. Същевременно средната задлъжнялост на българина
се увеличава, достигайки през 2016 г. до второто
най-високо ниво за последните 16 години – 3083
долара. Дори в годините след финансовата криза
ликвидните активи, притежавани от населението
◆
на страната, са били повече. (vesti.bg)
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