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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще домакинства Общото събрание на Международния 
координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Срещата на представителите на най-големите 
работодателски организации в Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България ще се проведе на 1 
април в София хотел Балкан. 
По време на събитието в София ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които 
да се преодолеят несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите 
на пазара на труда. Тези несъответствия са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават 
растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина например, Европа да губи 0.80 евро 
на всеки отработен час, поради намалена производителност и са фактор, забавящ икономическия растеж. По данни на 
Европейската комисия всички държави-членки изпитват подобен проблем, макар и в различна степен и по различни 
причини. Според данни от международно проучване в десет държави членки този показател е над средния в световен 
мащаб от 45 %, като най-неблагоприятно е положението в Румъния (81 %), България (68 %) и Гърция (61 %). В другия край 
на спектъра, с по-ниски стойности, но все пак със значителни проблеми, се намират Ирландия (18 %), Обединеното 
кралство (19 %) и Нидерландия (24 %). 
Общото събрание ще бъде открито с встъпителни слова на председателя на АИКБ и домакин на събитието г-н Васил Велев 
и президентът на най-голямата полска работодателска организация Анджей Малиновски, който е и ротационен 
председател на МКСОР. По време на срещата в София президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия 
Александър Шохин ще представи опита на руските работодатели в хармонизирането на пазара на труда. Д-р Милена 
Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, ще представи 
подкрепата на образователните системи за преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на пазара 
на труда. 
Специално участие в заседанието на Общото събрание на МКСОР ще вземе и вицепрезидента на Международния конгрес 
на индустриалците и предприемачите Вячеслав Пшеничников. 
За МКСОР 
Международният координационен съвет на организациите на работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват 
представителни на национално равнище работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна 
Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между 
националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-
трудовите отношения, за изработване на мерки за ускоряване на икономическия растеж предвид сходните икономически 
проблеми в държавите от региона. 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И 
ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

 
ДО 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
  

КОПИЕ 
Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА, 

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
  
Относно: Проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на Методика за извършване на 
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 
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Във връзка с предстоящото обсъждане от НСТС на проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и 
на проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания на 
Асоциация на индустриалния капитал в България изразява следното 
  

СТАНОВИЩЕ: 
  

1. По проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (т. 1 от дневния ред) 
Проектът на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания възпроизвежда слабостите на по-висшия 
нормативен акт, които посочихме в хода на разработването на ЗХУ. Според нас предложеният проект на правилник е по-
скоро е политически инструмент, който по дефиниция не е предназначен да компенсира недъзите на закона. Основно 
съдържанието му се свежда до разписване на процедури по различните части на Закона, които в повечето случаи са 
стандартни, но има и проблематични като: 

1. Процедурата за избор на членове на Съвета за наблюдение е сложна, тромава и неясна. Предвид правомощията 
на този орган по закон (чл. 14, а именно: 1. изготвя становища, препоръки и предложения до отговорните 
институции за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на правата на хората с увреждания; 2. изготвя 
ежегодни доклади по предприетите действия за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания; 
3. осъществява периодичен преглед и оценка на националното законодателство, практики и проекти на 
нормативни актове за съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания; 4. 
осъществява и други дейности, свързани с насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на Конвенцията) 
ефективната му работа зависи от компетентността и професионалния опит на членовете му. Правилникът би било 
добре да разпише „длъжностна характеристика“ или условия, на които да отговарят номинираните кандидати. 
Например добре е да има изискване за подходящо образование, професионален опит в анализ на политики по 
уврежданията, опит в гражданско застъпничество и прочее, така щото наблюдението на политиките да бъде 
полезно за онези, които вземат политически решения, като същевременно обслужва интересите на хората с 
увреждания и тяхното социално включване. 

2. Нормите на проекта на правилник (чл. 22 и чл. 41), свързани със заетостта, изискват сериозно преразглеждане, тъй 
като създават прекалена административна тежест за работодателите. Освен това – очевидно е противоречието на 
тези допълнителни задължения с норми от по-висш нормативен акт – чл. 2 от Закона за електронното управление 
(Еднократно събиране и създаване на данни) и чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Административният орган не може да 
изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги 
осигурява служебно за нуждите на съответното производство). 

3. Правилникът не съдържа регламент за създаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична 
мобилност по чл. 56, ал. 1 от ЗХУ, а условията за ползване на ресурса от самите хора с увреждания по такава 
програма (ако бъде създадена – са неясни (Раздел III Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация 
и осигуряване на лична мобилност). Не е ясно дали средствата по тази програма ще допълват финансовата 
подкрепа за адаптиране на жилище, покупка и адаптиране на МПС или се предвижда да се предоставят, ако 
човекът с увреждане не отговаря на изискванията по чл. 74 и чл. 75 от Закона за хората с увреждания. Поради това 
въпросната програма изглежда повече пожелателна, отколкото реална мярка. 

4. Раздел III „Финансова подкрепа“ е номериран погрешно, а оттам и следващите. 
5. Финансирането на национално представителните организации на и за хора с увреждания (чл. 111 – 117) е 

разписано подробно в този правилник – което не беше така в правилника за прилагане на предишния закон. Най-
важното обаче отново липсва, а именно – целта на това финансиране, т.е. за какво са предназначени средствата 
от финансовата субсидия на държавата. Тези средства трябва да бъдат обвързани с принос към политическия 
процес, да гарантират информиране и консултиране с хората с увреждания, обществени кампании, а не 
дейностите за индивидуална подкрепа (социална, образователна или развлекателна). Социалните дейности на 
тези организации трябва да се финансират на проектен принцип, каквато е практиката по отношение на всички 
останали неправителствени организации. 

1. По проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с 
увреждания (т. 2 от дневния ред) 

Проектът на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания е 
лишен от смисъл проект на акт, доколкото всички придобивки се предоставят въз основа на загубената работоспособност, 
вид и степен на увреждане по ТЕЛК. Това се отнася дори за лимитирането на часовете лична помощ. Направен е неудачен 
опит за адаптиране на Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето (известна 
като ICF). 
Методиката за индивидуална оценка има редица смущаващи решения, като например превръщането на точките в часове, 
когато става въпрос за лична помощ, липсата на обучение за ползвателите на тази методика – както за социалните 
работници, които ще правят оценки, така и за хората с увреждания, които ще се самооценяват. Това се отнася и до 
приложенията както за самооценката за затрудненията в домашни условия и извън тях, така и за заключенията с конкретни 
подкрепящи мерки (Приложение № 1 към чл. 2 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите 
от подкрепа за хората с увреждания). В Приложение № 2 към чл. 3 от Методиката за извършване на индивидуална оценка 
на потребностите от подкрепа за хората с увреждания отново водещи са констатациите на комисии и органи на 
медицинската експертиза (НЕЛК/ТЕЛК /ЛКК) с произтичащите от тези решения последици. 

 
Цялото становище четете тук. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/03/Stanovishte_AIKB.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/03/Stanovishte_AIKB.pdf


3 

 

 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ 
 
 

ДО 
 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА, 
 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
КОПИЕ 

 
Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА, 

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен 
Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г. 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 
Във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, 
внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г., представяме на Вашето внимание следното 

 
СТАНОВИЩЕ 

на Асоциацията на индустриалния капитал в България по законопроекта 
 

Подкрепяме изцяло посочения законопроект като целесъобразен и отговарящ на обществената потребност за повече 
справедливост при социалното подпомагане. 
Споделяме и мотивите на вносителите за преодоляване на негативните последици от явленията „трайно безработен“ и 
„самотна многодетна майка“, без да обсъждаме основателността на правата, свързани и следващи от тях. Отражението на 
последиците от тези правопораждащи обстоятелства върху социалната система и данъкоплатците трябва да има своето 
балансирано и законосъобразно решение. 
Обвързването на права с ангажименти за спазване на определени със законопроекта конкретни задължения от 
ползващите се лица и завишаването на контрола върху социалните помощи са мерки, които са справедливи и правилни и 
поради това срещат нашата безусловна подкрепа. 
Законопроектът не предвижда допълнителни разходи на бюджетни средства, но може да допринесе за ограничаване на 
неследващи се плащания – факт, който сме призвани да оценим положително, като се надяваме, че при обсъждането 
народните представители ще възприемат предлаганите изменения и допълнения на Закона за социално подпомагане по 
същия обективен начин. 
 
В. Банкерь 
 
√ АИКБ ще бъде домакин на среща на голяма международна организация 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще домакинства Общото събрание на Международния 
координационен съвет на организациите на работодателите. Срещата на представителите на най-големите 
работодателски организации в Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България ще се проведе на 1 
април в София хотел Балкан. 
По време на събитието в София ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които 
да се преодолеят несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите 
на пазара на труда. Тези несъответствия са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават 
растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина например, Европа да губи 0.80 евро 
на всеки отработен час, поради намалена производителност и са фактор, забавящ икономическия растеж. По данни на 
Европейската комисия всички държави-членки изпитват подобен проблем, макар и в различна степен и по различни 
причини. Според данни от международно проучване в десет държави членки този показател е над средния в световен 
мащаб от 45 %, като най-неблагоприятно е положението в Румъния (81 %), България (68 %) и Гърция (61 %). В другия край 
на спектъра, с по-ниски стойности, но все пак със значителни проблеми, се намират Ирландия (18 %), Обединеното 
кралство (19 %) и Нидерландия (24 %). 
Специално участие в заседанието на Общото събрание на МКСОР ще вземе и вицепрезидента на Международния конгрес 
на индустриалците и предприемачите Вячеслав Пшеничников. 
 
OffNews 
 
√ Работодателите не подкрепят правилника на Закона за хората с увреждания 
Всички работодателски организации се въздържаха от подкрепа на Правилника за прилагане на Закона за хората с 
увреждания. Това стана ясно по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който бе обсъден 
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проектът на постановление на Министерския съвет за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с 
увреждания. 
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ) и КРИБ се въздържат от подкрепа на Правилника. 
Според председателят на АИКБ Васил Велев правилникът не може да излекува недъзите на самия закон. 
По думите му работодателите трябва да бъдат подкрепяни в наемането на хора с увреждания, а не да им бъдат налагани 
санкции. 
Според председателя на БСК Димитър Бранков методиката за оценка на потребностите да бъде извършена по по-
компетентен начин. От БТПП считат, че така разписаните мерки не отговарят на сложните и многообразни пазарни 
отношения в страната. 
 
Канал 3 
 
√ Работодателите и синдикати не подкрепиха Правилника на Закона за хората с увреждания 
Квотите за хората с увреждания не бяха приети и от двете страни 
Работодателите и социалните партньори не подкрепиха Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и 
методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите. Това стана ясно по време на извънредното 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъди Законът за хората с увреждания. 
В рамките на заседанието представителите на тристранката обсъдиха Проект на Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и социалната 
политика; Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с 
увреждания, внесен от министъра на труда и социалната политика; Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители.  
По първата точка социалните партньори се въздържаха от подкрепа. Методиката за извършване на индивидуална оценка 
на потребностите от подкрепа за хората с увреждания беше подкрепена само от КТ "Подкрепа", Съюз за стопанска 
инициатива. Българската търговско-промишлена палата не изразиха възражения по предложението, а АИКБ, БСК, КРИБ и 
КНСБ се въздържаха от подкрепа.  
По отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане не беше постигнато 
единодушие. Социалното министерство принципно подкрепя идеята, но счита, че част от предложенията вече имат своята 
реализация в действащата нормативна уредба. АИКБ и БТПП подкрепиха предложението на Веселинов, БСК и КНСБ 
принципно подкрепят проекта, но имат забележки, а Съюза за стопанска инициатива и КРИБ се въздържаха. 
Конфедерацията на труда "Подкрепа" не подкрепи предложението. 
Главната причина да не бъде приет Правилника от работодателите станаха задължителните квоти за назначаване на хора 
с увреждания. По думите на социалния министър обаче министерството дава алтернативи на онези, които поради 
специфика на дейността не могат да назначат такива хора.  
"В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са предвидени алтернативни мерки за изпълнение на 
задължението за осигуряване на работни места за хората с увреждания. Тези предложения бяха коментирани със 
социалните партньори. До голяма степен ние се съобразяваме с изказаните предложения и те вече са отразени в проекта 
на правилника", поясни министърът.  
Според председателя на АИКБ Васил Велев правилникът не може да излекува недъзите на самия закон. По думите му 
работодателите трябва да бъдат подкрепяни в наемането на хора с увреждания, а не да им бъдат налагани санкции.  
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" заяви, че не подкрепят Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, тъй 
като не са съгласни с чл. 32 на правилника, който дава възможност за прехвърляне на задълженията за изпълнението на 
квотите от един работодател на друг. 
"За нас това е един изключително порочен подход, тъй като той крие рискове за своеобразно гетоизиране на хората с 
увреждания в определени предприятия и в определени сектори. Целта на Закона за хората с увреждания би следвало да 
е различна – пълноценна интеграция във всички сектори и предприятия", заяви Григорова.  
Васил Тодоров от БТПП обясни, че не са подкрепили Правилника, защото броят на алтернативните мерки са твърде малко. 
Според него те могат да бъдат разширени.  
"Несъгласни сме и с обвързването на размера на стоките, които работодателите могат да закупят, за да се освободят от 
санкции, с минималната работна заплата. Този подход от 2011 г. беше променен и смятаме, че това е един регрес. Считаме 
че размерът по отношение на тази стойност от две минимални работни заплати също е висок", обясни Тодоров и поиска 
да се акцентира върху стимулите за работодателите да наемат хора с увреждания, а не върху санкциите.  
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви, че до края на месеца работодателите трябва да заявят 
местата за хора с увреждания в предприятията си, а в тримесечен срок да ги назначат. А от 1 април хората с увреждания, 
които искат да получават финансова подкрепа трябва да минат през индивидуална оценка на трудоспособността.  
"По отношение на проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората 
с увреждания въздържането от подкрепа на част от социалните партньори беше обоснована с това, че тази методика 
стъпва на медицинската експертиза на степента на увреждане, респективно на работоспособността. Този въпрос не се 
решава с методиката, той е заложен в самия закон за хората с увреждания", каза Петков и добави, че в проекта на 
методиката са настъпили промени, основно в приложение 2, което е формулярът за оценка, който се допълва от социалния 
работник.  
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" обясни, че са подкрепили методиката само в частта на това, че тя трябва да започне да 
действа.  
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"Имаме множество забележки по начина, по който се очаква да работят социалните работници. Те нямат медицински 
познания, за да може да установят от какво точно имат нужда хората с увреждания. Кои са техните дефицити и с какви 
приспособления могат да бъдат компенсирани", заяви тя и добави, че този дефект е бил заложен още с отмяната на 
специализираните комисии към агенциите за социално подпомагане, които преди извършваха тази оценка.  
По отношение на внесения от Искрен Веселинов и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за социално подпомагане, Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" заяви, че всяка година хората, които получават 
месечни помощи намаляват с 20% и това е заради непрекъснатото затягане на критериите за достъп. Тя подчерта, че 
разходите за месечните социални помощи са по-малки от някои апартаменти. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът декларира до 3 месеца колко хора с увреждания е наел  
До 3 месеца бизнесът трябва да декларира колко хора с увреждания е наел и дали е изпълнил квотите, заложени в Закона 
за хората с увреждания. Това предвижда обсъденият от социалните партньори правилник към приетия в края на миналата 
година закон. Те се събраха на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
От 1-ви април започват да работят и новите комисии за индивидуална оценка на хората с увреждания. Тази оценка ще е 
водеща за определянето на часовете лична помощ, която от есента ще се ползват и по другия закон, приет по настояване 
на майките от „Системата ни убива“.  
При обсъждането на методиката и правилника в тристранния съвет и бизнес, и синдикати имаха редица забележки. 
Документите обаче ще бъдат приети на утрешното правителствено заседание. 
Бизнесът възрази срещу квотите за наемане на хора с увреждания и дадената възможност да се освободи от санкции, ако 
закупува стоки от предприятия и кооперации на хора с увреждания. 
Васил Тодоров от БТПП и Васил Велев от АИКБ обясниха: 
"По отношение на самия размер, който в сегашната ситуация е около 1120 лева при едно незаето място, считаме, че това 
е твърде високо като сума". 
"Подкрепа за работодателите за наемане на такива, това е правилният механизъм, а не квоти, задължения и санкции, 
които водят след себе си до административни тежести, до контрол, до още администрация, а всъщност няма кой да вкарва 
пари в бюджета". 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" подчерта, че проблем ще създаде дадената възможност бизнесът да прехвърля квотите 
помежду си: 
"Опасяваме се, че по този начин ще се получи гетоизиране на хората с увреждания в определени предприятия и 
определени сектор. Целта според нас не е такава". 
 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет остана разделен за новата методика за хората с увреждания 
Работодатели и синдикати възразиха срещу това, че индивидуалната оценка на хората с увреждания ще се прави от 
социални работници 
Работодатели и синдикати възразиха срещу това, че индивидуалната оценка на хората с увреждания ще се прави от 
социални работници. Това становище изразиха заместник -председателят на БСК Димитър Бранков, Ваня Григорова от КТ 
"Подкрепа" и други представители на бизнеса по време на извънредното заседание на НСТС. 
Според тях социалните работници нямат необходимото медицинско образование и компетентност да изготвят обективни 
констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане. Ваня Григорова отбеляза още, че социалните 
работници имат много ниско заплащане, често получават едва минималната работна заплата, а така ще бъдат натоварени 
с допълнителни отговорности. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди днес Проект на Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, както и Проект на Методика за извършване на 
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Социалните партньори се въздържаха от 
подкрепа на правилника, методиката беше подкрепена от КТ "Подкрепа" и ССИ, БТПП няма възражение, АИКБ, БСК, КРИБ 
и КНСБ се въздържаха от подкрепа.  
Според новия Закон за хората с увреждания прилагането на индивидуалната оценка трябва да започне от 1 април. 
Социалните работници ще бъдат обучавани буквално от утре да прилагат индивидуалната оценка, каза социалният 
министър Бисер Петков, цитиран от БТА. По думите му обучение е имало под някаква форма и преди това, при 
апробирането на различни случаи, както и при разработването на методиката за индивидуална оценка, защото социалните 
работници са участвали в процеса на работа.  
Хората с увреждания досега можеха да получат новата финансова подкрепа по новия Закон за хората с увреждания, който 
е в сила от 1 януари, само на база на решението на ТЕЛК, без да е необходима индивидуална оценка. Всички, които досега 
не са получавали помощ, както и тези, които искат да заявят получаване на лична помощ по Закона за личната помощ, ще 
трябва да минат на индивидуална оценка след като тя влезе в сила.  
Девет области на живота човек ще са обект на обследване при индивидуалната оценка. Оценката съдържа три компонента 
- информация за хората с увреждания , обективни констатации за функционални затруднения, а третият е заключения, 
които определят подкрепящи мерки. Целта да се определят индивидуалните потребности на хората с оглед адекватна 
подкрепа. Изчисляването на броя на часове лична помощ е базирано на четиристепенна скала на зависимост, разработени 
са образци на индивидуална оценка и формуляр за служителя, извършващ социална оценка.  



6 

 

Въпросите във формуляра, който попълва социалният работник са прецизирани спрямо отделни възрастови групи - хора 
над 18 години , от 13 до 18 и от 0 до 13 години. Конкретният брой часове лична помощ се определя като общият брой точки 
се умножи по коефициент, съответстващ на различните възрастови групи.  
Част от работодателите отбелязаха, че не могат да подкрепят методиката, защото се базира на решенията на ТЕЛК, 
архаизъм, останал да съществува само в България. Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов отбеляза, че методиката 
може да бъде критикувана заради начина, по който беше приет самият закон - в среда, по думите на Манолов, замърсена 
от въпиюща некомпетентност. От синдиката я подкрепиха обаче, защото иначе законът не би могъл да работи.  
За бизнеса и за синдикатите е важно, че три месеца след началото на прилагане на методиката ще има анализ на 
действието й, за да се прецени дали има нужда от корекции.  
По правилника дискусиите бяха около алтернативните мерки за заетост, които се предвиждат в случай, че работодателите 
не изпълнят задължението за наемане на определен брой хора с увреждания, заложено в закона. Според Ваня Григорова 
алтернативните мерки обезсмислят квотите, а именно заетостта на хората с увреждания ги прави пълноценни граждани. 
Работодателите възразиха срещу обвързването на алтернативните мерки с минималната работна заплата - предвижда се, 
ако не бъдат изпълнени квотите, да се закупува продукция от специализирани предприятия, съответстваща на две 
минимални работни заплати за един нает. Синдикатите възразиха и срещу възможността от едно предприятие на друго да 
се прехвърля задължението за изпълнение на квотите. Ваня Григорова посочи, че така ще има гетоизиране на хората с 
увреждания в определени предприятия и сектори, а не това трябва да е целта на реформата. 
По време на заседанието беше разгледан и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, 
внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. В проекта получаването на месечни социални помощи е 
обвързано с полагане на общественополезен труд, участие в програми за ограмотяване, повишаване на квалификацията 
или прилагане на мерки за въздействие и възпитание. Предлага се на трайно безработните, които получават месечни 
помощи, да се извършва ежегодна оценка от служител на АСП, по критерии, утвърдени от МТСП. С оценката се поставят и 
годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и 
степента на социализация.  
Социалното министерство принципно подкрепя идеята, но счита, че част от предложенията вече имат своята реализация 
в действащата нормативна уредба. АИКБ и БТПП подкрепят изцяло законопроекта, БСК и КНСБ подкрепят с бележки и 
предложения. ССИ и КРИБ се въздържаха от подкрепа, КТ "Подкрепа" и КРИБ не го подкрепиха. Ваня Григорова посочи, че 
последните години хората, които са на месечни помощи намаляват с по 20 процента всяка година заради затягане на 
критериите за достъп. Тя смята, че органите, които се занимават с незаконно придобито имущество трябва да се занимават 
с неправомерно отпуснати помощи, а не социалното законодателство. От синдиката предлагат във всеки жилищен квартал 
да има социален работник, така няма да се допусне недобросъвестно получаване на социални помощи. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Дарик 
 
√ Румен Радев се срещна с египетския президент Абдел Фатах Ас-Сиси  
От сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка зависи и сигурността и стабилността на Европа - около това 
се обединиха българският държавен глава Румен Радев и египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси в Кайро. 
В рамките на официалното посещение на Румен Радев в египетската столица е било обсъдено и развитието на 
двустранните отношения между България и Египет в различни области, а българският президент отправи покана към Ас 
Сиси да посети България. 
„Имахме възможността да обсъдим предизвикателствата пред нашия регион, както и общите действия в отговор на тези 
предизвикателства, защото никоя страна не е способна да се справи сама днес“, каза президентът Румен Радев. 
„Направихме и задълбочен преглед на нашите двустранни отношения. Със задоволство констатирахме добрата правно-
договорна база. Тя обаче има нужда от нови споразумения, които да отговорят на нашите повишени амбиции. Обсъдихме 
и бъдещото подписване на споразуменията за съвместна комисия за сътрудничество, за бизнес съвет“, посочи президентът 
Румен Радев, като добави, че ще бъдат подписани други важни споразумения. 
„Заедно търсим мерки, които да не се изчерпват само с търговия. Вече търсим съвместни производства, сътрудничество в 
областта на инвестициите и съвместно излизане на трети пазари. Тук потенциалът е голям“, отбеляза Радев.  
„Важно е, разбира се, и военно-техническото сътрудничество, в което имаме традиции, които, сигурен съм, ще бъдат 
увенчани с нови важни споразумения. 
Обсъдихме и сътрудничеството в областта на въздушния и морския транспорт, така че да могат нашите граждани да 
общуват много по-лесно помежду си. Това е важно условие за успех в бизнеса и туризма“, допълни Румен Радев. 
„Друга приоритетна област, в която отбелязахме бъдещо взаимодействие, е енергетиката. Защото Египет и България могат 
да предложат алтернатива за диверсификация на доставки и маршрути, особено по отношение на природния газ. 
Перспектива има и в нашето сътрудничество в автомобилната индустрия, на електрически машини и съоръжения, в 
хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и много други важни сектори“, каза още президентът. 
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√ Паричното предлагане през февруари се увеличава с 10,4% на годишна база 
Потребителските кредити отбелязват годишен ръст от 17,7%, следвани от жилищните заеми, показва 
статистиката на БНБ 
Паричното предлагане в България расте с 10,4% на годишна база през февруари, показват данните от паричната статистика 
на Българска народна банка (БНБ). През януари годишното увеличение беше 10%. За един месец широките пари 
(паричният агрегат М3) достигат 94,614 млрд. лева (81,8% от БВП) при 93,729 млрд. лв. към януари 2019 г. (81% от БВП). 
Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14, известен като „тесни пари“, който включва парите извън 
банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се е увеличил 
с 14,1% на годишна база (13,5% годишен ръст през януари). 
 

 
 
В края на февруари депозитите на неправителствения сектор са 78,769 млрд. лв., като годишното им увеличение е 9,1% 
(8,6% годишно повишение през януари 2019 година). 
Спестяванията на фирмите към 28 февруари са 23,403 млрд. лева и за една година растат с 8,1%, докато през януари 
отбелязаха повишение с 6,2%. 
За една година депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29,6% на годишна база (32,2% годишно 
повишение през януари 2019 г.) и в края на месеца достигат 3,323 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 52,043 млрд. лева (45% от БВП) в края на февруари, 
като се увеличават с 8,5% на годишна база (8,5% годишно нарастване през януари 2019 година). 
 

 



8 

 

 
В централната банка изчислиха, че в края на февруари нетните вътрешни активи са 58,263 млрд. лева и се увеличават с 
10,3% спрямо същия месец на 2018 г. (11% годишно повишение през януари 2019 година). В края на месеца основният им 
компонент – вътрешният кредитвъзлиза на 57,937 млрд. лева и за една година нараства със 7,7% (8,6% годишно 
увеличение през януари 2019 година). 
През февруари 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9,3%, като достигат 59,501 млрд. лева (9,1% 
годишно увеличение през януари 2019 година). 
В края на миналия месец кредитите за неправителствения сектор са 57,935 млрд. лева (50,1% от БВП) при 57,665 млрд. 
лева месец по-рано (49,9% от БВП). През февруари те се увеличават на годишна база с 8,7% (8,5% годишно повишение през 
януари 2019 година). 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на заеми от Други 
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 296,3 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 298,6 млн. лева (в т. ч. 32,5 млн. лева през февруари 2019 година), 
а обратно изкупените кредити – 2,3 млн. лева (през февруари 2019 г. няма обратно изкупени кредити), показва банковата 
статистика. 
Заемите за бизнеса нарастват с 6,2% на годишна база през февруари (5,8% годишно повишение през януари) и в края на 
миналия месец достигат 33,109 млрд. лева (28.6% от БВП). 
Кредитите за домакинствата са 21,934 млрд. лв. (19% от БВП) в края на февруари и за една година растат с  10,7%, при 10,8% 
годишно повишение през януари. 
Към 28 февруари жилищните заеми са 10,626 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,3% (11,1% годишно увеличение 
през първия месец на тази година). 
Потребителските кредити възлизат на 9,207 млрд. лева и за една година се повишават със 17,7% (17,6% годишно 
повишение през януари). 
На годишна база другите кредити намаляват с 32,3% (27,5% годишно понижение през януари 2019 г.), като достигат 775,7 
млн. лева. 
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 2,892 млрд. лева в края на февруари и за една година се увеличават 
с 25,7% (24,7% годишно повишение през януари). 
 

 
 
Нетните чуждестранни активи в края на миналия месец са 57,325 млрд. лева. Те бяха 55,864 млрд. лева в края на януари, 
като за една година нарастват с 9,9%. За сравнение,  в сравнение годишното повишение през януари 2019 година беше 
7,9%. 
През февруари чуждестранните активи се увеличават с 9,6% (7,8% годишен ръст през януари 2019 г.), като достигат 66,864 
млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,539 млрд. лева и на годишна база нарастват със 7,9% (7,2% годишно повишение през януари 
2019 година).  
 
√ България ще търси съдействие от Румъния по процедурата за пакета "Мобилност" 
Целта е законодателното предложение да бъде отложено, заяви Росен Желязков 
България ще разчита на румънското председателство, за да остане гласуването на пакета „Мобилност 1“ за автомобилните 
превози за следващия Европейски парламент (ЕП), стана ясно на брифинг на транспортния министър Росен Желязков. 
Припомняме, че само два гласа не достигнаха вчера, за да отпадне пакетът от дневния ред на ЕП, а трима български 
евродепутати отсъстваха от заседанието. Така предложението ще бъде гласувано на пленарно заседание в сряда, като се 
очаква протест на български превозвачи в Страсбург.  
Предложенията на френския президент Еманюел Макрон бяха заявени като противодействие на социалния дъмпинг. 
Новите правила, с които българските фирми не са съгласни, предвиждат каботаж да се извършва до три пъти за седмица. 
След това тече пет дни "срок за охлаждане". Шофьорите ще се връщат у дома веднъж на четири седмици, а седмичните 
почивки трябва да бъдат извън кабината. 
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„Ще настояваме пред Румънското председателство да няма триалог по пакета „Мобилност 1“, каза министърът на 
транспорта, цитиран от „Фокус“. 
„Първо трябва да видим дали пакетът ще бъде в дневния ред, защото ще има още едно гласуване. Ако бъде в дневния 
ред, трябва да видим какви текстове ще бъдат гласувани“, допълни Желязков. 
По думите му трябва да се изясни какъв ще е окончателният текст, който ще излезе в отделните директиви и регламенти. 
Това означава, че ще се отиде на триалог, който България иска да не се проведе, стана ясно от коментара на министъра.  
 
БНT 
 
√ Няма да има гласуване по пакета "Мобилност"?  
Според Съюза на международните превозвачи пакетът "Мобилност" няма да бъде гласуван днес. Това съобщи първо пред 
БНТ Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. 
Според информация, изпратена до превозвачите от евродепутата Петър Курумбашев, председателят на Европейския 
парламент Антонио Таяни е заявил, че пакетът няма изобщо да влезе за разглеждане. 
Информацията до късно снощи беше, че ще се проведе второ гласуване за влизане на текстовете в дневния ред на тази 
пленарна сесия. 
Тази сутрин пред кореспондента ни Десислава Апостолова евродепутатът Ангел Джамбазки потвърди информацията, че 
от българска страна е изпратено искане до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни за връщане на пакета 
в транспортна комисия. Окончателното решение ще стане в 11 ч. българско време. 
Родните превозвачи все пак ще летят до Страсбург, където се очаква да пристигнат и техни колеги от Румъния, Полша, 
Литва и Словения. 
 
√  Британският парламент с ключови гласувания по Брекзит днес 
Британският парламент ще гласува днес по различни алтернативни варианти за напускане на Европейския съюз. Това стана 
възможно, след като депутатите решиха да поемат контрола над Брекзит за един ден. 
Те могат да гласуват по въпроси като провеждане на втори референдум, Брекзит без сделка или оставане в митническия 
съюз. Ако няма мнозинство по нито един въпрос, премиерът Тереза Мей ще може да предложи за трето гласуване 
Споразумението за напускане, отхвърлено вече два пъти от Камарата на общините. Вотовете нямат обвързващ характер и 
правителството не е длъжно да изпълни решенията на парламента. На фона на разногласията между премиера и 
парламента, възможен остава и вариантът за свикване на предсрочни избори. 
 
БНР 
 
√ Социалната комисия обсъжда три проекта за промени в Закона за социалното осигуряване 
Парламентарната социална комисия ще обсъди за първо гласуване три проекта за промени в Закона за социалното 
подпомагане. Те са внесени от началото на годината досега от БСП, „Обединени патриоти“ и ГЕРБ.  
Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, повишаване на 
квалификацията и редовно посещаване на училище. 
С проекта, внесен от ГЕРБ, се предлага и промяна в Закона за семейните помощи за деца, с която се предвижда помощта 
за първокласници да се отпуска на две равни части в началото на всеки учебен срок. Детските добавки ще се прекратяват, 
когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати повече от три дни отсъствия на дете, посещаващо група 
за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа за ученик, за които няма уважителни причини. Помощта 
може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването. 
От „Обединени патриоти“ предлагат получаването на помощи да се обвърже с участието в програми за ограмотяване и 
повишаване на квалификацията. 
Проектът на БСП предвижда получаването и изплащането на социални помощи да става само ако децата на съответното 
лице или семейство редовно посещават подготвителните групи за задължително предучилищно образование и училище, 
освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние. 
 
√ Предлагат над 1300 работни места на специализирана борса в Бургас  
В Бургас 38 работодатели предлагат над 1300 работни места на най-голямата специализирана трудова борса преди 
началото на летния сезон. На специален щанд се дават и консултации за работа в чужбина в сферата на туризма. 
От спасители на плажа и басейни до управители на ресторанти и хотели, пълен спектър от персонал и работници в сферата 
на туризма търсят работодатели, каза директорът на Бюрото по труда в Бургас Живко Янакиев. Голям интерес към 
трудовата борса имаше от млади хора и ученици. 
"Все по-трудно е да намерим квалифицирани кадри", казаха хотелиери. 
Специализираната трудова борса се провежда от 16 години, като нейни организатори са Бюрото по труда и Община Бургас. 
 
√ Депутатите решават окончателно за по-ниските преференции  
Връщането на старите по-ниски прагове на преференциите влизат за окончателно обсъждане в Народното събрание. 
Депутатите ще обсъдят на второ четене промените в Изборния кодекс. ГЕРБ предлагат възстановяване на старите прагове 
на преференциите – 7 процента от подадените гласове в парламентарни и местни избори и 5 на сто – за европейските. 
НФСБ настояват за 20-процентен праг на преференцията за местния вот и запазване на останали прагове. 
ДПС отново с предложения между двете четения за отпадане на ограничението за разкриване на секции в чужбина и за 
агитацията на чужд език.  
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Депутатите ще обсъдят и два законопроекта за банковата несъстоятелност - единият е внесен от Министерски съвет, а 
другият от ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и ДПС. Проектът на правителството отразява надзорното третиране на различните 
видове дългови инструменти, а с втория се дава възможност за продажба при пряко договаряне и без първоначална 
минимална цена, ако даден актив е бил предлаган на публична продан три пъти без успех. 
Парламентът ще обсъди и удължаване на срока с още три месеца на работата на временната анкетна комисия за схемите 
с придобиване на българско гражданство. Тя беше създадена през декември миналата година по предложение на ДПС. 
В седмичната проектопрограма на парламента не е включено решение за персонални промени в Министерски съвет след 
подадената оставка на правосъдния министър Цецка Цачева. 
 
Financebg.com 
 
√ Банковите преводи в ЕС ще поевтиняват 
Съветът на ЕС, обединяващ министри от държавите членки, съобщи, че е приел в понеделник промени, с които се 
уеднаквяват разходите за трансгранични плащания в евро между страните от еврозоната и тези извън нея в рамките на 
Европейския съюз, и се повишава прозрачността при таксите, свързани с услуги по превалутиране. Повечето разпоредби 
ще започнат да се прилагат от 15 декември 2019 г., става ясно от съобщението до медиите. 
Колко струва банков превод в ЕС… 
От 2002 г. се прилагат едни и същи такси за трансгранични и национални плащания в евро в еврозоната, но трансграничните 
плащания в евро от държави извън еврозоната се облагат с високи такси. В момента тези преводи са сведени до такива 
размери на таксите, каквито са в рамките на сдамада държава-членка на валутния съюз – между няколко евроцента и едно 
евро. 
Отделната банка може да е освободена от такса преводите, което позволява на потребителите в еврозоната да правят 
транзакции през границите на същата цена, както в рамките на собствените си страни. 
С промените ще се уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро за услуги като кредитни преводи, плащания с 
карта или теглене на пари в брой с таксите за съответните национални плащания на същата стойност в националната валута 
на държавата от ЕС, където се намира доставчикът на платежни услуги на ползвателя на тези услуги. 
… и колко в България 
Транзакция в евро от държава извън еврозоната (посочва се за пример България) към страна в еврозоната (като 
Финландия) струва между 15 и 24 евро, дори самата сума, която се прехвърля от България да е 10 евро или по-малко от 
самата такса, информира infostock.bg. 
С новия регламент за презграничните плащания от 15 декември 2019 г. цената на транзакции в ЕС в евро от България до 
Финландия се очаква да намалее от сегашните между 15 и 24 евро до около 1 евро. 
Освен това, по данни на Европейския парламент България е страната в ЕС с най-високи такси по този показател – за превод 
от 100 евро към чужбина таксата е средно 20 евро. В Швеция например е нула, а в Полша – 1.5 евро, информира 
infostock.bg. 

 
 

Средна такса (в евро) за трансграничен превод от 100 евро 

 
Източник: Европейска комисия 

 
Равносметката показва, според разчетите на Европейската комисия, че благодарение на мярката ползите от евтините 
трансгранични преводи в евро ще обхванат още 150 милиона потребители извън еврозоната и 2.5 милиарда годишно 
допълнителни възможни операции. 
Превалутирането също ще поевтинее 
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Ще се въведат още изисквания за прозрачност при таксите за превалутиране. Когато потребителите извършват картови 
разплащания или теглят пари в брой в чужбина, те разполагат с възможността да избират дали да платят в местната валута 
или в националната си валута. Според новите правила потребителите ще бъдат уведомявани за приложимите такси, преди 
да направят своя избор. 
Това ще се постигне, като се въведе задължение за оповестяване на таксите, прилагани като процентна надценка върху 
всички такси за превалутиране спрямо последния (най-новия) обменен курс на Европейската централна банка. 
Когато потребителите правят картови плащания, докато пътуват в чужбина, или когато плащат през интернет, в момента 
те избират дали да плащат в местна валута или във валутата на собствената си страна. И в двата случая се плаща такса. В 
първия случай – при избор на местна валута, размерът на таксата става ясен до няколко дни. Във втория случай – при избор 
на собствената валута, таксата става ясна веднага, защото банката оператор автомати’но я преизчислява. 
С новите правила за превалутиране, с които се цели по-голяма прозрачност, потребителите ще имат възможност да правят 
информиран избор, защото веднага ще получат информация за дължимата такса. 
Освен това, при плащане в магазин или на онлайн търговец, също потребителят трябва да получи информация за 
дължимата такса, за да избере в какъв вид валута да плати или да превалутира преди бъде извършена транзакцията. 
И най-важното. Предвижда се да има има единна база за пресмятане на таксите за превалутиране на местата за продажба 
или на банкоматите (референтният процент на ЕЦБ + х% с максимални ставки за надценка, които се определят от отделните 
банки). Потребителите ще получават текстово съобщение за действащите такси в съответната страна за превалутиране. 
 
Еconomy.bg 
 
√ От 2022 новите коли в ЕС ще са с повече системи за безопасност  
Вижте какви ще са новите задължителни устройства за безопасност 
От 2022 ще бъдат въведени нови задължителни за европейските автомобили технологии за безопасност, предпазващи 
пътници, пешеходци и велосипедисти. Новите технологии на пазара могат да спомогнат за намаляване на броя на 
смъртните случаи и нараняванията по пътищата ни, 90% от които се дължат на човешка грешка. 
Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: Всяка 
година по пътищата ни загиват 25 000 души. По-голямата част от тези злополуки са вследствие на човешка грешка. Можем 
и трябва да действаме, за да променим това. С новите усъвършенствани устройства за безопасност, които ще станат 
задължителни, можем да постигнем въздействие, аналогично на това при първоначалното въвеждане на 
обезопасителните колани. Много от новите устройства вече съществуват, по-специално при автомобилите от по-висок 
клас. Сега повишаваме нивото на безопасност във всички класове и проправяме пътя към свързана и автоматизирана 
мобилност на бъдещето". 
Към новите задължителни устройства за безопасност спадат: 
За леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси: предупреждаване за сънливост и разсейване на водача (напр. 
използване на смартфон по време на шофиране), интелигентна система за регулиране на скоростта и безопасност при 
движение на заден ход чрез камери или датчици, както и записващо устройство в случай на злополука („черна кутия“). 
За леки автомобили и микробуси: предупредителна система при напускане на пътната лента, усъвършенствана система за 
аварийно спиране и обезопасителни колани, подобрени чрез изпитвания на сблъсък. 
За камиони и автобуси: специфични изисквания за подобряване на пряката видимост на водачите на автобуси и камиони 
и отстраняване на мъртвите зони, както и системи в предната част и отстрани на превозното средство за откриване и 
предупреждаване за уязвими участници в пътното движение, особено при завой. 
Комисията очаква предложените мерки да помогнат за спасяването на над 25 000 човешки живота и за предотвратяване 
на най-малко 140 000 тежки наранявания до 2038. Това ще допринесе за дългосрочната цел на ЕС — до 2050 броят на 
загиналите и тежко ранените да бъде почти нула („нулева смъртност“). 
Постигнатото от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на т.нар. тристранни преговори политическо 
споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Новите устройства за 
безопасност ще станат задължителни от 2022 г., с изключение на системите за пряка видимост за камиони и автобуси и 
разширената зона за удар на главата за леки автомобили и микробуси, които ще последват по-късно поради необходимите 
промени в проектирането на конструкцията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Апартаменти и скандали - кога свършва сезонът на оставките? 
- Ще бъде ли гласуван пакет "Мобилност" - последни очаквания от Страсбург. 
- Европа, сделката и Брекзит - коментар на Любомир Кючуков. 
- 17-а в света. Най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин специално за БНТ. 
- Търсят се гвардейци. 
- В минутите на синоптика. Връща ли се зимата до края на седмицата? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо плаж „Липите", който е в защитена територия, ще бъде отдаден на концесия. 
- На живо от Страсбург: Евродепутати и превозвачи на протест срещу пакета „Макрон" преди гласуването му в 

парламента. 
- Защо българска партия поиска признаване на национално малцинство? Гостува Лютви Местан? 
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- Екслузивно: Как изглежда отвътре луксозният апартамента на подалия оставка заместник-министър на 
енергетиката? 

- Как млад мъж от арменски произход, който цял живот е бил в България, се озова в център за бежанци? 
- Дразнят ли нарочно служители на зоопарка животните пред посетителите? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След като се оказа, че собствениците на „Артекс" са кумове на висшия магистрат Лозан Панов, търси отговор 

на въпроса „Има ли конфликт на интереси?". 
- Поредна министерска оставка заради апартаментите на властта. В студиото - разделилият се с поста Красимир 

Първанов. 
- Уволнение след кючек в клас. Ще се затегне ли дисциплината в столичната езикова гимназия? 
- Защо десетки села в Ловешко останаха без здравна грижа? Тръгваме по следите на лекарката - беглец. 
- Ще затвори ли врати единственото родилно отделение в Ямболска област и каква е причината? 
- Българските превозвачи с нов щурм към евроинституциите заради плана „Макрон" . На живо от Страсбург. 
- Спортисти обявиха, че се отказват от следващи състезания за България, след като не получиха хонорари за 

медалите си. 
- Певицата Деси Добрева за предизвикателствата в шоуто „като две капки вода", сценичната треска и най-

трудните превъплъщения. 
- Да обиколиш света с мотор. Българка тръгва, за да покори планетата на две гуми. Срещаме Ви с нея. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 27 март 
София. 

- От 09.00 часа започва пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа започва седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 10.00 часа заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов ще разговаря с делегация на 

Групата за приятелство с България в парламента на Република Хърватия в зала „Запад" на Народното събрание. 
В 10.30 часа с тях ще се срещне председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев. 
Преди това чуждестранната делегация ще бъде приветствана в пленарната зала. В 11.30 часа в Северното фоайе 
на Народното събрание гостите ще участват в откриването на документалната изложба „Свещен език на моите 
предци - българо-хърватски паралели". 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление 
на „ЛОНИКО" ЕООД за продължаване срока на лицензия от 2009 г., издадена за дейността „търговия с 
електрическа енергия". КЕВР ще проведе и открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на 
„Елпро България" ЕООД за прекратяване на лицензия от 2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия". 

- От 10.30 часа в сградата на Българска хранителна банка ще бъде подписан меморандум за сътрудничество 
между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните 
от Централна и Източна Европа) и Земеделска кооперация „Единство", с. Костиево, Пловдивска област. 

- От 11.00 часа зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще връчи официално на 
директора на ДНП „Централен Балкан" Генчо Илиев сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. 
Церемонията ще се състои в зала „Европа" (сутерен) на МОСВ. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод провеждането на 
Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Събитието се организира 
от Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Местната комисия за борба с трафика на 
хора - гр. Благоевград, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) и Агенция по заетостта (АЗ). 

- От 11.00 часа в Дом на културата „Средец" ще се проведе среща-дискусия на тема „За един заслужен и достоен 
живот на хората от третата възраст, съградили съвременна България" с участието на Ренета Инджова. 

- От 12.00 часа пред катедралния храм „Св. Александър Невски" ще се съберат превозвачи, които организират 
протест срещу приемането на пакета „Мобилност" 1 от Европейския парламент. В 12.30 часа протестиращите 
ще тръгнат по ул. „Раковска" до Представителството на ЕК в България, като се очаква около 13.00 часа когато 
ще се гласува пакетът в Страсбург превозвачите да достигнат Представителството на ЕК в България. 

- От 12.00 часа Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите ще даде пресконференция в Националния 
пресклуб на БТА по повод 104 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, 
проблеми на военноинвалидите и предложения за законодателни промени, които да ги решат. 

- От 13.30 часа ще започне седмичното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- От 13.30 часа ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията. 
- От 14.00 часа в Българската търговско-промишлена палата ще се състои среща с представители на страните от 

инициативата 16+1, на браншови организации в областта на селското стопанство и на фирми. Темата е „Нови 
регулации на китайския пазар в областта на селското стопанство. Електронна търговия във формат 16+1". 

- От 14.45 часа ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" ще даде брифинг във връзка с годишния отчет 
на Дирекцията. Събитието ще се състои в сградата на ул. „Никола Габровски" 30. 

- От 15.00 часа в Учебна зала 222 на УАСГ финалистите в конкурса „Talents for the Future" на УАСГ и Cordeel Bulgaria 
Inc. ще представят своите нестандартни решенията на конкурсните казуси пред професионалното жури. 

- От 18.30 часа в Клуб 1 на НДК ще се проведе публична церемония, на която Фондация „Лале" ще връчи 
наградите Проект на Годината 2018. 
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- От 18.30 часа в ателие-книжарница „Къща за птици" ще се проведе библейска беседа от поредицата „Книгата 
на книгите" на тема „Насилието в Стария Завет". Лектор ще бъде доц. д-р Ивайло Найденов - преподавател по 
Стар Завет в Богословския факултет на Софийския университет. 

- От 18.30 часа в Галерия Credo Bonum ще бъде открита документалната изложба „Роден в Габрово", 
организирана от Музея на хумора и сатирата, Община Габрово и Сдружение „Нашето по-голямо Габрово". 

- От 20.00 часа в Зала 1 на НДК ще се проведе първият самостоятелен концерт на Хилда Казасян „Да послушаме 
кино". 

***  
Благоевград 

- От 12.00 до 14.00 часа на различни места в Благоевград ще се проведе театрална феерия „СПРИ!Време за 
театър" по повод Международния ден на театъра. 

- От 18.00 часа в Камерна зала на благоевградския театър ще бъде представена книгата „И земен, и небесен" в 
памет на Николай Кимчев. 

***  
Бургас 

- От 09.30 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференцията във връзка с 
провеждането на Международен турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова". 

***  
Варна 

- От 10.30 часа в зала „Одесос" на Варненския археологически музей ще се проведе пресконференция за 
подготовката на бъдещата морска експедиция ABORA IV. 

- От 11.00 часа в Гражданска зала на Варненския окръжен съд ще се проведе пресконференция в Окръжен съд - 
Варна за представяне на отчетния доклад за дейността на институцията за 2018г. 

- От 12.00 часа в Дългопол ще бъде направена първа копка по проект „Изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа". 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветник Бонка Банкова 
ще приема граждани. 

- От 18.00 часа в концертното студио на радио Варна ще се проведе среща, по повод предстоящия 18-ти Фестивал 
на Червенокръстките и здравни филми. В срещата ще участват проф. Божидар Манов - киновед и актрисата 
Александра Сърчаджиева. 

***  
Велико Търново 

- От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда. 
- От 17.30 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще се проведе откриване на изложба със сценични плакати на 

студенти от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации" при Факултета по изобразително изкуство 
на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий". 

- От 18.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще започне Ден на отворените врати. 
- От 18.30 часа в Клуб 7 ще се проведе среща със световния шампион по вдигане на тежести Златан Ванев. 

*** 
Видин 

- От 11.00 часа в залата на 6 ет. в сградата на Община Видин ще се състои редовна пресконференция по актуални 
теми. 

- От 14.00 часа в залата на Регионално управление на образованието - Видин ще се проведе съвместна 
пресконференция на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев", РУО и Община Видин, в която участие 
ще вземе и кметът Огнян Ценков. 

- От 17.30 ч., в залата на 6 ет. На Община Видин кметът Огнян Ценков ще пожелае „на добър час" на волейболния 
отбор момичета (възрастова група VI-VIII клас) от ППМГ „Екзарх Антим I", който заминава за световните 
ученически игри в град Пореч, Република Хърватска. 

*** 
Златоград 

- От 19.00 часа в Общинско народно читалище (ОНЧ) „Просвета 1908" - Златоград ще се проведе благотворителен 
концерт в помощ при набирането на средствата за лечение на Виктор Иванов в Турция. 

*** 
Перник 

- От 11.00 часа в зала „Струма" ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие. 
- От 14.00 часа в зала „Струма" ще се проведе работна среща и пресконференция във връзка със стартирането на 

традиционната кампания „Нужни сте ни живи" за повишаване на вниманието на зрелостниците по време на 
абитуриентските балове. 

- От 17.00 часа с дефиле ще започне тържествената церемония по повод 100-годишнината на Драматичен театър 
„Боян Дановски". Дефилето ще тръгне от сградата на Община Перник и ще премине през площада до Двореца 
на културата и ще бъде предвождано от Духовия оркестър на Перник. Финалът на вечерта ще бъде поставен с 
премиерното представление „Енергични хора" от Василий Шукшин. Пиесата ще започне в 19.00 часа в 
театралния салон „Георги Русев". 

***  
Пловдив 
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- От 10.00 часа в междублоковото пространство на бул. „България" ще бъде открит новоизграден паркинг. 
- От 10.00 часа в междублоковото пространство на ул. „Бугариево" №1 кметът на район „Южен" Борислав Инчев 

ще даде началото на строителните дейности по изграждането на нова детска площадка. 
- От 11.00 часа в Аулата на Аграрния университет - Пловдив ще се състои представянето на книгата „Записки от 

селската кръчма" на Николай Илчевски. 
- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за представяне на проект по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: Енергийна ефективност в 
„КОЛОРИ 2005" ЕООД. 

- От 11.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция за представяне на проект по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: Енергийна ефективност в „МОНОЛИТ 1994" 
ЕООД. 

- От 13.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще открие Международната 
изложба „Природа, лов, риболов" в Палата 3 на панаирния град. 

- От 16.00 часа ПП ГЕРБ организира дискусия на тема „Регионално развитие" с участието на заместник-министъра 
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в зала „Пловдив" в Гранд хотел „Пловдив". 

- От 17.00 часа писателят Виктор Самуилов ще гостува в Детския отдел на Народна библиотека „Иван Вазов" в 
рамките на инициативата „Пловдив чете". 

- От 18.00 часа в Малката базилика на бул. „Мария Луиза" 31 А ще бъде открита самостоятелната изложба 
„Увеличаващо стъкло" на художничка Магдалена Колева. 

- От 18.30 часа в в Културен център ТРАКАРТ ще бъде отбелязана иранската Нова година „Ноуруз". 
- От 19.00 часа струнният квартет „Бонд" ще изнесе концерт в комплекс С.И.Л.А. 
- От 15.00 часа в хотел „Риу Ризорт" ще се проведе обучителен семинар на служители от МВР за противодействие 

на телефонните измами, организиран от ГДНП и фондация „Ханс Зайдел". 
***  
Ружинци 

- От 10.30 часа в заседателната зала на общинската администрация екипът на ОИЦ-Видин ще проведе 
информационна среща на тема „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин" 

***  
Сливен 

- От 10.00 до 16.00 часа на паркинг до „Битака" в кв. „Българка" Община Сливен организира мобилен 
събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им 
третиране. 

- От 10. 30 часа в Областна администрация ще се проведе редовно заседание на Областната комисия за военните 
паметници, на което общините ще заявят нуждите си за ремонти на военни паметници, включително и на 
паметника на Шести артилерийски полк. Ще участват представители на Министерството на отбраната. 

- От 12.30 часа в отделението по неонатология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" - Сливен представители на 
Фондация „Нашите недоносени деца" ще връчат дарение. 

- От 12.30 часа в камерната зала на Сливенския драматичен театър, новото лого на театъра ще представи 
художничката Маргарита Дончева, която е негов автор. 

***  
Смолян 

- От 14.00 до 17.00 часа в Зала 1 на РДТ „Николай Хайтов" под егидата на кмета на Община Смолян Николай 
Мелемов и по повод Международния ден на театъра - 27 март, Регионалното управление на образованието в 
Смолян, организира Празник на театъра, с участието на деца от ученически театрални трупи от Смолян, 
Златоград и Смилян. 

- От 19.00 часа в зала 2 на РДТ „Николай Хайтов" по случай Международния ден на театъра 27 март ще бъде 
представена премиера на спектакъла „Театър, любов моя" от Валери Петров, с който ще се отбележи 40 
годишната сценична дейност на актрисите Емилия Ованесян, носител на наградата "Аскеер" и Искра Йосифова. 

***  
Стара Загора 

- От 14.00 часа в 14.00 часа в зала „П. Славейков" в Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще се срещне с 
ученици от от Швеция, Полша и Испания, които гостуват в града за четвъртата международна среща по проект 
FuturEYEzing по програма „Eразъм+". 

- От 18.00 часа в Галерия „Байер" ще бъде представена книгата „Животът и смъртта на Людмила Живкова. 
Биография" с автор Иво Милев. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа пред ДКТ „Васил Друмев" ще бъдат издигнати хоругвите на театъра и поднесени цветя пред 
паметниците на Добри Войников и Васил Друмев, по повод 27 март Световен ден на театъра. 

- От 10.00 часа в Медицинско училище - филиал Шумен ще се проведат Дни на отворени врати. 
- От 11.00 часа в залата на РУ Шумен ще се проведе брифинг с участието на старши комисар Ялчън Расим - 

директор на ОДМВР Шумен, на който ще бъдат предоставени данни за престъпни деяния, извършени от деца 
и потърпевши - непълнолетни и малолетни през 2018 година. 

- От 13.00 часа в къщата музей „Баба Райна" във Възрожденски комплекс - Шумен ще се проведе дебат за 
професионалната реализация на младите хора. 
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- От 13.00 до 17.00 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" дипломанти от специалност 
„Медицинска сестра" на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" - филиал Шумен ще измерят стойностите на 
артериалното кръвно налягане на всички, пожелали да се възползват от предлагания преглед. 

- От 14.00 часа в сградата на Административен съд ще бъде дадена пресконференция, на която е представят 
обобщен анализ за дейността на съда през 2018 г. 

 
News.bg 
 
√ US Конгресът не събра достатъчно подкрепа срещу ветото на Тръмп 
Камарата на представителите не събра достатъчно подкрепа срещу ветото на президента Доналд Тръмп, съобщиха 
световните информационни агенции.  
Резолюцията събра 248 гласа "за" срещу 181 "против". Необходими бяха най-малко 290 гласа.  
Само 14 републиканци подкрепиха искането за отмяна на указа на президента. Тръмп благодари в "Туитър" на 
съпартийците си за подкрепата и отново нападна демократите за защитата им на престъпността, наркотрафика и 
отворените граници. 
Неуспехът на долната камара идва след проучване на INSIDER, което показа, че почти два пъти повече американци 
подкрепят усилията на Конгреса да отхвърли ветото на президента. 
Припомняме, че президентът на САЩ наложи преди седмици вето върху отмяната на извънредното положение по южната 
граница на страната. 
Това е първият случай в двегодишното му управление, при който той се възползва от възможността да наложи вето върху 
акт на законодателната власт. 
До тази ситуация се стигна, след като 12 републикански сенатори се присъединиха към инициативата на демократите и 
гласуваха за отмяна на извънредното положение. Така законът беше приет от Сената, където републиканците имат 
мнозинство. 
В Камарата на представителите, доминирана от демократите, документът беше приет през февруари. 
Тръмп обяви национално извънредно положение, за да може да финансира строителството на граничната стена, която 
беше сред основните му предизборни обещания. 
 


