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Автобус с 40 български туристи
катастрофира в Египет, 11 ранени

По програмата за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ Гърция - България започва работата по проект,
насочен към изграждане на механизми за подкрепа и насърчаване на социалното предприемачество в контек-
ста на социалната икономика и иновации. Ръководител на проекта е Областен съвет на регион Централна
Македония в гр. Солун с партньори: от гръцка страна - Македонски университет в Солун и Тракийски универси-
тет Демокрит в Ксанти; от българска страна - община Якоруда и Югозападен университет "Неофит Рилски"/
Факултет по изкуствата.

С реализацията на проекта се цели разширяване и развитие на съществуващите социални предприятия и
създаване на нови в граничните области,  увеличаване на тяхната заетост, подобряване на административния
им капацитет, популяризиране на техните услуги/продукти сред по-широка аудитория, разширяване на потен-
циалните пазари за социални предприятия, включително достъп до обществени поръчки, насърчаване и подпо-
магане на младите хора за работа в социалното предприемачество.

Социалните предприятия са особено необходими в граничните райони, които обикновено са в по-неиз-
годна позиция като равнище на  благосъстоянието, инфраструктура, заетост, социални услуги и пр. За по-
добряване живота на хората не следва да се разчита единствено на държавните и общински структури, а да
се използва богатият потенциал на социалното предприемачество с неговата социална ангажираност, ини-
циативност, енергия и себеотдаване, креативност и иновативност. Социалното предприятие е вид бизнес с
водещи социални цели, чийто излишък се реинвестира обратно в бизнеса или в общността. Така социалното
предприемачество е двойствен характер: от една страна, е бизнес предприемачество, но от друга - с ясно
изразен социален ефект.

В област Благоевград са регистрирани над 500 организации с нестопанска цел. Липсва  информация обаче
колко от тях са реално действащи, какъв е мащабът на тяхната заетост, характерът на услугите, които предос-
тавят, кои са техните целеви групи, ефективност на работата им и пр.

Екип от Факултета по изкуствата с декан проф. д.н. Йордан Гошев се е заел с амбициозната задача да
проучи състоянието на социалните предприятия в област Благоевград; да разработи стратегия за тяхното раз-
витие; да подготви  образователни програми и проведе курсове за обучение на представители от местната
власт и  ръководители на социални предприятия с цел разширяване на техните познания, умения и компетен-
тности в сферата на социалното предприемачество. Специален акцент в научноизследователската и научно-
практическата дейност на екипа ще бъде социалното предприемачество в социалната сфера, в областта на
културата и изкуствата, както и на културното наследство и културния туризъм като важни страни от стратегията
за развитие на Благоевградска област.

11 български граждани са
пострадали при автобусна
катастрофа вчера в Южен
Египет. По неофициална ин-
формация автобусът е из-
лязъл от пътя и се е преобър-
нал. Не става дума за сблъ-
сък с друго превозно средс-
тво. 

Инцидентът е станал в
9.15 часа местно време по
пътя от Хоргада до Марса
Алам. В автобуса е имало 40
български туристи. Медицин-
ски специалисти в хирурги-
ческата болница на Марса
Алам, южно от Червено мо-
ре, са започнали да оказват
първа помощ и лечение на
българските туристи, преда-
де вестник „Ал Масри Ал

Кметът на Марса Алам: Повечето са с ожулва-
ния и натъртвания, състоянието им е стабилно

Яум“.
Пострадалите българи са

общо 11 на брой. След ка-
тастрофата незабавно са

пристигнали десетина линей-
ки, които са откарали ране-
ните до болницата. Лекарите
информираха, че четирама от

пострадалите са с тежки
фрактури на крайниците, а
останалите са предимно с
ожулвания и натъртвания. На
всички ранени са направени
необходимите изследвания.

Генерал-майор Атеф Уаг-

ди, кмет на Марса Алам, зая-
ви, че състоянието на всич-
ки българи е стабилно. Авто-
бусът е пътувал към туристи-
ческите и археологическите
райони на южния град Асуан.
Катастрофиралото превозно

средство се е
движило в гру-
па от три авто-
буса, които са
превозвали об-
що 123-ма ду-
ши. Те са били
на туристическа
фирма „Абакс“. 

Марса Алам
е курортно се-
ло в Южен Еги-
пет с около
6000 жители,
което го прави
идеално място
за по-спокой-

на почивка. Пътят дотам и
от Луксор, и от Хургада е
около 3-4 часа. Селището
става все по-популярно и в
околностите му вече има
летище, а броят на луксоз-
ните съоръжения и ком-
плекси продължава да рас-
те. 

Омбудсманът Мая Мано-
лова иска и гражданите да
имат право да обжалват ре-
шения на КЕВР за цените на
тока, водата и топлото. Ма-
нолова прати на Конститу-
ционния съд /КС/ текст от За-
кона за енергетиката, който
не дава възможност на граж-
даните да обжалват в съда
решенията на КЕВР за пре-
делните цени за доставка на
топло и електрическа ене-
ргия, природен газ и вода.

Става въпрос за чл. 36а,
ал. 2 от Закона за енергети-
ката /ЗЕ/, който определя те-
зи решения като индивидуал-
ни административни актове.

Омбудсманът се обърна и
с писмо до председателя на
Народното събрание Цвета
Караянчева, в което препо-

Омбудсманът даде на Конституционния съд текст от Закона за енергетиката

ръчва и законодателни про-
мени в тази насока.

"В резултат от възприето-
то законодателно решение
на практика гражданите се
лишават от право на защи-
та, когато са нарушени или
застрашени техни права и
законни интереси, както по-
велява чл. 56 от Конститу-
цията", категорична е Мано-
лова.

Тя подчертава още, че то-
ва не е в съответствие и с ев-
ропейската директива 2009/
72/ЕО, според която държа-
вите членки на ЕС трябва да
въведат на национално ниво
механизми, които да гаран-
тират на всяка засегната
страна възможност за об-
жалване на такива решения
пред независим орган.

Общественият защитник
посочва, че така се нарушава
принципът на правовата дър-
жава /чл. 4, ал. 1 от Конститу-
цията/, както и възможността
гражданите да обжалват всич-
ки административни актове,
които ги засягат /чл. 120, ал.
2 от основния закон/. В пис-
мото си до председателя на НС
националният обществен за-
щитник припомня, че институ-
цията на омбудсмана е помог-
нала на потребителски органи-

зации при обжалването на ре-
шения на КЕВР, с които се уве-
личава цената на природния
газ, топлинната и електричес-
ката енергия, но не е даден ход
на делата.

"В същото време, тъй ка-
то адресати са само дружес-
твата лицензианти, които

нямат интерес от обжалване,
някои от решенията на КЕВР,
дори и незаконосъобразни,
влизат в сила. А както омбуд-
сманът вече се убеди, има
случаи, в които решенията на
регулатора са приети при
неспазване на законовите
правила. Това се потвържда-

ва и от действията на проку-
ратурата, която, сезирана от
омбудсмана през декември
2017 г., внесе 16 броя про-
тести срещу решение на
КЕВР относно цената на ВиК
услугите", аргументира пози-
цията си Манолова.

Около 500
хил. лева ще
дадем за пора-
женията след
урагана във
Враца. Това
каза премие-
рът Бойко Бо-
рисов по вре-

Бойко Борисов: Отпускаме
500 000 лева за Враца след урагана

Б. Борисов
ме на връчването на награди-
те "Достойните българи".

Министър-председателят
награди с копие на Златния
ритон от Панагюрското злат-
но съкровище трима млади
програмисти от Враца. "Искам
да благодаря, че сте в Бълга-
рия и че сте останали във Вра-
ца. Искам да благодаря и на
кмета, че е създал тези усло-

вия. Днес / б.р вчера / бяхме
на съвещание заради урага-
на, който беше във Враца, и
около 500 хиляди лева в чет-
въртък ще дадем за пораже-
нията, които има - в училища-
та, по детските градини, за

стълбовете и т.н.", каза пре-
миерът Бойко Борисов.

Кмет на Враца е възпита-
никът на ЮЗУ Калин Каменов,
чиято политическа кариера
започна в Благоевград като
младежки лидер на ГЕРБ.

Мая Манолова иска и гражданите да обжалват решенията на
КЕВР за тока и водата

Мая Манолова е категорична, че гражда-
ните трябва да имат право да обжалват
решенията на КЕВР за тока и водата

11 българи са ранени при автобусна ка-
тастрофа в Египет /сн. 1, 2/, причината
е превишена скорост /сн 3/.

Вятърът събори дървета и еле-
ктрически стълбове във Врачанско
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Румъния наема 13 500
работници извън ЕС

Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"
Faculty of Arts, South-West University "NeofitRilski"

Експерти от ЮЗУ "Неофит Рилски", работещи по международния проект "План за развитие на социалното предприемачество",
взеха участие в дискусия на тема "Съвременни предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика" като
част от Регионален форум за социално предприемачество в град Благоевград. Главен организатор на форума е  Националният
съвет на ТПК, съорганизатор - Министерство на труда и социалната политика, домакин на проявата е община Благоевград с
подкрепата на ЮЗУ "Неофит Рилски". В дискусията участваха заместник-министърът на МТСП г-жа Султанка Петрова, председа-
телят на НС на ТПК г-н Стилиан Баласопулов, заместник-кметът на гр. Благоевград г-жа Христина Шопова, представители на
административни звена, НПО, преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски", ръководители на ТПК и пр.

От страна на ЮЗУ бе лансирана идеята за създаване на Мрежа за сътрудничество в сферата на социалната икономика в
област Благоевград. Бе предложено Мрежата да включва  трудово-производителни кооперации, неправителствени организации,
общини от региона, социални и здравни организации, образователни институции /вкл. и ЮЗУ "Неофит Рилски"/, представители на
бизнеса, бюра по труда  и други заинтересовани страни. Мрежата за сътрудничество е много актуална, модерна форма на работа
в съвременната икономика, нещо повече - според М. Кастелс цялото ни общество днес е  мрежово1. При добра организация
Мрежата съдейства за подобряване на икономическите и социални показатели на социалното предприемачество, за повишаване
качеството на живот на местните общности и общо за цялостно развитие на гражданското общество у нас.

В икономически план ползите от сътрудничеството в мрежа са свързани със съчетаване и взаимодопълване на ресурсите на
участващите предприятия; с увеличаване на възможностите им за развитие и разширяване хоризонтите за работа; увеличаване
силата и влиянието им, повишаване на техния статус; нарастване на бързия достъп до информация и умелото опериране с нея и
пр. В социален план Мрежата за сътрудничество би имала ресурс да съдейства за подобряване на общото качество на живота на
местните общности. Освен базови потребности  като работа, доходи, жилище и пр. хората имат нужда и от възможности за по-
разнообразен живот, от културни занимания, спорт, общуване, хоби и пр., което от своя страна би допринесло и за подобряване
на здравето им.

Когато се преценяват вариантите за осъществяване на бъдещи партньорства като част от мрежата за сътрудничество, е
уместно внимателно да се анализира степента на стратегическа, организационна и културна съвместимост на страните, ресурсни-
те, финансови, пазарни и пр. ползи за страните от сътрудничеството, степента на взаимно допълване и надграждане и пр. Уме-
стно е Мрежата за сътрудничество да има по-свободна структура, включвайки институции, предприятия, организации, звена,
поддържащи различен тип отношения помежду си /сътрудничество, коалиция, тип Звезда, Паяжина, Хибриден тип/, създаващи
според случая неформални или формално оформени партньорства/меморандуми за сътрудничество, споразумения за сътрудни-
чество, споразумения за партньорство и пр/.

Идеята за създаване на Мрежа за сътрудничество в сферата на социалната икономика в област Благоевград.бе посрещната с
интерес от участниците в дискусията и се реши тя да бъде включена в Заключителната декларация  на Регионалния форум за
социално предприемачество в гр. Благоевград.

1Виж Мануел Кастелс Възходът на мрежовото общество. С.,  Изд. Лик, 2004

Правителството на Румъ-
ния дава зелена светлина на
работодателите през 2019 г.
да доведат в страната 13 500
нови работници от страни
извън европейската об-
щност, за да покрият дефи-
цита на трудовия пазар,
съобщава икономическото
издание „Економика“. За
втора поредна година прави-
телството признава, че дефи-
цитът на работна ръка в Ру-
мъния може да бъде покрит
с работници от държави из-
вън общността. Трудовият
пазар в Румъния се сблъсква
със съществен недостиг на
работна ръка, най-вече в
сферата на строителството и
хотелиерството, а кризата за
квалифицирани работници
се изостри през последната
година. Същевременно бли-

В Гърция
п р о м е н я т
размера на
имотния да-
нък, като за
по-евтините
къщи нало-
гът може да
спадне с до
50%. Така и
българите,
които са
собствени-
ци на къщи и
вили в юж-
ната ни съ-зо четири милиона румънци

избраха да емигрират, а вно-
сът на работна ръка от дър-
жави извън ЕС се огранича-
ва от правителството с еже-
годни квоти.

В края на всяка година
правителството определя
максималния брой чуждес-
транни работници, които
могат да бъдат наети на ра-

бота в Румъния от държави
извън ЕС и европейското
икономическо пространс-
тво. Според работодатели в
сферата на строителството
и хотелиерството този брой
е недостатъчен, работодате-
лите в сферата на туризма
многократно са заявявали,
че имат нужда от 50 000 ра-
ботници.

Правителството на
Франция може да промени
позицията си за данъка вър-
ху богатството, обяви гово-
рител на френския кабинет.
Кабинетът промени аспекти
на данъка, известен във
Франция като ISF - като го
сведе до големи имотни
сделки и активи от недви-
жими имоти. Но това реше-
ние доведе до критики по
адрес на президента Ема-
нюел Макрон, наричан Пре-
зидентът на богатите, след
като облекчава данъчната
тежест на много богати
френски граждани.

Вчера стана ясно, че пра-
вителството може да пре-
разгледа тези предложения,
ако установи, че не работят.

Близо сто хиляди чужденци
работят и живеят в Италия в
робски условия, констатираха
в съвместен доклад католичес-
ката хуманитарна организация
„Каритас“ и Общата италиан-
ска конфедерация на труда
/CGIL/. Според авторитетните
институции почти всички от те-
зи хора се трудят като ратаи в
селското стопанство или като
общи работници в цехове за
преработка на зеленчуци и
плодове срещу заплащане от
2 евро на час. Често работо-
дателите им ги смятат за лич-
на собственост и не им позвол-
яват нито да напускат обита-
ваните от тях пространства,
нито пък да приемат гости,
включително журналисти и
синдикалисти.

Потресаващи са данните,
добити от сътрудниците на „Ка-
ритас“ и CGIL по време на нап-
равеното от тях няколкомесеч-
но разследване на територия-

54-годишен българин бе убит
на 3 декември в метростанция
Moncloa в испанската столица
Мадрид, съобщи вестникът на
българите в Испания „Нова ду-
ма“. Според източници от поли-
цията около 15 ч. в понеделник
жертвата - Валентин С., се кач-
вал с  ескалатора, спорейки с
друг мъж. След това двамата за-
почнали да се бият. Българинът
получил няколко удара и паднал
на земята, а другият мъж из-
бягал. Валентин С. бил в безсъз-

данък. Ако имотът се намира
в район, който не е туристи-
чески, то намалението е 50
процента. Повечето българи
притежават имот именно в
този сектор и ще плащат по-
ниски данъци. При скъпите
имоти на стойност 250 000
евро и нагоре намалението
ще е около 10 процента, в за-

седка, ще платят по-малко
данъци за следващата годи-
на. Намаленията на имотния
данък са обвързани със стой-
ността на жилището и райо-
на, където се намира. Тези,
които притежават имот на
стойност до 60 000 евро, от
следващата година ще пла-
щат 30 процента по-нисък

висимост от района.
Правителството в Атина се

опитва да постигне двоен
ефект с корекцията на данъ-
ците - от една страна, да спре
сриването на пазара на имо-
ти, а от друга, да принуди
собствениците, които дължат
данък, да го изплатят на внос-
ки при по-ниски стойности.

Еманюел Макрон с нов рязък
обрат, посяга на  данъка върху
богатството

„Ако мяр-
ката, която
сме прие-
ли, която
струва об-
ществени
средства,
се окаже,
че не рабо-
ти, ако не
върви доб-
ре, ние не
сме глупа-

100 000 чужденци в Италия
работят за 2 евро на час

та на цялата страна. Оказва се
например, че 71% от стоте хил-
яди „роби“ са нелегални, тоест
нямат разрешително за прес-
той в страната, не ползват бла-
гините на местното социално
осигуряване и могат да бъдат
репатрирани във всеки един
момент.

Битуват най-често в изоста-
вени производствени складо-
ве и халета, в бараки от карто-
ни и шперплат или в прилича-
щи на оранжерии палатки от
найлони, като 30% от тези „жи-
лища“ нямат тоалетни, а 36%
са без течаща вода. Огромно-
то мнозинство от пришълците,
или 89 на сто от тях, не знаят
бъкел италиански и са неспо-
собни да се изразят на езика
на Данте. Децата им до 14 го-
дини, които живеят с тях, не
ходят на училище, не знаят да
четат и да пишат. Ако не са на
полето да помагат на родите-
лите си, те по цял ден стоят в

мизерните семейни жилища,
където често стават жертви на
сексуални посегателства от
страна на чорбаджии и всевъз-
можни извратеняци.

Що се отнася до произхода
на „робите“, то „Каритас“ и CGIL
твърдят, че те са от поне 47 стра-
ни, като на-много са тези от Аф-
рика и от азиатските държави
Индия, Бангладеш и Пакистан.
Доколкото до Европейския съюз,
то той е „представен“ най-вече
от румънски цигани, има малко
и нашенски роми.

Докладът пък направо гро-
ми създаденото в обществото
мнение, че превиващите гръб
в непосилен труд пришълци, са
„патент“ само на Южна Италия,
и по-специално на контролира-
ните от организираната прес-
тъпност райони. Ами не е така,
защото 30 на сто от „робите“
се хърбят в богатия Север и
най-вече в областите Пиемонт,
Венето и Емилия Романя.

Румънец уби българин на
ескалатор в мадридското метро

нание, когато в метростанцията
пристигнал екип на Спешна по-
мощ. При първоначалния прег-
лед не изглеждало българинът да
е получил смъртоносен удар.
Сърцето му обаче спряло и опи-
тите за реанимация били безус-
пешни. Впоследствие е устано-
вено, че българинът е получил
няколко удара по тялото си, кои-
то биха могли да провокират
смъртта му. Докато преглежда-
ла охранителните камери на мет-
ростанцията, полицията устано-

вила, че българинът е станал
жертва на агресия, и веднага за-
почнала разследване на случая,
окачествен като убийство. По-
късно полицаи от отдел „Убий-
ства“ и от „Криминална поли-
ция“ задържали румънски граж-
данин, заподозрян за смъртта на
сънародника ни.

Свидетели са потвърдили
пред следователите, че двама-
та мъже - българинът и румъне-
цът, са били обитатели на об-
щински приют.

ви - ще я променим“, отбел-
яза той.

По-рано тази седми-
ца френският премиер Едуар
Филип реши да наложи мо-
раториум върху планираното
увеличение на такси върху
горивата за най-малко 6 ме-
сеца в отговор на протести-

те през последните седми-
ци. Това е първият обратен
завой на администрацията на
Макрон, откакто пое властта
преди 18 месеца.

Повече от 400 души бяха
задържани и над 130 души
пострадаха при демонстра-
циите срещу правителството.

Налогът за евтините имоти в Гърция
пада до 50%

За първите шест месеца на
2018 година обемът на преките
инвестиции на китайски компа-
нии в икономиката на Русия се е
съкратил с 24%, става ясно от
публикуваните данни за инвес-
тициите в страната от Централ-
ната банка на Русия. Така общи-
те китайски инвестиции в руски
предприятия и компании спадна-

Китайски инвеститори напускат Русия
ха до 3.1 милиарда долара, след
като инвеститорите изтеглиха 1
милиард долара за първите шест
месеца на годината.

Според данните изтичането
на китайските инвестиции от Ру-
сия продължава вече повече от
година, а обемът им вече е една
трета по-малко, отколкото е бил
до анексирането на Крим - 4.5

милиарда долара.
С това делът на Китай в

структурата на чуждестранните
инвестиции в Русия е вече по-
малко от 1%. Така Китай е да-
леч зад най-големия инвеститор
в страната - Кипър, като парите
от островната държава, вложе-
ни в руската икономика, са 49
пъти повече от китайските.
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Шефът на ФИДЕ К. Илюмжинов започна в
Twitter рекламна кампания на новата лента,
чиято премиера щe e в Русия в края на месеца

24 г. след смъртта й президент, владика и бивш
прокурор в нов документален руски филм за Ванга

Голям интерес към
представяне на

резултати по проект
На 14 май 2019 г. в Югозападния

университет "Неофит Рилски" се със-
тоя публично събитие за представяне
на  междинни резултати от работата
по гръцко-българския проект "План за
развитие на социалното предприема-
чество". Проектът е съфинансиран от
Европейския фонд за регионално раз-
витие и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕР-
РЕГ V-А "Гърция-България 2014-2020".

Събитието бе открито от проф. д.н.
Йордан Гошев, декан на Факултета по
изкуствата, член на изследователския
екип. Доц. д-р Мария Вълкова /коор-
динатор на проекта за Факултета по
изкуствата/ представи резултатите от
досегашната си работа, както и пред-
стоящите задачи по реализацията на
проекта. Изготвен е анализ на състоя-
нието на социалната икономика и со-
циалното предприемачество в регио-
на върху основата на информация, по-
лучена чрез анализ на документи
/статистически данни, планове, отче-
ти/, вторичен анализ, както и данни
от собствено емпирично изследване.

Върху основата на анализа са раз-
работени стратегия и план за разви-
тие на социалната икономика в регио-

на и примерен модел за създаване на
мрежа за сътрудничество между со-
циалните предприятия и организации.

Друг аспект от работата на изсле-
дователския екип е провеждане на
обучение за представители на местна-
та власт и ръководители на социални
предприятия. В тази връзка са разра-
ботени образователни инструменти,
модели и учебна документация за кон-
султиране на работещите в сферата на
социалната икономика. Непосредстве-
но предстои и провеждането на обу-
чителния курс.

На сутрешното заседание задълбо-
чен доклад за съвременните тенденции
в развитието на социалната икономи-
ка представи д-р Георги Георгиев, гла-
вен експерт в Националния съвет на
ТПК. Проф. д-р Рая Мадгерова от Сто-
панския факултет към ЮЗУ засегна
важни актуални проблеми на социал-
ното предприемачество, а доц. д-р Ма-
рия Станкова говори за успешни прак-
тики на предприятия и инициативи за
социално предприемачество.

В рамките на следобедното засе-
дание бяха споделени добри практи-
ки в сферата на социалното предприе-
мачество. Г-жа Елена Стойчева - на-
чалник-отдел "Социална политика"

към община Благоевград, представи
мащабната социална дейност на об-
щината. Председателят на ОС на ТПК
и директор на ТПКИ "А. Тешовски"
/гр.  Гоце Делчев/ г-н Георги Башлиев
анализира постиженията, перспекти-
вите, но и проблемите на социални-
те предприятия - гръбнак на социал-
ната икономика вече почти 130 го-
дини.

Интересно изказване направи
г-н Росен Георгиев -  председател на
"Асоциация за европейско развитие
на българското село" и кмет на с.
Дъбрава. Иновативен опит за меж-
дусекторно сътрудничество между
ТПК и катедра "Изобразително изкус-
тво" към Факултета по изкуствата в
ЮЗУ "Неофит Рилски" сподели г-н
Илия Петров - председател на ТПК
"Нов свят". Бяха представени вълну-
ващи видеоклипове за дейността на
Спортен клуб "Достоен живот" за хо-
ра със зрителни увреждания с пред-
седател Емил Якимов. И както прил-
яга на един Факултет по изкуствата,
форумът завърши с Бахова музика -
видеоклип, представящ откъси от
конкурса "Нашите деца свирят Бах",
организиран от Народно читалище
"Никола Вапцаров-1866".

Първият президент
на република Калмикия в
Руската федерация и
президент на Световна-
та федерация по шах-
мат (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов започна ак-
тивна рекламна кампа-
ния на най-новия филм
за петричката пророчи-
ца леля Ванга, чиято
премиера в Русия е нас-
рочена за края на месец
май. В Twitter Илюмжи-
нов, чийто профил е сле-
ден от хиляди междуна-
родни политици, бизнес-
мени и спортисти, на-
писа:

"По покана на автора
взех участие в новия
руско-български проект
- двусериен документа-
лен филм, посветен на
великата българска про-
рочица, в който има
много сензации, неизвес-
тни факти, ексклузивни
материали, включител-
но и последната изповед
на Ванга. Около нея днес
има достатъчно много

спекулации, но се над-
явам, по-скоро съм уве-
рен, че новият руско-
български филм с работ-
но заглавие "Цялата ис-
тина за Ванга" ще раз-
венчае много митове.
Интервюто с владика-
та архиепископ Йоан е
един от ключовите
фрагменти в новия филм
за Ванга".

Под коментара си К.
Илюмжинов е публику-
вал своя снимка с бив-
шия игумен на Рожен-
ския манастир дядо
Йоан, който от няколко
години живее в Благоев-

град.
Политикът-шахма-

тист всъщност е вдъх-
новител за най-новия
филм за нашата проро-
чица, която е много из-
вестна и обичана в Ру-
сия. Той се срещнал с нея
в Рупите преди много го-
дини чрез сценариста и
режисьор на филма
Стоян Петров. Още на
първата среща, когато
бил едва 30-годишен биз-
несмен, без всякакъв
афинитет към полити-
ката, Ванга му предска-
зала, че ще стане прези-
дент на страната си.

Недим Генджев, шофьо-
рът на леля Ванга - Жо-
ро Търнаджиев, бившият
петрички прокурор и
осиновен син на пророчи-
цата Димитър Вълчев,
прессекретарят на Бо-
рис Елцин - Сергей Мед-
ведев, и много др. Във
филма за пръв път ще се
видят и чуят предсказа-
нията на Ванга за Бъл-
гария, Русия, Америка и
Япония, както и предуп-
реждението й, че све-
тът е на прага на Тре-
та световна война

Премиерата на филма
в София ще е в началото
на юни, а предстои и из-
лъчването му в САЩ и
Канада, които също са
проявили интерес към
лентата.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

29 години по-късно соцвицовете, които се разказваха за Тодор Живков
от стр.12

- Другарю Живков, Вие
имате ли си хоби?

- Да, колекционирам по-
литически вицове.

- И много ли сте събрали?
- Три-четири лагера.
***
По време на социализма

поканили в България извес-
тен японски специалист, кой-
то да изчисли за колко вре-
ме у нас ще настъпи комуни-
зъм. След дълго проучване
изследователят казал:

- След пет километра!
- Как така? - учудил се То-

дор Живков
- Ами ето как - посочил им

той лозунга на стената, къде-
то пишело: „Всяка петилет-
ка - крачка по пътя към ко-
мунизма!“.

***
По случай 70-годишния

юбилей на Живков членове-
те на Политбюро предложи-
ли на Столичния народен съ-
вет София да бъде преиме-
нувана в град Тошингтън.
Поискали мнението на Мос-
ква и оттам отговорили: „По
принцип не възразяваме, но
ни се струва по-подходящо
името Тошква“.

***
Проблясъци от миналото

- любими лозунги:
„При директора се влиза

само по голяма нужда!“ (Над-
пис на вратата на директор-
ски кабинет)

„20 години плодотворна
размяна на циркови номера
между СССР и България!“
(Лозунг в цирка)

„25 години народна власт
- 25 години цирк“. (Светли-

нен надпис над купола на
цирка)

„Студенти, икономисвай-
те отпадъците! Те са за вас“.
(Лозунг в студентски стол)

„Дръж маркуча си в из-
правност!“ (Надпис в ТКЗС)

„Да покрием навреме
младите кобилки!“(Надпис в
ТКЗС)

„Да не оставим неодруса-
на слива в нашето село!“
(Надпис в ТКЗС)

„Всяко яйце - бомба,
всяка кокошка - летяща кре-
пост срещу империалисти-
ческите агресори!“. (Лозунг
в птицеферма)

„Милицията принадлежи
на народа и народът принад-
лежи на милицията“. (Тодор
Живков)

„Водачи, бъдете осторож-
ни! Секунда невнимание,

иначе - цял
живот мър-
тъв“. (Край-
пътен над-
пис във Ви-
динско)

„Който не
познава Си-
бир, не поз-
нава СССР!“
(Лозунг от
„Интурист“)

„Болните
в социалис-
тическа Бъл-
гария: най-
з д р а в и т е
болни в све-
та!“ (Лозунг
в болница)

„Да не
оставим ни-
то един па-
циент да ум-

Освен интервюто с
Йоан, който за пръв път
проговаря за близките си

отношения с петричка-
та пророчица, във филма
ще говорят още проф.

един успя да възкръсне!
***
Тодор Живков извикал

видни български математици
и им казал, че всички учени
в България са писали нещо
за него, а само те не са из-
мислили нищо и не работят
за неговия имидж. Дал им
срок от една седмица, за да
измислят нещо и да му док-
ладват. След изтичане на
срока математиците отишли
при генералния секретар на
БКП и му казали:

- Другарю Живков, ние не
можахме да измислим нищо
друго, освен една Тодорема.
Тя гласи: „Всяка крива, ус-
поредна на Априлската ли-

ния, е права“.
***
Разхожда се Тодор Жив-

ков с малък Тошко. Внукът
пита:

- Дядо, като порасна, ще
стана ли и аз партиен секре-
тар?

- Ще станеш, защо да не
станеш?

- А може ли да стана ге-
нерален секретар?

- Не може! Как може в ед-
на партия да има двама ге-
нерални секретари?

***
Тодор Живков и Роналд

Рейгън се хванали на бас в
коя страна хората пият по-
вече алкохол. Влиза Рейгън

ре без лекарска помощ!“
(Лозунг в болница)

„На партията - вярност, на
народа - чиста вода“. (Над-
пис в служба „Водоснабд-
яване и канализация“)

„Всички луди - на борба
за мир и световен комуни-
зъм!“ (Агиттабло в лудница)

„Един допуснат брак - бе-
да за целия колектив!“ (Ло-
зунг в предприятие)

***
Живков умрял. На извън-

редно заседание на ЦК
трябва да бъде взето реше-
ние къде да бъде погребан.
Един предлага Правец, друг -
родната му къща да бъде пре-
върната в мавзолей. Трети
твърди, че е най-добре да го
погребат в Йерусалим.

- В никакъв случай! - под-
скочил Луканов. - Там вече

е един бар и гледа всички
пияни и ги разстрелял. Вли-
за във втори - пак всички
пияни и пак ги изпозас-
трелял. В трети - пак поло-
жението същото. После оти-
шли в Америка. Влизат в
един бар, ама никой не бил
пиян. Влизат във втори - пак
никой. Трети - никой. Тодор
Живков много се ядосал,
ама решили да влязат в още
един. Гледат всички пияни и
Живков щастлив застрелял
всички. На другия ден във
вестниците пишело: „Един
плешив терорист разстреля
българското посолство в
САЩ...“.

Назаем от socbg.com

В Twitter президентът Кирсан Илюмжинов публикува снимка
с бившия игумен на Роженския манастир Йоан, който
последен изповядал Ванга преди смъртта й през 1996 г.

Приживе Ванга често ходеше в Роженския манастир
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Зарадваха футболните таланти на "Беласица" с
коледно парти и изобилие от подаръци за всеки

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА
САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 20 декем-
ври 2019 г. от
11:30 часа в За-
ла на съветника
(до сградата на
Общинска адми-
нистрация), гр.
Сандански, се
проведе начална
конференция по

на Югоизточен
планов регион,
Република Север-
на Македония

На конферен-
цията бяха пред-
ставени целите,
дейностите и оча-
кваните резултати
по проекта.

проект: "Съвместни действия за пре-
дотвратяване и намаляване на после-
диците от бедствия в общините Сан-
дански и Радовиш" №
CB006.2.12.062, по Програма "Интер-
рег-ИПА за трансгранично сътрудни-
чество между Република България и
Република Северна Македония" 2014-
2020.

Общата цел на проекта е прилагане
на мерки за адаптиране към измене-
нието на климата, свързани с намал-
яване на риска от наводнения в об-
щините Сандански (РБългария) и Ра-
довиш (РСеверна Македония).

БЕНЕФИЦИЕНТИ по проекта са:
ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: община Сан-

дански, Република България
ПАРТНЬОР 2: Център за развитие

Обща стойност на проекта: 587
931,97 евро

Съфинансиране от ЕФ: 336 851.57
евро

Национално съфинансиране БГ:
29 722.32 евро

Национално съфинансиране МК:
29 722.08 евро

Собствено съфинансиране МК:
191 636.00 евро

Продължителност на проекта: 24
месеца

Начало на проекта: 12.07.2019 г.
Край на проекта: 12.07.2021 г.
Проектът е съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез програма Ин-
террег-ИПА за трансгранично сът-
рудничество България-Северна Ма-
кедония CCI No.2014TC16I5CB006

На коледно парти се ве-
селиха футболните таланти
от детско-юношеската шко-
ла на "Беласица". Над 200
подрастващи от всички въз-
растови групи на комитите
/сн. 1, 2, 3/ се включиха в
тържеството, на което при-
състваха зам. кметът на

Петрич по хуманитарни дей-
ности Илияна Попова, отго-
ворникът по спорта в общи-
ната Георги Георгиев, об-
щинският служител Нако
Манастарлиев, клубният уп-
равител Венко Папалюгов и
треньорите на работа в клу-
ба. В началото на купона В.

Папалюгов поздрави при-
състващите и им пожела
още по-успешна 2020 г. Ил.
Попова изрази надежда, че
спортът ще продължи да
възпитава у младите футбо-
листи трайни морално-во-
леви качества, които ще ги
подготвят пълноценно за

живота извън спорта. Орга-
низаторите се бяха погри-
жили всеки подрастващ
състезател да получи пода-
ръци, включващи календа-
ри, шапка и шал с емблема-
та на "Беласица", както и ко-
ледни лакомства. Всички с
жар се включиха в богатата

томбола, голяма част от
участниците се сдобиха с
ценни аксесоари на воде-
щите ни клубове и други те-
матични награди. Най-гол-
ямата радост и вълнение,
разбира се, бяха за най-
малките комити /сн. 4/. С
традиционния мощен въз-

глас „И на север и на юг, са-
мо "Бела", никой друг“, ог-
ласил празничната зала,
приключи събитието и
всички се разделиха с по-
желание за още по-високи
футболни успехи през след-
ващата година.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Гросмайстор К. Георгиев с купата и 25 000 денара от най-силния турнир по ускорен шах на Балканите

Екип от преподаватели към Югозападния университет "Неофит Рилски" участва в
гръцко-българския проект "План за развитие на социалното предприемачество".
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от нацио-
налните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично сътрудни-
чество ИНТЕРРЕГ V-А "Гърция-България 2014-2020". В рамките на проекта е публику-
ван сборник, в който са включени материали на гръцки и български изследователи
по проблеми, свързани с развитието на социалното предприемачество в РГърция и
РБългария с акцент върху граничните региони - област Централна Македония в Гър-
ция и Благоевградска област в България. Текстовете са на български и гръцки език с
резюмета на английски език.

За да бъде обхваната по-пълно проблематиката, сборникът съдържа както тек-
стове, очертаващи теоретичната рамка и уместни научни подходи при разглеждане
на социалното предприемачество, форми на предприемачеството като основа на
социалното предприемачество, възможности за финансиране и пр., така и анализи
на конкретната ситуация в изследваните региони. Разглеждат се възможностите за
развитие на социално предприемачество в различни области от икономическия, со-
циален и културен живот. Втората част от сборника включва материали, представ-
ящи добри практики и личния опит на ръководители и участници в социални пред-
приятия.

Особен интерес представляват следните текстове: Екосистема на социалното
предприемачество /дело на авторски колектив/; Предприемачеството като социал-
но-икономическо явление: основни теоретични аспекти и същностни характеристи-
ки /автор - проф. д-р Рая Мадгерова/; Финансиране на социалното предприемачес-
тво в България /доц. д-р Десислава Стоилова/; Социално предприемачество и турис-
тическо развитие. Добри практики и потенциал за развитие в област Благоевград
/доц. д-р Мария Станкова/; ТПК като субект на социална икономика в България /д-р
Георги Георгиев/; Анализ на ситуацията на социалното предприемачество /Йоанис
Тампакудис/; Социално предприемачество в Гърция: състояние, предизвикателства
и перспективи /Николас Подас/.

Практически опит споделят Елени Папатедосиу в материала "Социална и соли-
дарна икономика. Създаването на нашия бизнес"; Георги Башлиев - "Дейност на Ок-
ръжен съвет на ТПК - Благоевград"; Христина Шопова - "В помощ на социалното
предприемачество"; Росен Георгиев - "Дейност на Асоциация за европейско разви-
тие на българското село", както и Мирела Кючукова - "Трябва да реализираме вяра-
та си на дела, не само на думи".

Излезе сборник с материали по социално
предприемачество в граничния регион

Гросмайстор Кирил Геор-
гиев спечели купата за пър-
во място и 25 000 денара
/близо 795 лева/ от седмото
издание на най-силния тур-
нир по ускорен шах на Бал-
канския полуостров - "Алка-
лоид оупън", който се прове-
де в Скопие. Победата е тре-
та за петричкия национал на
Северна Македония след
триумфите през 2013 и 2014

г. Той събра 8 точки в 9 кръ-
га по швейцарска система,
без да допусне загуба. По до-
пълнителни показатели, вто-
ри също с 8 пункта /7 успе-
ха, 2 ремита/ се нареди сръб-
ският гросмайстор Бобан Бо-
госавлевич. Трети е македон-
ският международен май-
стор Филип Панчевски със 7
т., колко имат и следващите
в челната осмица мм Деян

Стояновски /С. Мак/, фм То-
ни Лазов /С. Мак/, гм Горан
Тодорович /Сър/, мм Никола
Николовски /С. Мак/ и фм
Марио Ливая /Сър/. С поло-
вин точка по-малко 17-и е
дупнишкият майстор Методи
Стойнев, а веднага след него
финишира бившият лидер на

"Перун" мм Сашо Николов
/6,5 т./. В проявата с награ-
ден фонд 130 000 денара
/4135 лв./ участваха 168
шахматисти от България, С.
Македония, Гърция, Сърбия,

Косово, Албания и Русия, а
сред тях имаше 10 гросмай-
стори, 10 международни
майстори и 11 майстори на
ФИДЕ.

ИВАН ДИМИТРОВ

Секретарката на домакините
Л. Софревска-Андонова току-
що е наградила гм К. Георгиев

1 2

34
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Успешно приключен гръцко-български проект по социално
предприемачество в граничния регион

Успешно приключи гръцко-българският проект "План за развитие на со-
циалното предприемачество", съфинансиран от Европейския фонд за регио-
нално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програ-
мата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А "Гърция-България 2014-
2020". С неговата реализация бе подпомогнато развитието на социалното пред-
приемачество в граничните региони - област Централна Македония в Гърция и
Благоевградска област в България.

На 20.12.2019 г. в Солун се състоя заключително заседание на партньо-
рите по проекта - от гръцка страна: Областната управа на регион Централна
Македония, Гърция - водещ партньор, Македонският университет в Солун -
Департаментът по бизнес администрация, Тракийският университет "Демок-
рит" в гр. Комотини - Департамент по икономика /изследователски фонд/, от
българска страна - община Якоруда и Югозападният университет "Неофит Рил-
ски", Благоевград - Факултетът по изкуствата.

В своето експозе ръководителят на проекта г-н Константинос Михаилидис
отбеляза успешното приключване на проекта и изказа благодарност към всички
участници, които две години работеха неуморно за развитието на социалното
предприемачество в граничния гръцко-български  регион. Той подчерта пол-
зотворната работа на изследователите от Югозападния университет "Неофит
Рилски", които със своята компетентност, творчески подходи, иновативни ид-
еи и всеотдайност значително са обогатили теоретичните и практически ре-
зултати от работата.

Въз основа на направения детайлен анализ на ситуацията в сферата на
социалното предприемачество в Благоевградска област, базиран на авторско
емпирично изследване /включващо 275 социални организации и проведени
50 интервюта и анкетни проучвания/, изследователите от Югозападния уни-
верситет подготвиха Регионален план и стратегия за развитие на социалното
предприемачество и Програма за сътрудничество в мрежа на социалните пред-
приятия.

Както приляга на един университет, върху основата на подготвената уче-
бна документация /учебен план и консултативни пакети, включващи курсове
върху актуални аспекти на социалното предприемачество/ бе реализирано
обучение на ръководители на социални организации, което се радваше на
широк интерес.

Преподаватели от Катедрата по телевизионно, театрално и киноизкуство
обогатиха информационната и рекламна дейност на проекта с пет 30-минутни
видеоклипа, представящи дейността  на добре работещи социални организа-
ции. Бе издаден и гръцко-български сборник с материали, отразяващи рабо-
тата по проекта.

Генерал Касем
Солеймани, главно-
командващ ира-
нските елитни час-
ти "Ал Кудс", е бил
убит в ракетен удар
до летище в ира-
кската столица Баг-
дад. Ракетната ата-
ка в окупираната от
американците стра-
на е извършена по
нареждане на пре-
зидента на САЩ До-
налд Тръмп и е на-
речена "отбрани-

По нареждане
на Доналд Тръмп

Д. Тръмпс ракетен удар на САЩ
до летище в Багдад
Безмилостно отмъщение очаква престъп-
ниците, които напълниха ръцете си с него-
вата кръв, закани се аятолах Али Хаменей

телно действие".
Касем Солеймани е клю-

чова фигура в иранската ар-
мия и според военните наб-
людатели Техеран трудно ще
намери негов заместник. Ге-
нералът е командир с изклю-
чителен авторитет не само в
родината му, но и в целия ра-
йон на Близкия изток. Агре-
сивният акт е поредната
стъпка на Вашингтон към
разпалването на нова война
с унищожителни последици
в района, предупреждават
наблюдателите. Първата кон-
фронтираща стъпка на Капи-
толия бе денонсирането на

споразумението за ядрената
програма на Иран и оттогава
напрежението между двете
страни непрекъснато се
изостря.

"По нареждане на пре-

Убийството на иранския гене-
рал Касем Сулеймани в резултат на
американски ракетен удар в Ирак
ще увеличи напрежението в Близ-
кия изток. Това казаха от Минис-
терството на външните работи на
Руската федерация. Според Мос-

Русия: Това е авантюристична стъпка, която
ще доведе до ескалация на напрежението

ква американските ракетни удари в
околностите на Багдад са авантю-
ристична стъпка, която ще засили
напрежението в целия регион.

„Сулеймани предано защитава-
ше националните интереси на
Иран. Изказваме искрени съболез-

нования на иранския народ“, се
казва още в съобщението.

Междувременно “Франс прес“
предаде съобщение на Белия дом,
с което Съединените щати призо-
ва гражданите си в Ирак да на-
пуснат незабавно страната. 

зидента американските
военни предприеха реши-
телни отбранителни дей-
ствия за защита на амери-
канските служители зад
граница, като убиха Касем
Солеймани, ръководител
на корпуса "Ал Кудс" на
иранската революционна
гвардия, който САЩ обяви
за чуждестранна терорис-
тична организация", се каз-
ва в съобщение на Пента-
гона. Без да дават никакви
доказателства от амери-
канското военно минис-
терство обявиха също, че
Солеймани е разработвал

планове за нападения на
американски дипломати и
служители в Ирак и регио-
на и е одобрил атаката сре-
щу посолството на САЩ в
Багдад през тази седмица.

Снимки на мястото на ин-
цидента показват горящи от-
ломки на пътя към летище-
то.

Сред убитите по време на
атаката е и Абу Махди ал Му-
хандис, зам. командир на
Хашид ал Шааби - подкреп-
яни от Иран шиитски бун-
товници в Ирак.

Американските власти
твърдят, че атаката е извър-

шена с дрон, а според ира-
нската революционна гвар-
дия става въпрос за нападе-
ние с хеликоптери.

"Безмилостно отмъщение
очаква престъпниците, кои-
то напълниха ръцете си с не-
говата кръв и тази на други
мъченици", написа в Туитър
иранският върховен лидер
аятолах Али Хаменей.

Президентът на страната
Хасан Рохани също заяви, че
Иран и "свободните страни
в региона" ще търсят отмъ-
щение за убийството на Со-
леймани.

По думи на външния ми-
нистър на Иран Джавад За-
риф действията на амери-
канските военни ще засилят
съпротивата срещу САЩ и
Израел в региона и по све-
та.

Убийството на Солейма-

ни е сериозна ескалация във
"войната в сенките" между
Иран и САЩ, съобщава Рой-
терс. Генералът, който е во-
дил иранските сили по вре-
ме на войните в Ирак и Си-
рия, е легендарна фигура и
се очаква властта в Техеран
да предприеме обратни дей-
ствия.

Министърът на отбраната
на Израел Нафтали Бенет
насрочи спешно съвещание
с военното командване и
шефовете на тайните служ-
би, за да обсъди въпроси на
сигурността след убийство-
то на иранския генерал. Вес-
тник "Джерузалем пост"
съобщава също, че премие-
рът Бенямин Нетаняху ще
съкрати посещението си в
Гърция по повод строежа на
нов газопровод, за да се
върне в родината си.Двама български моряци

са паднали в Норвежко мо-
ре след инцидент на борда на
товарния кораб „Стара пла-
нина“. Причината за инци-
дента е 9-метрова вълна,
която е пратила моряците зад
борда. За случилото се е уве-
домено посолството ни в Ос-
ло. По това време корабът се
е намирал на 200 морски ми-
ли от норвежкия бряг. Той
плавал за Констанца. 

Инцидентът е станал при
изключително тежки метео-
рологични условия - вятър
над 20 метра в секунда и бур-
но море. Близките на мор-
яците са уведомени за слу-
чилото се.

Белгийският съд реши да
отхвърли искането за екстра-
дицията на бившия прези-
дент на автономната област
Каталуния Карлес Пучдемон
в Испания, признавайки пар-
ламентарния му имунитет,
предаде телевизионният ка-
нал RTBF.

"Брюкселският съд от-
хвърли екстрадицията на

9-метрова вълна отнесе двама български моряци
в Норвежко море, спасителната операция е без резултат

Капитанът на кораба е по-
дал сигнал до спасителния
координационен център на
Норвегия, а норвежката мор-
ска служба незабавно е из-

пратила хеликоптери, за да
търсят падналите зад борда
моряци. По време на инци-
дента корабът бил на 65 ми-
ли в открито море. Спасител-

ната операция е затруднена
поради лошото време - си-
лен вятър и високи, 8-метро-
ви вълни. Късно в четвъртък
спасителните екипи са прек-
ратили акцията по издирва-
нето. Според Съвместния
спасителен координационен
център (ССКЦ), ръководещ
спасителната операция в
Норвежко море, при настоя-
щите климатични условия
няма шанс падналите във во-
дата да оцелеят толкова дъл-
го време.

На борда на товарния ко-
раб „Стара планина“ се на-
мират 19 души - 18 българ-
ски граждани и един украи-
нец.

Белгийският съд прекрати делото за
екстрадицията на Пучдемон в Испания

Карлес Пучдемон, призна-
вайки го за неприкосновена
фигура въз основа на избо-
ра му за депутат в Европей-
ския парламент от Каталу-
ния", се посочва в съобще-
ние на телевизионния канал.

Мадрид оспорва факта, че
Пучдемон разполага с парла-
ментарен имунитет, тъй като,
след като беше избран за де-

путат в Европейския парла-
мент от Каталуния, той не бе-
ше официално одобрен за
такъв от испанските власти.
Това е едно от изискванията
съгласно процедурите на Ев-
ропейския парламент и поне-
же то не беше спазено, Мад-
рид не смята, че Пучдемон е
трябвало да получи депутат-
ски мандат.Карлес Пучдемон

Горящи отломки показват пътя към летище-
то, където е извършена ракетната атака

Главнокомандващият иранските елитни части "Ал Кудс"
генерал Касем Солеймани /в средата/ е легендарна фигура
в Близкия изток, която обединяваше и ръководеше съпро-
тивата срещу военните действия на САЩ в региона

Али Хаменей

Инцидентът е ста-
нал на товарния ко-
раб "Стара планина"


