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ТЕ За кого гласуваха българите 

в чужбина

На 26 март т.г. в България се проведоха 
предсрочни парламентарни избори. За бъл-
гарските политици гласовете от чужбина винаги 
са изглеждали като нов, голям и неразработен 
пазар. По различни сметки извън България жи-
веят между два и три милиона души, които имат 
теоретичната възможност да гласуват. Огромната 
част от тях обаче никога не го правят и последните 
избори го потвърдиха. Българите по света, които 
пуснаха бюлетини бяха малко повече от 108 хиля-
ди. Това е по-малко дори и от изборите през 2014 
г., когато гласовете от чужбина са малко над 130 
хиляди. Почти цялото намаление идва от Турция, 
за където българската държава направи много 
сериозни усилия да ограничи гласуването. По 
данни на ЦИК при обработени 100% протоколи на 
СИК – ГЕРБ събира 24,45% от гласовете в чужбина 
(27 162 гласа). Втори са ДОСТ – 17,49% с 19 423 
гласа. След тях се нареждат БСП с 12,54% (13 924 
гласа) и ДПС с 12,05% (13 380 гласа). Да, България 
получават 10,19% от гласовете зад граница или 
11 314 гласа. За Обединени патриоти – НФСБ, 
ВМРО и АТАКА са гласували 7,11% (7 894 гласа). 
Нова република получава 3,85% от гласовете на 
българите зад граница, а Коалиция Реформатор-
ски блок – Глас народен – 2,83% (3 145 гласа). За 
Воля са гласували 2,21% от избирателите в чуж-
бина (2 453 действителни гласа). 2 537 души или 
2,28% от гласувалите са отбелязали квадратчето 
Не подкрепям никого в бюлетината.

Как гласувахме ние, 
българите, живеещи в Чехия:
Прага
Гласували 808 души, от тях действителни 

бюлетини – 783. Не подкрепили никого – 21. 
ГЕРБ – 205, БСП за България – 137, Да, България 
– 116, Обединени патриоти – 85, ДПС – 74, Нова 
Република – 42, Реформаторски блок – 26, ВОЛЯ 
– 16, Коалиция АБВ – Движение 21 – 12. 

Бърно
Гласували – 185 сънародници, от тях действи-

телни бюлетини – 181. Не подкрепили никого – 8. 
ГЕРБ – 55 гласа, БСП за България – 30, Да, Бъл-
гария – 30, Обединени патриоти – 16, Реформа-
торски блок – 10, Нова Република – 17, ВОЛЯ – 4, 
Коалиция АБВ – Движение 21 – 1, ДПС – 0.

Общо:
1. ГЕРБ – 260
2. БСП за България – 167
3. Да, България – 146
4. Обединени патриоти – 101
5. Движение за права и свободи – 74
6. Нова Република – 59
7. Реформаторски блок – 36
8. ВОЛЯ – 20
9. Коалиция АБВ – Движение 21 – 13
(„Роден глас“, Прага) ◆

Хроника

През 2016 в България про-
дължават процесите на на-
маляване и застаряване на 
населението

Задълбочава се дисбалансът в териториалното 
разпределение на населението, намалява броят 
на живо родените деца и коефициентът на обща 
раждаемост. Това бе отчетено на пресконференция 
от Националния статистически институт. През 2016 
г. в страната са регистрирани 64 984 живо родени 
деца и в сравнение с предходната година броят им 
намалява с 966 деца. Към 31 декември 2016 г. насе-
лението на България е 7 101 859, което представля-
ва 1,4 на сто от населението на Европейския съюз. 
В сравнение с 2015 г. то намалява с 51 925 души. 
Тенденцията е до 2020 г. населението на страната да 
падне под 7 млн. души, прогнозират статистиците. 
Мъжете са 48,6 на сто от населението, жените – 51,4. 
Броят на мъжете преобладава във възрастта до 53 
години. Жените над 65 г. са 24,1 на сто, а мъжете 
– 17,2 на сто. Най-голям дял на възрастното насе-
ление има в областите Видин, Габрово, Кюстендил 
и Ловеч, а най-много млади хора живеят в София и 
Варна – около 17-18 на сто. Населението в трудоспо-
собна възраст към 31 декември 2016 г. е 4 304 хил. 
души или 60, 6 на сто. Демографската статистика 
сочи още намаляване и при броя на сключените 
бракове, за сметка на увеличаващите се разводи. 
Положителна тенденция е увеличаващата се средна 
продължителност на живота. Броят на починалите 
хора през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на 
обща смъртност – 15,1 на сто. Спрямо предходната 
година този брой намалява с 2 537 случая. С насе-
ление над 100 000 души са едва 6 града в страната: 
София (1 236 047), Пловдив (343 424), Варна (335 
177), Бургас (202 766), Русе (144 936) и Стара Загора 
(136 781). В тях живеят 33,8 на сто от населението на 
страната. Най-малката по брой население е област 
Видин, в която живеят 88 867 души, или 1,3 на сто от 
населението на страната. Само една област – София, 
увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 
г. – с близо 0,3 на сто. При всички останали области 
има намаление, като най-голямо е във Видин и 
Кюстендил. През миналата година 30 570 души са 
променили настоящия си адрес от страната в чуж-
бина, като 50, 4 на сто от тях са мъже. Всеки втори 
емигрант е от 20 до 39 години, а най-предпочитани 
дестинации са Германия, Великобритания и Испа-
ния. През 2016 г., в резултат на отрицателния естест-
вен прираст, населението на страната ни е намаляло 
с 42 596 души. (novini.bg) ◆

Българска режисура ще бъде 
преставена в Кан за пръв път 
от 1988 г.

„Посоки“ на Стефан Командарев е първото 
участие на български режисьор в селекцията на 
Кан от „Време на насилие“ на Людмил Стайков.

Филмът ще се състезава в програмата 
„Особен поглед“, заедно с „Уестърн“, копро-
дуциран от братя Чучкови. Лентите са част от 
официалната селекция на престижното съби-
тие. (vesti.bg) ◆

Медал за храброст получи 
българин, обезвредил прес-
тъпник в Лондон

Сънародник от Гоце Делчев получи отличие 
за храброст във Великобритания. Васил Наков 
работи в Лондон от година и половина, но името 
му става повод за гордост, след като обезврежда 
въоръжен нападател в един от търговските цен-
трове на английската столица. Случката се раз-
играва в Лондон, в първите дни на тази година. 
Васил влиза да пазарува, както всяка вечер, но 
този път попада в центъра на опит за въоръжен 
грабеж. Успява да обезвреди престъпника и да 
го задържи до идването на полицията. За смела-
та си постъпка Васил Наков получава специална 
награда за храброст от кметство Гринуич в Лон-
дон и се нарежда сред над 30 души, отличени в 
8 различни категории. За проявената храброст 
българинът споделя, че чрез нея иска да покаже 
на обществото в Англия, че българите не живеят 
от помощи, не крадат и не правят поразии, както 
ги упрекват. (uspelite.bg) ◆

Наш музикален фестивал 
с европейско признание

Фестивалът „Мартенски музикални дни“, 
наложил се от десетилетия на българската и 
международната сцена с високия си стандарт 
и ярко присъствие на европейската фестивална 
карта, е номиниран за качество на европейски-
те фестивали 2017-2018, с оглед на заслугите му 
като член на Европейската фестивална асоциа-
ция и като признание за неговата отдаденост и 
ролята му за развитието на европейския фести-
вален пейзаж. Тази година „Мартенски музикал-
ни дни“ е директно номиниран за това отличие 
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Продължава абонаментът за списание „Роден глас“!Продължава абонаментът за списание „Роден глас“!
Скъпи читатели, ако предпочитате удобния и практичен вариант да получите издание-

то бързо и комфортно в пощенските си кутии, можете да се абонирате за него. 
Годишният абонамент за 6 броя остава непроменен – 150 крони. Абонаментната про-

грама Ви гарантира, че ще сте сред първите, получили списанието и запознали се с него-
вото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на бъл-
гарски език по важни и актуални теми от живота на нашата общност в Република Чехия. 

Бъдете винаги добре информирани!  
За контакти: 

00420 224 247 073 
rodenglas@gmail.com

от Европейската фестивална асоциация. ЕФФЕ е 
пилотен проект на Европейската комисия за Ев-
ропейска платформа на фестивалите в сферата 
на културата по инициатива на Европейската 
фестивална асоциация. Платформата има за 
цел да свързва фестивали, които са посветени 
на изкуството и са насочени към общественост-
та и европейските ценности. (kmeta.bg) ◆

Приети са окончателно пред-
ложенията за въвеждане на 
тримесечна винетка

Наред с това е добавена и една поправка – 
годишната винетка ще е валидна за 1 календарна 
година от датата на закупуването, а не както досе-
га – до края на текущата година. (168chasa.bg) ◆

Наши гимназисти със злато 
от световно първенство по 
бизнес

Български ученици спечелиха златен медал 
на световно бизнес състезание за решаване на 
казус на Харвардския университет Global Business 
Challenge. В конкуренция с 400 участници от 10 
държави, разпределени в 60 отбора, четиримата 
финалисти от Националната търговско-банкова 
гимназия (НТБГ) в София се представиха отлично 
в трите кръга на състезателния ден и заслужено 

завоюваха златото. Още едно златно и две сре-
бърни отличия получиха гимназисти от НТБГ на 
световната мрежа на тренировъчните фирми Pen 
International в Ню Йорк. Там училището участва 
с две тренировъчни фирми. В трите дни на меж-
дународното изложение българските участници 
„сключиха стотици сделки за милиони долари“ 
в условията на силна конкуренция. Тяхното до-
стойно представяне беше заслужено възнагра-
дено със злато за най-добър търговец и сребро за 
най-добър уебсайт и за най-добър щанд на меж-
дународния панаир. Четирите представителни 
български отбора на гимназията се класираха и за 
финалите на две нови състезания от съпътстваща-
та програма на младежката среща: „Управление 
на човешките ресурси“ и „Маркетинг стратегии“, за 
което са отличени с грамоти. (uspelite.bg)  ◆

Романът „Остров Крах“ на 
Ина Вълчанова е носител 
на Европейската награда 
за литература

Ина Вълчанова е журналист и продуцент в 
радиотеатъра на Българското национално радио. 
Произведението е миналогодишният победител 
в Националния литературен конкурс на Корпора-
ция „Развитие“ и е третият роман на Вълчанова 
след „Потъването на Созопол“ и „Записките на 
свинята“. Творбата е една от 12-те книги от Алба-
ния, България, Чехия, Гърция, Исландия, Латвия, 
Малта, Черна Гора, Холандия, Сърбия, Турция и 
Великобритания, чийто превод на различни евро-
пейски езици ще бъде подпомогнат. Останалите 
отличени произведения в тазгодишното издание на 
Наградата на Европейския съюз за литература са на 
Руди Еребара от Албания, Бианка Белова от Чехия, 
Калия Пападаки от Гърция, Халдора Тородсен от Ис-
ландия, Освалдс Зебрис от Латвия, Уалид Набхан от 
Малта, Александър Бечанович от Черна Гора, Джа-
мал Курейши от Холандия, Дарко Тушевлякович от 
Сърбия, Сине Ергюн от Турция и Сунджийв Сахота от 
Обединеното кралство. Призовете ще бъдат връче-
ни на церемония в Брюксел в края на май.

Европейските награди за литература се при-
съждат всяка година на изгряващи автори от 12 
предварително определени държави. В инициа-
тивата участват общо 36 страни, като всяка година 
на ред са различни 12. Предишните носители на 

наградата от България бяха „Възвишение“ на Ми-
лен Русков през 2014 г. и сборникът „Има ли кой да 
ви обича“ на Калин Терзийски през 2011 г.

Конкурсът поставя много конкретни критерии 
за „изгряващ“ автор: номинираните произведения 
трябва да са излезли не по-рано от последните 18 
месеца, а авторите им не бива да имат повече от че-
тири чисто белетристични книги, нито твърде много 
преводи в чужбина. Това обясни след номинациите 
поетът, публицист и председател на българския 
П.Е.Н. център Бойко Ламбовски. (capital.bg) ◆

Българският пълнометра-
жен приключенски филм 
„6 и 1 наум“ на режисьора и 
продуцент Лъчезар Петров 
получи четири номинации 
на Международния кино-
фестивал в Ница

Лентата ще се бори за награди в категории-
те „Най-добър чуждоезичен филм“, „Най-добър 
сценарий на чуждоезичен филм“ за Лъчезар 
Петров, „Най-добра главна женска роля в 
чуждоезичен филм“ за Изабелла Върбанова и 
„Най-добра поддържаща женска роля в чуждо-
езичен филм“ за Анастасия Левордашка. Лента-
та „6 и 1 наум“ ще бъде в надпревара с още 12 
филма за статуетката „Най-добър чуждоезичен 
филм“. (dnevnik.bg) ◆

Средната заплата у нас е 
1000 лв., но 70% от работе-
щите получават под сред-
ното възнаграждение и то 
преди облагането

Статистическите данни сочат, че 350 хил. бъл-
гари взимат под минималната заплата или до 460 
лв., а над 1 млн. – между 460 лв. и 1000 лв. Доход 
между 1000 и 2000 лв. имат 440 хил. работещи у 
нас и 125 хил. – над 2000 лв. Големи са различията 
в заплащането и по области. Очаквано, най-ви-
соко е средното възнаграждение в София-град – 
1372 лв., най-ниско е във Видинска област – 681 
лв. В София безработицата е най-ниска, а във об-
ласт Видин – най-висока. (btvnovinite.bg) ◆


