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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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