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ТЕ Българското читалище 

влиза в списъка на ЮНЕСКО

Уникалната българска институция получи 
заслужено международно признание като нема-
териално културно наследство на човечеството. 
Международното признание идва за присъства-
щите във всеки град или село читалища, които, 
по последни данни, наброяват 3 600. В мотивите 
за вписването, от ЮНЕСКО посочват, че българ-
ското читалище е мястото, където по-възраст-
ните членове на обществото предават културно 
наследство на младите.

Признанието идва два дни след вписване-
то на мартеницата в представителния списък. 
Номинацията за мартеницата, обаче е мулти-
национална кандидатура, която е представена 
съвместно от България, Румъния, Молдова и 
Македония. (investor.bg) ◆

НАСА: Най-чистият въздух 
на цялата планета е замерен 
в района на исторически 
родопски град...

Родопите продължават да изумяват всеки 
жител не само в прекрасната ни Родина, а и по ця-
лата планета. Оказва се, че историческият Бaтaĸ e 
един от нaй-неповторимите гpaдове в Бългapия.

Ocвeн c ключовото cи културно-иcтopичecĸo 
мяcтo, ĸoeтo зaeмa, Бaтaĸ завладява известни 
yчeни и еколози c още един уникален факт. Учeни 
oт HACA ycтaнoвяват, чe нaд красивото бългapcĸo 
гpaдчe съществува истинска райска зона с нaй-
чиcтия въздyx нa цялaтa плaнeтa!

Cпeциaлиcтитe oт Haциoнaлнoтo yпpaвлe-
ниe пo въздyxoплaвaнe и изcлeдвaнe нa 
ĸocмичecĸoтo пpocтpaнcтвo нa CAЩ ca открили 
тoзи фaĸт cлyчaйнo, съобщават aмepиĸaнcĸи 
мeдии. Eĸип нa HACA изcлeдвaл Poдoпcĸия paйoн 
от хиляди километри над земята. Πoлyчeнитe 
дaнни били впечатляващи – yниĸaлнo чиcт въз-
дyx, дължaщ ce нa йoнизaциятa мy, пoлyчeнa 
пo ecтecтвeн път. Чудният въздух полъхва нaд 
цялaтa Бaтaшĸa плaнинa, наблюдава се и в 

paйoнa нa язoвиp Бaтaĸ, което го превръща в 
eднo oт нaй-pядĸo cpeщaнитe явлeния в cвeтa. 
(opoznaybulgaria.com) ◆

Най-големият паричен донор 
за България: Емигрантите

Притокът на пари от българските емигранти 
в чужбина за техните роднини у нас се оказва 
най-големият паричен донор за България. Това 
сочи публикуван анализ на „Евростат“.

Според него страната ни е на7-мо място по при-
ток на пари в Европейския съюз и на 4-то място по 
равносметката – влезли от емигранти пари, излез-
ли навън за емигриралите или учещите се там.

С най-голям приток на пари са Португалия 
– 3.3 млрд. евро, Полша – 3 млрд. евро, Вели-
кобритания – 2.5 млрд. евро и Румъния – 2.4 
млрд. евро.

Като равносметка между количество влезли 
и излезли пари най-добре са Полша и Португалия 
с по 2.8 млрд. евро, Румъния – с 2.23 млрд., Бъл-
гария – с 860 млн., Литва – с 666 млн., Унгария 
– 563 млн. и т.н.

С най-отрицателен баланс на такива финан-
сови средства са Франция – с 9.4 млрд. евро и 
Великобритания – с 4.6 млрд.

Ако обаче сметките се правят на човек от 
населението, на първо място в Европа по преве-
дени пари за роднините у дома е Португалия, на 
второ – Литва, на трето – България.

Тази статистика е основана на банковите 
преводи и Уестерн Юниън/Мъниграм. Кешови-
те трансфери не се отчитат, а те също са много 
големи по размер. Известно е, че около 350 000 
– 400 000 наши сезонни гастарбайтери харчат 
спечелените навън пари като се завърнат у нас 
за месеците без работа. (eurochicago.com) ◆

Лято 2017 е най-добрият ле-
тен сезон за България през 
последното десетилетие

Ръстът на чуждестранните туристи, посетили 
България в периода януари-август 2017 г. е 7.9 %, 

спрямо същия период на 2016 г., като увеличение-
то на посещенията е с 8.1 %, което определя насто-
ящия летен сезон като най-добрият за България 
през последното десетилетие. Постигнатите през 
сезон „Лято 2017“ резултати надграждат вече по-
стигнатото 10%-но увеличение на броя на посети-
лите България международни туристи през 2016 г. 
(domaza.bg) ◆

Триумф за България: 
Карнобатска отново е най-
добрата ракия в света 

Невероятната „Карнобатска Специална“ на-
кара най-големите познавачи отново да обявят 
българската ракия за най-добра и да я превър-
нат в посланик на родния дух и идентичност по 
четирите краища на света. Изключителното при-
знание идва от журито на водещия световен кон-
курс Challenge International Du Vin във Франция. 
За втора година в меката на виното Бордо, ракия 
от Карнобатските лозя получава Златен медал за 
отличното си качество. В оспорвана надпревара 
с над пет хиляди гроздови напитки и вина, тя 
намира място сред най-добрите световни бран-
дове. А изисканите „Карнобатска Мускатова“ и 
„Perlova rakia“ на „Винпром Карнобат“ се окичиха 
с престижните сребърни медали. Това е триумф 
без аналог за страната ни, коментираха еноло-
зи и винени журналисти. Успехът идва година и 
половина след като ракиите на Карнобат триум-
фираха със Златни медали в авторитетния Spirit 
Selection в Брюксел. (novini.bg) ◆

Велико Търново има 
своята мини България 

В старата столица бе открит парка „Търнов-
град – духът на хилядолетна България“. Най-но-
вата туристическа атракция включва макети на 
български исторически и природни забележител-
ности, разположен на площ от 11 460 кв.м. в мест-
ността „Френкхисар“ в подножието на крепостта 
Царевец. В него са експонирани точни копия в 
мащаб 1:25 на Бачковския и Рилския манастир, 
резиденция„Евксиноград“, църквата „Успение Бо-
городично“ в Габрово, Царска Бистрица, римския 
акведукт и Античния театър в Пловдив, църквите 
„Света София“ и „Христос Пантократор“ в Несебър, 
крепостта на нос Калиакра, Двореца в Балчик, 
моста на Колю Фичето над река Янтра край Бяла, 
Асеновата и Белоградчишка крепости, крепостта 
„Баба Вида“, Дяволския мост, храм-паметника 
„Александър Невски“ и други. (novini.bg) ◆


