
 
 

 

 
  

  



 

 

По време на мандата на 43-ото Народно събрание в парламента са проведени 32 

конференции, кръгли маси, срещи и дискусии по значими и актуални за 

обществото теми. Народното събрание е било домакин и на 27 публични и 

културни прояви, голяма част от които, свързани със събития под патронажа на 

председателя на Народното събрание, с отбелязването на годишнини и 

почитането на личности от българската история.  

 

Подкрепени са десетки благотворителни и информационни кампании с голяма 

обществена значимост. През този мандат парламентът три пъти отвори вратите си 

за граждани. Приоритет отново беше работата с целевата група на младите хора. 

В пленарната зала се проведоха няколко младежки дискусии, награждавани бяха 

участници в детски и младежки конкурси, гостуваха популярни личности.  

 

През мандата на 43-ото Народно събрание продължи активно да се развива 

политиката на институционална образователна комуникация. Дирекция 

„Пресцентър и връзки с обществеността” организира посещения в сградата на 

парламента, включително за деца, ученици и студенти. Тенденцията показва, че 

нараства интересът към работата на парламентарната институция и все повече 

граждани се възползват от възможността на място да се запознаят с дейността на 

Народното събрание. Потвърждение за това е и засиленият интерес към дните на 

отворени врати, които се проведоха през 2016 година, когато повече от 6400 души 

се възползваха от възможността да посетят парламента.  

 

От 24 октомври 2014 – 26 януари 2017 г. в парламентарната институция са 

проведени 525 образователни посещения за граждани. Общият брой на 

посетителите е около 19 000 души. Най-голям брой образователни визити по 

време на мандата на 43-ото Народно събрание са осъществени през 2015 г., когато 

Народното събрание е посетено от повече от 9600 души в рамките на 275 

организирани посещения. Броят на посещенията през 2016 г. е 215, а посетителите 

– около 7800 души. 

 

Сред посетителите най-висок е процентът на студентите по специалностите 

«Право», «Икономика», «Публична администрация», «Политология» и 

«Журналистика». Сред другите редовни посетители на парламента са ученици от 

средните общообразователни училища, както и учениците от четвърти клас, които 

изучават предмета «Човекът и обществото».  

 
  



 
Проблемите на общините и кметовете ще бъдат приоритет в законодателната 

програма на 43-ото Народно събрание, заяви председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

11/11/2014 

 

Проблемите на общините и 

кметовете ще бъдат приоритет 

в законодателната програма на 

43-ото Народно събрание, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева при 

откриването на конференцията 

"Перспективи за растеж на 

българските общини". Форумът 

съпътства тазгодишната 

церемония по връчването на 

наградите "Кмет на годината 2014". 

Цецка Цачева определи като добър знак факта, че откриването на конференцията 

"Перспективи за растеж на българските общини" е първото публично събитие, на 

което присъства след избирането й за председател на 43-ото Народно събрание. 

Тя открои три основни законодателни приоритета, свързани с местната власт – 

приемането на изцяло нов закон за мястото и ролята на органите, натоварени с 

управлението и контрола на еврофондовете в системата за контрол на публичните 

финанси в държавата, законодателни промени в сферата на обществените 

поръчки, които да гарантират максимална прозрачност и ефективно разходване на 

средствата чрез въвеждане на електронни обществени поръчки, на типови 

стандартизирани документи, които да се ползват от възложители, когато 

общините са такива и изпълнители, както и адекватен контрол на всички нива на 

процедурата. 

Имаме волята и амбицията да бъдат въведени механизми за провеждане на 

собствена икономическа политика на общините и сме отворени за ваши 

инициативи, в това число и за промяна в действащото законодателство, обърна се 

председателят на Народното събрание към присъстващите на форума 

представители на местната власт. 

В конференцията "Перспективи за растеж на българските общини" участваха 

вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав 

Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 

Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът 

на земеделието и храните Десислава Танева, експерти, кметове, представители на 

бизнеса и на неправителствени организации. 



Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители се 

включиха в кампанията „Не сме различни! Да поговорим за диабет!” 

14/11/2014 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители се 

включиха в кампанията „Не сме различни! Да поговорим за диабет!” 

По повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, деца, болни от диабет, 

мериха в Народното събрание кръвната захар на народни представители и 

журналисти и раздаваха информационни материали. 

Председателят на парламента 

Цецка Цачева първа се включи в 

инициативата на Националната 

асоциация на децата и младите 

хора с диабет в знак на 

съпричастност с проблемите на 

хората с диабет.  

На 13 ноември 2014 г. под 

патронажа на Народното събрание 

се проведе публичен форум на 

тема „Обединени срещу диабета”. 

В дискусията участваха лекари – специалисти по ендокринология, представители 

на граждански организации и пациенти. 

  



Крисия Тодорова, Хасан и Ибрахим Игнатови, които завоюваха второто 

място на "Детска Евровизия 2014", бяха гости на Народното събрание 

18/11/2014 

 

Крисия Тодорова, Хасан и Ибрахим Игнатови, които завоюваха второто място на 

"Детска Евровизия 2014", бяха гости на Народното събрание. Те бяха 

приветствани от депутатите в пленарната зала в началото на пленарното 

заседание на 18 ноември 2014 г. 

„Мили деца, благодарим ви за 

това, че с едно изпълнение вие 

направихте нещо, което ние 

политиците трудно постигаме 

– накарахте българите да се 

чувстваме по-щастливи и по-

единни”, заяви от трибуната 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева. Тя им 

пожела здраве и щастливо 

детство и заяви подкрепа за 

техните усилия. 

Председателят на парламента благодари на медиите, на педагозите и на всички, 

които са открили тези таланти и правят възможното те да реализират своя 

потенциал. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в тържествата, 

посветени на 90-годишнината от освещаването на Патриаршеската 

катедрала “Св. Александър Невски” 

23/11/2014 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева участва на 

23 ноември 2014 г. в тържествата, 

посветени на 90-годишнината от 

освещаването на Патриаршеската 

катедрала “Св. Александър 

Невски”. 

 

Председателят на парламента 

присъства на тържествената Св. 

Литургия, отслужена от Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и 

митрополит Софийски и Високопреосвещените митрополити, членове на Св. 

Синод на Българската православна църква.  

Храмът се строи и благоукрасява почти половин век - от решението на 

Учредителното събрание в Търново за построяването му, до освещаването му през 

септември 1924 г., каза Негово светейшество. Той благодари и на всички, 

спомогнали с усилия и сътрудничество БПЦ да стане собственик на храма.  

  



Потомката на българи от Егейска Македония Анка Николова Хикимова – 

Колакова дари в Народното събрание знамето на българските въстаници от 

Илинденско-Преображенското въстание в Енидже Вардар 

26/11/2014 

 

Потомката на българи от 

Егейска Македония Анка 

Николова Хикимова – 

Колакова дари в Народното 

събрание знамето на 

българските въстаници от 

Илинденско-Преображенското 

въстание в Енидже Вардар. 

Дарителката избра това да 

стане в Народното събрание 

като един от символите на 

съвременната българска държава. 

Председателят на парламента Цецка Цачева прие българската светиня и я 

предостави за съхранение на директора на Националния военноисторически 

музей Соня Пенкова. Знамето, на което има следи от кръвта на българските 

въстаници, ще бъде изложено в музея, редом с  всички знамена от борбите за 

национално освобождение и обединение. Копие на знамето ще бъде предоставено 

на Националната гвардейска част, за да участва в тържества и ритуали, свързани с 

историята на страната. 

  



 

Председателят на парламента Цецка Цачева подписа Споразумение за 

сътрудничество между 43-ото Народно събрание и Националното сдружение 

на общините в Република България 

04/12/2014 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева подписа на 4 декември 2014 г. 

Споразумение за сътрудничество между 43-ото Народно събрание и 

Националното сдружение на общините в Република България. Това стана по 

време на Годишната конференция на сдружението в рамките на Пленарната сесия 

„Приоритети на взаимодействието между централна и местна власт”. 
Необходим е постоянен механизъм 

на взаимодействие между 

кметовете, общините, общинските 

съветници и Народното събрание, 

отбеляза пред участниците във 

форума председателят на Народното 

събрание. Цецка Цачева подчерта, 

че досегашният диалог между 

представителите на местната власт 

и законодателната институция не е 

бил достатъчно пълноценен. 



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изрази надежда още 

през пролетната сесия на 43-ото Народно събрание да бъде приет закон за 

доброволчеството 

05/12/2014 

 

Председателят 

Народното събрание 

Цецка Цачева откри 

среща на тема  

«Международен ден 

на доброволците». Тя 

изрази надежда още 

през пролетната сесия 

на 43-ото Народно 

събрание да бъде 

приет закон за 

доброволчеството.  

 

Светът става все по-непридвидим и сложен и това увеличава ролята и мястото на 

доброволчеството, посочи председателят на парламента. В България също имаме 

добри примери в тази посока, подчерта Цецка Цачева и допълни, че през 

изминалата година при природни бедствия е станало ясно, че солидарността и 

съпричастността към проблемите на хора, изпаднали в беда, е кауза за не малка 

част от българското общество. Срещата беше по повод отбелязването на 

Международния ден на доброволците за икономическо и социално развитие. 

 

  



Да си спомним не времената на разделение, а времената на единение, защото 

те са ни позволили да изградим нашата държава, призова председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева 

10/12/2014 

 

Да си спомним не времената на разделение, а времената на единение, защото те са 

ни позволили да изградим нашата държава, призова председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на тържествата в Плевен по повод 137-ата годишнина от 

Освобождението на града. 

„Заради свободата на 

България, трябва да тачим 

паметта на героите, да 

помним как рамо до рамо са 

спирали врага. Как по-късно 

строителите на държавата ни 

са я градили с общата мисъл, 

че България трябва да е дом за 

всички нас”, отбеляза Цецка 

Цачева в словото си на 

паметната церемония на пл. 

„Възраждане”. „Затова и днес отново ще повторя – нужно ни е обединение в пътя 

към съзидание на настоящето. Нужна ни е мъдрост и отговорност за градежа на 

бъдещето. Длъжни сме да го направим – заради нас самите, заради  децата ни, за 

да я има вечно свободна България!”, допълни тя. 

Председателят на парламента посочи, че днес никой не може да си представи 

свободна България без Плевен и Плевенската епопея, която е преломен момент в 

Руско-турската война, предопределящ не само изхода й, но и съвременната 

история на България. Цецка Цачева припомни думите на големия български 

публицист и писател Симеон Радев за това, че „Свободата е трайна, не когато тя 

слиза до народите, а когато народите се издигат до нея….. ”.  

„Нашият народ се издигна до свободата си с цената и на пролятата кръв по 

хълмовете около Плевен, където оставиха костите си воини от руската империя, 

румънци, сърби и други. Те останаха завинаги по тези земи, но сбъднаха заветната 

цел на нашите възрожденци – да я има свободна България”, подчерта Цецка 

Цачева. 

Председателят на парламента Цецка Цачева бе посрещната с военни почести от 

представителна част на Плевенския гарнизон. Пред храма-мавзолей „Свети 

Георги Победоносец” Плевенският митрополит Игнатий отслужи панихида за 

загиналите. Пред Вечния огън бяха поднесени цветя и венци. 

Тържеството бе почетено от представители на дипломатически мисии, депутати, 

много граждани. По-късно те присъстваха на историческа възстановка „Връщане 

сабята на Осман паша” къщата-музей „Цар Освободител Александър Втори”. 

  



 

Изложба, посветена на 200-годишнината от приемането на най-старата 

действаща конституция в Европа – норвежката, откри председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева 

12/12/2014 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

изложба, посветена на 200-

годишнината от приемането на 

най-старата действаща 

конституция в Европа – 

норвежката. На 14 табла 

експозицията „1814 – 

Паметната година”, в чиято 

подготовка е участвал 

норвежкият Стортинг 

(парламента на Кралство Норвегия), представя събитията от далечната 1814 г. 

Председателят на парламента посочи, че тази година България отбеляза 135-ата 

годишнина от приемането на Търновската конституция, която, както и 

норвежката конституция от 1814 г., се смятат за най-демократичните за своето 

време.  

Посланикът на Кралство Норвегия Гюру Катарина Хелвик Викьор изрази 

задоволство, че тази изложба се представя в Народното събрание, което приема, 

променя и прилага българската конституция.  

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева получи плакет, 

посветен на 90-ата годишнина от освещаването на Патриаршеската 

катедрала „Св. Александър Невски” 

15/12/2014 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева получи плакет, посветен на 

90-ата годишнина от освещаването на Патриаршеската катедрала „Св. 

Александър Невски”. Почетният плакет й бе връчен от Негово преосвещенство 

Тивериополски епископ Тихон с пожелание за здраве и благополучие. 

В хода на разговора беше обсъдена темата за предстоящата реставрация на храм-

паметника „Св. Александър 

Невски”. Честваме този 

празник с особена радост, 

защото вече църквата разполага 

с официален документ за 

собственост, но в бъдеще ни 

предстоят и доста сериозни 

действия по отношение на 

реконструкцията на 

Патриаршеската катедрала, 

посочи Негово преосвещенство 

Тивериополски епископ Тихон. 

Плакетът, с който беше удостоен председателят на парламента Цецка Цачева, е 

изработен от пловдивския скулптор Георги Андреев. 

  

  



 

В навечерието на Коледа Народното събрание се включи в дарителската 

кампания за набиране на средства за купуване на музикални инструменти на 

изявени деца 

19/12/2014 

 

В навечерието на Коледа Народното събрание се включи в дарителската кампания 

за набиране на средства за купуване на музикални инструменти на изявени деца 

от проекта „Успелите деца на България” на фондация „Димитър Бербатов”. 

Народни представители от всички парламентарни групи закупиха картини от 

благотворителна изложба в парламента. След откриването на експозицията бяха 

събрани 5 230 лева в подкрепа на инициативата. 

Няма по-хубаво нещо от това 

подобна инициатива да 

гостува в Народното 

събрание в навечерието на 

Коледа, каза при откриването 

на изложбата председателят 

на Народното събрание 

Цецка Цачева. Тя изрази 

признание към депутатите от 

всички парламентарни групи, 

които подпомогнаха 

реализирането на 

амбициозната цел на фондация „Димитър Бербатов” в подкрепа на млади 

български таланти. 

В Клуба на народния представител прозвучаха изпълнения на пиано на две от 

децата, които фондацията подкрепя – Десислава Карагьозова и Велимир Кьосев. 

В изложбата в парламента са представени картини, дарени от български 

художници, участвали в проекта "Картина от мнозина", както и 13 детски рисунки 

на младите таланти от проекта "Голямото рисуване на малките художници" на 

артцентър "Орхидея". Събраните средства ще бъдат преведени по откритата 

дарителска сметка. 

 

  



Историята на българското кино разказва фотоизложбата „Сто години 

българско кино”, която беше открита в Народното събрание 

14/01/2015 

 

Историята на българското кино разказва фотоизложбата „Сто години българско 

кино”, която беше открита в Народното събрание. Експозицията, която е 

подготвена от Изпълнителна агенция „Национален филмов център” със 

съдействието на 

Българска 

национална 

филмотека, е по 

повод 

навършването на 

100 години от 

премиерата на 

първия български 

игрален филм 

“Българан е 

галант” на Васил 

Гендов. 

Българското кино има с какво да се гордее и какво да покаже не само на 

българския зрител, но и на многобройната чуждестранна публика и  заслугата за 

това е на талантливите ни филмови дейци, отбеляза при откриването на изложбата 

председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя подчерта, че фотосите, 

представени в експозицията, дават възможност да се докоснем до любопитни 

мигове от снимачните площадки и подробности от процеса на сътворяването на 

множество филми, които познаваме.  

На откриването на изложбата председателят на инициативния комитет за 

честването на 100-годишнината на българското кино, народен представител от 

парламентарната група „БСП лява България” и любим на поколения българи 

актьор Стефан Данаилов припомни, че само две години след първата прожекция 

на братя Люмиер в Париж в Русе се прави шестата в света прожекция на чудото, 

наречено кино. Само 18 години след това събитие българите сами произвеждат 

първия български филм „Българан е галант”. 

Стефан Данаилов цитира данни, според които до края на 90-те години на 20-ти 

век България е сред страните с най-развита киномрежа и най-голям брой 

кинозрители в Европа. Горд съм, че наши съвременни филми все по-често са 

номинирани за награда на филмовата академия на САЩ „Оскар” при специалната 

селекция за чуждоезични филми, както и със заслужените награди, получени от 

български филми на престижни фестивали в Европа и света, добави той. 

На откриването на изложбата присъстваха народни представители от всички 

парламентарни групи, филмови дейци, представители на медиите. 

  



 

Доброволците от Социалния учебен професионален център „Д-р Анастасия 

Железкова“ – Варна и журналистът Христо Христов получиха в Народното 

събрание наградата на Европейския парламент за европейски гражданин на 

2014 г. 23/01/2015 

 

Младите доброволци от Социалния учебен професионален център „Д-р 

Анастасия Железкова“ – Варна и журналистът Христо Христов получиха на 

церемония в Народното събрание наградата на Европейския парламент за 

европейски гражданин на 2014 г. 
Лауреатите на тазгодишното издание на наградата бяха приветствани в 

пленарната зала и се срещнаха с председателя на парламента Цецка Цачева. Гости 

на церемонията, организирана от Информационното бюро на Европейския 

парламент и Народното събрания, 

бяха членове на ЕП, народни 

представители, посланици на 

държави-членки на Европейския 

съюз, представители на 

институции, неправителствени 

организации и журналисти. 

На 25 и 26 февруари 2015 г. в 

Брюксел председателят на 

Европейския парламент Мартин 

Шулц ще връчи на наградените 

общо 47 лауреати почетни дипломи. Младите доброволци, включили се в помощ 

на жертвите от наводнението миналото лято във Варна,  бяха номинирани от 

Момчил Неков, а разследващият журналист Христо Христов – от Андрей 

Ковачев. Национално жури в състав Емил Радев, Илияна Йотова и Илхан Кючюк 

гласува и ги предложи на европейското жури за наградата, което одобри техните 

кандидатури. 

Народното събрание за втори път е домакин на церемонията по връчване на 

гражданска награда на ЕП на българските носители. Примери като този на 

наградените доброволци доказват, че в решаващ, сублимен момент можем да 

прилагаме онези европейски ценности, към които безспорно се стремим и които 

са присъщи на нашето общество като цяло - солидарност, толерантност, 

хуманизъм, отбеляза председателят на парламента Цецка Цачева.  

От 2008 г. насам Наградата за европейски гражданин се присъжда на граждани и 

организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно 

разбиране и по тясната интеграция между гражданите на ЕС или за улесняването 

на трансграничното и транснационално сътрудничество в ЕС. Тя е под формата на 

почетен медал и има символично изражение.  

 

 

 

 

 



 

 

В Народното събрание беше отбелязан Международният ден в памет на 

жертвите на Холокоста 

28/01/2015 

В Народното събрание беше отбелязан Международният ден в памет на жертвите 

на Холокоста. „Взаимното разбиране и уважение беше ключът към спасяването на 

българските евреи. Това взаимно разбиране е ключът и към бъдещето ни”, заяви 

председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на изложба 

„Силата на гражданското 

общество: Съдбата на евреите 

в България”. Тя отбеляза, че 

при едно от най-важните 

събития в историята на нашия 

ХХ век – спасяването на 

българските евреи, Народ, 

Църква – и дори Властта – 

действат заедно и заедно 

успяват да спрат 

човеконенавистническата 

машина на унищожението. 

Когато говорим за „спасяването” на българските евреи, нека помним, че 

българинът никога не ги е схващал като „враждебния Друг”, за нас те просто са 

съседи, комшии, подчерта председателят на парламента. „В повечето случаи за 

тези хора казваме „повече от брат”. Нека винаги да помним тази народна мъдрост, 

когато се изказваме по етнически или верски въпроси, по въпросите на общото ни 

живеене в Република България”, допълни Цецка Цачева. 

Председателят на Организацията на евреите в България "Шалом" Максим 

Бенвенисти връчи на Народното събрание в лицето на председателя на 

парламента Цецка Цечева от името на Европейския еврейски конгрес 

мемориалния знак за участие в пражкия форум „Нека моят народ да живее".  

Посланикът на Израел Шаул Камиса Раз отбеляза, че сърцата спират от болка за 

загиналите евреи и тези чувства ни карат да си дадем една ясна равносметка, 

сравнявайки този тъмен период от миналото с настоящето, в което също има 

поводи за притеснение, и с надежди към бъдещето. Според Максим Бенвенисти, 

председател на Организацията на евреите в България „Шалом”,  трябва да си 

зададем въпроса спасена ли е днес Европа. Европа тепърва трябва да се бори 

затова да бъде една общност на хора с различни етноси, религии и виждания и 

начин на живот. 

След откриването на експозицията бяха положени цветя на мемориалната плоча 

до сградата на парламента. Организатори на церемонията по отбелязването на 

деня в памет на жертвите на Холокоста бяха Народното събрание и Посолството 

на Държавата Израел съвместно с Държавния културен институт към министъра 

на външните работи на Република България, Организацията на евреите в България 

„Шалом” и СУ „Св. Климент Охридски”. 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители се срещнаха с кмета на Община Банско Георги Икономов и с 

представители на местното самоуправление 

05/02/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители се 

срещнаха с кмета на Община Банско Георги Икономов и с представители на 

местното самоуправление. Сред основните теми на разговора беше развитието на 

туризма, на ски зоните в Банско и Добринище и оптимизиране качеството на 

туристическите услуги в общината. 

В срещата участваха председателите на 

парламентарните комисии по регионална 

политика, благоустройство и местно 

самоуправление Найден Зеленогорски, по 

икономическа политика и туризъм Петър 

Кънев, по въпросите на децата, младежта и 

спорта Борислав Борисов, по околната 

среда и водите Станислав Иванов, народни 

представители от региона и представители на местното самоуправление, 

туристическия бизнес, спортни деятели. 

Председателят на парламента подчерта, че депутатите очакват предложения на 

представителите на местната власт за развитието на туризма. 



Цецка Цачева: В епохата на Интернет е истинско предизвикателство да 

събудиш детския интерес към българската история 

06/02/2015 

 

В епохата на Интернет е истинско предизвикателство да събудиш детския интерес 

към българската история, заяви председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева. На 6 февруари 2015 г. председателят на парламента приветства 

участниците в среща-разговор 

на тема „Музейните 

образователни програми – 

практики и перспективи“. Във 

форума, иницииран от 

Националния 

военноисторически музей, 

участваха директори на музеи, 

ректори и преподаватели от 

висши учебни заведения, 

директори на училища и 

учители по история. 

Чувствам се специално ангажирана към днешната дискусия и причината за това е, 

че българският парламент също развива образователни програми и младите 

български граждани са наши чести гости, отбеляза Цецка Цачева. Тя уточни, че 

тези визити са елемент от връзките с обществеността на Народното събрание, 

приоритетно адресирани към децата и младежите. 

  



 

Народното събрание ще предостави на фондация „Васил Левски” 

документалната изложба "Европейските измерения на Освобождението на 

България" 

11/02/2015 

 

Народното събрание ще предостави на фондация „Васил Левски” подготвената по 

повод 135-та годишнина от Освобождението на страната документална изложба 

"Европейските измерения на Освобождението на България". 

В навечерието на 19 февруари председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева разговаря с ръководството на фондация „Васил Левски”. В 

документалната изложба, подготвена от Държавна агенция „Архиви”, са 

включени 14 табла, разказващи 

ключови за българския народ 

събития като Априлското въстание, 

дебаркирането на руските войски, 

битките за Плевен, Цариградската 

конференция, освещаването на 

Самарското знаме, Санстефанския 

мирен договор, Берлинския конгрес 

и Учредителното народно 

събрание. 

  



Изложба "Морал в политиката", посветена на 150-ата годишнина от 

рождението Тодор Г. Влайков, бе открита в парламента 

13/02/2015 

 

Документалната изложба 

"Морал в политиката", 

посветена на 150-ата 

годишнина от рождението 

Тодор Г. Влайков, бе открита в 

Народното събрание от 

председателя на парламента 

Цецка Цачева. Тя посочи, че 

сред най-ценните неща е 

разбирането на Тодор Влайков 

за необходимостта от морал в политиката, от духовност, от разбирането за 

политиката като служба на отечеството. 

Събитието се организира от Фондация за свободата "Фридрих Науман" в 

сътрудничество с Националния литературен музей, Научния архив на Българската 

академия на науките, Сдружението на българските писатели и Архива на 

либерализма в Германия. 

За Влайков може да се говори дълго, съвременниците му обаче с право са го 

наричали простичко „учителя“, но с това "учителя" те са изразявали своето 

преклонение пред големия родолюбец, демократ и творец, каза председателят на 

Народното събрание. Цецка Цачева допълни, че Влайков е бил няколко мандата 

народен представител и не е приемал политиканстването и партизанщината в 

българския политически живот, както и безпринципните компромиси, които 

политиците са склонни да правят само и само да останат във властта. Личности 

като него и днес са потребни на политическия живот у нас, отбеляза още 

председателят на парламента. 

В изложбата са включени 24 пана, които разкриват многостранната дейност на 

Тодор Г. Влайков като народен представител, основател на 

Радикалдемократическата партия, педагог, публицист и общественик. 

Експозицията проследява неговия принос за развитие на либералната идея в 

България и връзката му с немския теолог и либерален политик Фридрих Науман. 

В изложбата се акцентира върху разбирането на Влайков за необходимостта от 

морал в политиката, за ценности и принципи, които да бъдат водещи за всеки 

политик. 

 

  



В Народното събрание бе почетена паметта на Апостола на свободата Васил 

Левски 

19/02/2015 

 

В Народното събрание бе почетена паметта на Апостола на свободата Васил 

Левски. По инициатива на председателя на парламента Цецка Цачева и на 

председателя на Общоблъгарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев 

народните представители и 

гостите на парламента 

получиха специално издание 

на представителен календар. 

Той представя едно от 

безценните съкровища на 

националната ни памет – 

запазеното оригинално лично 

тефтерче на Васил Левски, 

което съпътства Апостола през 

последните години от живота 

му. 

По повод 142-рата годишнина от гибелта му в Народното сбърание бе изложена и 

тематичната експозиция „Конституцията на Апостола”. В 12 табла тя представя 

основните послания, написани от ръката на Васил Левски. По думите на 

изследователите му неговите идеи, принципи и прозрения представляват текст на 

цяла конституция. 

  



 

Цецка Цачева: Нека да имаме поводи за гордост не само в дните на 

национален празник, но и в нашето ежедневие 

25/02/2015 

Нека да имаме поводи за гордост не само в дните на национален празник, но и в 

нашето ежедневие. Това пожела в навечерието на 3-ти март председателят на 

Народното събрание Цецка 

Цачева. На 25 февруари 2015 

г. тя откри изложбата 

„Свобода и национално 

съзнание (1762 – 1879 г.)”. 

Експозицията включва 

репродукции на картини, 

посветени на национално-

освободителното движение и 

изграждането на съвременната 

българска държава. 

Щастлива съм, че Народното събрание е територията, където трайно можем да 

срещнем историята с настоящия ден, подчерта Цецка Цачева. Тя изрази 

благодарност на Националния военноисторически музей, който предостави свои 

ценни експонати, които обогатяват изложбата. 

Заместник-председателят на Народното събрание Янаки Стоилов отбеляза, че 

Народното събрание е първата институция в България, която още преди 3-ти март, 

когато всички български граждани и институции отбелязват националния 

празник, прави такава кратка, но важна историческа ретроспекция. Историкът 

проф. Андрей Пантев подчерта, че изложбата дава възможност да се обърнем към 

една епоха и епопея, която завинаги си е отишла и завинаги е останала в нас.  

Специални гости на откриването на експозицията бяха децата от Детския 

радиохор на Българското национално радио, които със свои изпълнения 

поздравиха присъстващите народни представители и посетители. По повод 55-та 

годишнина от създаването на Детския радиохор на Българското национално радио 

председателят на парламента Цецка Цачева връчи почетен плакет на Народното 

събрание на диригента на хора Венеция Караманова. 

По повод Националния празник на България в Народното събрание са изложени 

лични оръжия, принадлежали на известни български възрожденци и 

революционери. Реликвите са предоставени от Националния военноисторически 

музей и сред тях са кремъчeн пистолет и мушкет на Панайот Хитов, сабята на 

Христо Ботев, нож на Васил Левски, пистолет, принадлежал на Г.С. Раковски, 

тесак на Захари Стоянов, както и капсулен пистолет на Димитраки Петрович. 

Изложена е сабята на Велчо Атанасов – Джамджията, която припомня за 

въстанието в Търново (1835 г.), известно като Велчова завера. Впечатляващи със 

своята изработка са кремъчният пистолет с позлата на Ильо войвода, кремъчният 

пищов с инициали „Т.К.” на Тодор Каблешков, автора на кървавото писмо (1876 

г.), и сабята на дядо Жельо. 

 

  



Проектът на Национална програма за превенция и контрол на вирусните 

хепатити в България беше обсъден на форум в Народното събрание 

05/03/2015 

 

Проектът на Национална 

програма за превенция и 

контрол на вирусните хепатити 

в България беше обсъден на 

кръгла маса в Народното 

събрание. По инициатива на 

Комисията по 

здравеопазването, Българската 

асоциация за изучаване на 

черния дроб и Национално 

сдружение за борба с хепатита „Хепасист” в парламента се състоя кръгла маса на 

тема „Хепатитът: скрита епидемия или решим проблем?“. 

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването д-р Даниела 

Дариткова отбеляза, че днешният форум е сред малкото примери за 

последователност и приемственост в работата на Комисията по здравеопазване в 

различните състави на Народното събрание. Тя подчерта, че при започването на 

работата по създаването на национален хепатитен план през 2012 г. България е 

била посочена като добър пример, защото е сред първите страни-членки на ЕС и 

първата в Източна Европа, която предприема мерки за въвеждане на национална 

хепатитна програма. По думите на председателя на Комисията по 

здравеопазването готовият проект на Национален план за профилактика, 

скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България 

съдържа основната рамка на действията, които трябва да бъдат предприети, за да 

бъдат гарантирани превенцията, скрининга, диагностиката и лечението на 

българските граждани, съгласно всички европейски и световни стандарти и 

препоръки. 

 

Сред специалните гости на форума бяха Кристиан Бушой, представител на 

Република Румъния в Европейския парламент и председател на групата 

„Приятели на черния дроб“ в ЕП и Андрей Ковачев, член на ЕП и съпредседател 

на „Група на евродепутатите, които ще работят по проблемите на достъпа на 

европейските пациенти до качествени медицински грижи“. Двамата представиха 

европейските политики в борбата с коварното заболяване и осигуряването на 

достъп до качествени медицински грижи на европейските граждани. 

 

В кръглата маса участваха представители на Министерството на 

здравеопазването, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти, на Националната здравноосигурителна каса, на 

Изпълнителната агенция по лекарствата, на Националния център по заразни и 

паразитни болести, на Националния център за обществено здраве и анализи, 

специалисти гастроентеролози и инфекционисти, представители на пациентски и 

съсловни организации, на фармацевтичната индустрия и медиите. 



 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители отбелязаха Деня в памет на жертвите на Холокоста и 

благодарност за спасението на българските евреи по време на Втората 

световна война 

10/03/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители 

отбелязаха Деня в памет на жертвите на Холокоста и благодарност за спасението 

на българските евреи по време на Втората световна война. 

В честването пред паметната 

плоча до сградата на 

българския парламент 

участваха и министърът на 

образованието и науката проф. 

Тодор Танев, представители на 

дипломатическия корпус, на 

неправителствени 

организации, общественици и 

ученици от 134 СОУ „Димчо 

Дебелянов”. 

Председателят на Организацията на евреите в България „Шалом” Максим 

Бенвенисти изрази дълбока благодарност към българския народ, към 

обикновените хора, които по думите му не за три дни, а три години подкрепяха 

своите съграждани – евреи и окуражиха българските общественици, политици, 

интелектуалци да се изправят срещу искането да се депортират евреите от 

България. Никой друг европейски народ в продължение на три години не 

поддържаше своите евреи, подчерта той. 

Посланикът на Държавата Израел Шаул Камиса Раз отбеляза, че уроците от 

Холокоста все още не са научени и прояви на антисемитизъм могат да бъдат 

видяни на много места по света. Той изрази уважение и благодарност към 

правителството на България и към политическите партии, които не допускат 

подобни явления в България. 

На церемонията бяха поднесени цветя от името на президента на Република 

България Росен Плевнелиев, от председателя на Народното събрание Цецка 

Цачева, от министър-председателя Бойко Борисов, от парламентарните групи в 

43-ото Народно събрание, от дипломатически мисии и обществени организации. 

Председателят на парламента Цецка Цачева присъства и на инициатива, 

посветена на 72 години от спасението на българските евреи. Събитието се 

организира от Израелско-български институт и е под патронажа на Цецка Цачева. 

Гости на парламента бяха ученици и учители от цялата страна. 

В един от най-мрачните моменти от историята на човечеството българският народ 

колективно и дръзко не се подчини на нацистката заповед да бъдат унищожени 

българските евреи, отбеляза Цецка Цачева. По думите й тази страница трябва да 

бъде помнена и препрочитана, защото тя не е само от миналото, а е актуална и 



днес, когато светът се сблъсква с фобии, омрази, нетърпимост. „Ние, и най-вече 

вие – като активни граждани с будна съвест, трябва ежедневно да се борите и да 

браните свободата, демокрацията, хуманността и толерантността”, подчерта тя. В 

тази битка на днешния ден и на бъдещето вие – младите българи, имате 

вдъхновяващия пример на вашите предци, на вашия славен народ, който избави 

от изтребления своите сънародници по време на Втората световна война, допълни 

председателят на парламента. 

 

Гостите присъстваха на прожекцията на българо-израелския филм «Пътят към 

Коста дел Маресме». След това учениците участваха в дискусия с участието и на 

главните актьори от филма. 

Преди това председателят на Народното събрание се срещна и с делегация на 

Американския еврейски комитет. Цецка Цачева посочи, че визитата съвпада с 

отбелязването в България на Деня в памет на жертвите на Холокоста и 

благодарност за спасяването на българските евреи по време на Втората световна 

война. Тя подчерта, че страната ни освен 27 януари – Международния ден в памет 

на жертвите на Холокоста, всяка година организира и възпоменателната 

церемония по повод 10 март. 

Изпълнителният директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис 

увери председателя на парламента, че еврейската общност е признателна и никога 

няма да забрави направеното от България за спасяването на българските евреи. 

Той посочи, че организацията, която представлява, оценява високо действията на 

страната ни във връзка с терористичния атентат в Бургас и изрази благодарност за 

бързите и адекватни мерки на българските институции. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изрази увереност, че 

традиционно доброто партньорство на българските институции с еврейските 

организации, в това число и с Американския еврейски комитет, ще продължи да 

се обогатява и развива. Ние споделяме общи, демократични ценности и те са 

основният постамент, върху който се базира дългогодишното ни сътрудничество, 

добави тя. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители присъстваха на представянето на мемоарната книга на 

бившия председател на Европейския парламент д-р Ханс-Герт Пьотеринг 

13/03/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева и 

народни представители 

присъстваха на представянето 

на мемоарната книга на 

бившия председател на 

Европейския парламент д-р 

Ханс-Герт Пьотеринг. 

 

Книгата на видния политика 

„За наше щастие обединени. Моят Европейски път" разказва за срещите на 

Пьотеринг с известни личности в периода, в който е бил председател на 

Европейския парламент. 

 

 

 

  



Цецка Цачева: България е оцеляла благодарение на силата на културата да 

поддържа будност по отношение на човешките, моралните и националните 

ценности 

20/03/2015 

 

България е оцеляла благодарение на силата на културата да поддържа будност по 

отношение на човешките, моралните и националните ценности, заяви 

председателят на Народното събрание Цецка Цачева в приветствието си към 

участниците в международната конференция "Култура, иновации, развитие. 

Франкофонски практики". 

Форумът се проведе в зала 

"Изток" на парламента. 

 

Цецка Цачева отбеляза, че 

културата носи нашите 

послания в най-наситен вид и 

ги довежда най-бързо до 

общественото им осъзнаване. 

Нека днес да поговорим за 

силата й да ни обединява и да създава благоденствие, апелира тя. 

 

Целта е да стегнем нашите редици за по-решително отстояване на 

франкофонските идеали в ежедневието, като работим за насаждане на култура на 

демократичните ценности, на толерантност, солидарност, взаимно изслушване и 

диалог, посочи председателят на Народното събрание. Цецка Цачева отбеляза, че 

в центъра на тези усилия би следвало да бъде младежта, която трябва да знае как 

да опазва мира, как да се обогатява от различието на другомислещите. 

 

Заместник-министърът на външните работи Катя Тодорова посочи, че през 

последните години в международната общност се е оформил консенсус, който 

вижда културите като основен елемент на устойчивото развитие, както и за 

основен фактор за борба с бедността и сплотяване на социалните слоеве. 

 

В конференцията участва и посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан, 

който коментира, че франкофонията е вектор на комуникация, но и съвкупност от 

ценности, стратегии и политики. Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, 

че по отношение на творческите индустрии София се нарежда в непосредствена 

близост до европейските стандарти. Тя отбеляза, че София е дългогодишен член 

на асоциацията на франкофонските столици и съобщи, че й предстои среща с 

кмета на Париж следващата седмица. Кметът на Пловдив Иван Тотев подчерта, че 

Пловдив е един от центровете на франкофонията в България. Той отбеляза, че 

Пловдив спечели правото да бъде европейска столица на културата за 2019 г. и 

декларира, че ще се работи за достойното представяне на града и на страната ни. 

 

 



Конференцията е по повод Международния ден на франкофонията и е 

организирана от парламента в партньорство с Министерството на външните 

работи, Групата на франкофонските посланици в София, Френския институт в 

България, Българската секция на Асоциацията на носителите на френския Орден 

на Академичните палми (АМОПА) и Българската секция на Съюза на 

франкофонската преса. 

На форума бяха анализирани добри практики на франкофонските градове за 

поставяне на културата и иновациите в служба на развитието, както и 

иновационни политики на българските градове, които се стремят към званието 

културна столица на Европа. Беше дискутирано и как развитието на културните 

индустрии и новите граждански практики съдействат за трансформирането на 

градовете с двойната цел да ги позиционират като креативни градове, като в 

същото време се търсят форми как да живеем добре заедно в градска среда 

 

  



Цецка Цачева: Одринската епопея е висок връх в борбата за национално 

освобождение и обединение 

26/03/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители 

почетоха Деня на Тракия и 

102-ата годишнина от 

Одринската епопея. 

Честването, организирано от 

Съюза на тракийските 

дружества в България и Съюза 

на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва, се състоя на 

26 март 2015 г. при Паметника 

на Одринци в София. 

В словото си пред 

присъстващите председателят на парламента подчерта, че Одринската епопея е 

висок връх в борбата за национално освобождение и обединение. Славното 

превземане на Одринската крепост през Балканската война издига името на 

България и прославя българското войнство не само в Европа, но и по всички 

части на света, добави Цецка Цачева. 

  



 

Приобщаващото образование в България в контекста на законопроекта за 

предучилищното и училищното образование беше основната тема, която 

обсъдиха участниците в кръглата маса „Приобщаващо образование – 

образованието на 21-и век“ 

30/03/2015 

 

Приобщаващото образование в България в контекста на законопроекта за 

предучилищното и училищното 

образование беше основната тема, 

която обсъдиха участниците в 

кръглата маса „Приобщаващо 

образование – образованието на 

21-и век“. Форумът, организиран 

от Центъра за приобщаващо 

образование, беше под патронажа 

на председателя на 

парламентарната Комисия по 

образованието и науката Милена 

Дамянова. 

 

По време на кръглата маса д-р Джон Рейвънскрофт от Университета в Единбург 

направи презентация за реформата в шотландската образователна система в 

сферата на приобщаващото образование. 

 

В кръглата маса участваха представители на държавни образователни 

институции, на неправителствени организации, на научната общност и родители. 

  



 

Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители 

присъстваха на откриването на реконструираната 272-ра аудитория в 

Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 

16/04/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева и 

народни представители 

присъстваха на откриването на 

реконструираната 272-ра 

аудитория в Ректората на 

Софийския университет "Св. 

Климент Охридски". Това 

стана в навечерието на Деня 

на Конституцията – 16 април. 

 

272-ра аудитория е най-голямата, наситена с много спомени на обучавани 

студенти в нашата Алма Матер, тя е символ, каза при откриването деканът на 

Юридическия факултет на СУ проф. Сашо Пенов, а ректорът на СУ "Св. Климент 

Охридски" проф. Иван Илчев я определи като знакова за Алма Матер. 

Обновената аудитория освети Негово Светейшество Патриарх Неофит.  

  



Цецка Цачева: Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността 

28/04/2015 

 

Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността. България е сред 

държавите-членки на 

Европейския съюз с най-

модерно законодателство за 

отнемане на незаконно 

придобито имущество.  

Според нашия закон на 

отнемане подлежи всяко 

имущество, чийто законен 

произход не може да бъде 

доказан, заяви председателят 

на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на международната 

конференция „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за 

противодействие на престъпността в Европейския съюз”. Форумът 

беше  организиран на 28 април 2015 г. от Асоциация „Прозрачност без граници”.  

 

  



Цецка Цачева: Клисурци напоиха с кръвта си земята и от нея поникна 

чудният плод на свободата 

01/05/2015 

 

Клисурци напоиха с кръвта си земята и от нея поникна чудният плод на 

свободата. С тези думи председателят на Народното събрание Цецка Цачева се 

обърна към участниците в отбелязването на 139-ата годишнина от Априлското 

въстание в Клисура. По думите 

й има селища в България, в 

землището на които срамът 

никога не е стъпвал. Те са 

темелът на историята ни, те са 

същността на геройството, 

такова селище е Клисура, заяви 

председателят на парламента. 

 

„В далечната 1876 г. клисурци 

отсякоха един клон от дървото на българщината, направиха си от него ятагани и 

пищови и се опълчиха срещу вековния поробител. Те щедро дариха на своите 

сънародници чудния плод на свободата и завинаги им дадоха правото да носят в 

душите си чувството за национално достойнство“, отбеляза Цецка Цачева. 

 

Според председателя на Народното събрание няма българин, който при спомена 

за Априлското въстание да не си припомня името на Никола Караджов, донесъл в 

града кървавото писмо на Каблешков; да не носи в съзнанието си представата за 

черешовото топче, за  Боримечката; да не се сеща за клисурската местност „Зли 

дол”, за неравния бой с многобройния башибозук и опожаряването на Клисура. 

 

В посланието си по повод 139-ата годишнина от Априлското въстание Цецка 

Цачева отбеляза, че дори когато животът е тежък, а пътят към благоденствието 

дълъг и труден, ние не трябва да забравяме, че притежаваме едно неизмеримо 

богатство – нашата национална свобода. По думите й Априлското въстание е 

пропито с кръвта на много клисурци и затова Клисура завинаги ще остане символ 

на геройството. 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева и народни представители участваха в 

тържествата на 1 май 2015 г. в Клисура по повод годишнината от Априлското 

въстание. Те поднесоха цветя на паметника на водача на въстанието в Клисура 

Никола Караджов. Беше представена и възстановка на моменти от въстанието в 

Клисура. 

 



Цецка Цачева : Демократичната жилка на българския народ намира на 

Оборище своето най-ярко предосвобожденско потвърждение 

02/05/2015 

 

Само тук, потапяйки се в атмосферата на Оборище, ние можем да размислим за 

пътищата, нишките, които тръгват от него и които водят към Свободната, 

Независима и Развиваща се България, в която живеем днес. Защото решенията, 

които пратениците на 

българите вземат на Оборище 

преди 139 години, определят 

цялото по-сетнешно наше 

развитие. Това заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева в 

словото си пред гражданите, 

събрали се да 

отбележат  годишнината от 

Априлското въстание в 

местността „Оборище“. 

 

Може би най-важното от тях е общонародните работи да бъдат общо решавани, 

заяви председателят на Народното събрание. По думите й  демократичната жилка 

на българския народ, изявявала се през годините в различни форми – от общинско 

самоуправление до читалищна дейност – намира на Оборище своето най-ярко 

предосвобожденско потвърждение.  Според Цецка Цачева демократичната жилка 

на народа ни днес е не само още жива, днес тя е двигател на нашето развитие. В 

словото си председателят на Народното събрание припомни, че на Оборище 

пратениците на българския народ общо вземат решението за въоръжена борба за 

свобода и  в същото време всички събрани на Оборище решават да има еднакво 

наказание за онези, които насилват жени, деца и мирно население, независимо от 

какъв етнос и вяра са те. В някакъв смисъл, заяви Цецка Цачева, преди да са 

станали европейци, на Оборище българите прогласяват европейските идеи на 

хуманизъм и толерантност. По думите й на практика там се взима общо решение, 

че България ще бъде една цивилизована и толерантна европейска държава, която 

няма да преследва своите граждани по верски или етнически признак.  

Председателят на парламента присъства на тържествения молебен-водосвет и 

участва в поклонението пред паметника „Оборище“. На поклонението 

присъстваха народни представители, общественици и много граждани. Поднесени 

бяха цветя на паметника „Оборище”. И тази година по традиция беше връчена 

наградата „Оборище”, учредена от Сдружението на възрожденските градове и 

общности „Възраждане за XXІ век“. Националната награда "Оборище" за 2014 

г.  получи председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. Отличието се 

присъжда всяка година за принос в съхраняването и утвърждаването на 

българската духовност. 

  



Цецка Цачева: Българската история е изпълнена с неизчерпаеми извори на 

възторг и на самочувствие 

14/05/2015 

 

Българската история е изпълнена с неизчерпаеми извори на възторг и 

самочувствие. Това заяви председателят на 43-ото Народно събрание Цецка 

Цачева по време на връчването на 

членските карти на новите членове 

на клубове „Млад възрожденец“ в 

Панорама „Плевенска епопея“. 

Събитието е по повод празника на 

град Плевен – 15 май и включва 

представената в Народното 

събрание изложба „Конституцията 

на Апостола“. 

Председателят на парламента 

отбеляза, че само този, който познава миналото и историята си, може да има 

светло бъдеще. За да бъдете истински следовници на делото на Васил Левски, 

безспорно трябва да обичате своята Родина и своя град, подчерта Цецка Цачева.  

В рамките на събитието се проведе и дискусия на тема „Какво е да си 

възрожденец днес?“ със специалното участие на изявения български писател акад. 

Антон Дончев. 

  



 

Цецка Цачева: Днес повече от всякога са ни нужни не само памет и смелост, 

а и увереност в смисъла на това да продължим да градим заедно 

15/05/2015 

Днес повече от всякога са ни нужни 

не само памет и смелост, а и 

увереност в смисъла на това да 

продължим да градим заедно. Това 

каза председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

официалното честване на празника 

на град Плевен – 15 май. По думите 

й младите хора на Плевен и на 

България трябва не само да търсят 

следите на възрожденския дух на 

предците ни, но те са призвани да му придадат нова увереност и енергия. 

От Плевен започна както борбата за свобода, така и победата, донесла 

независимостта на българската държава, но храбростта не се доказва само в битка, 

а и в пътя към нея – когато сме готови да загърбим уюта на всекидневния си 

живот в името на нещо велико и свято, отбеляза председателят на парламента. 

Цецка Цачева подчерта ролята на град Плевен във формирането и създаването 

бележити имена на българската култура. Нашият град е съхранил паметта за 

толкова смелост и мъжество и несъмнено заслужава своите млади възрожденци – 

със съзнанието да не спираш и да продължаваш напред в името на общата кауза, 

допълни председателят на Народното събрание. 

В приветствените си думи към плевенската общественост Цецка Цачева посочи 

още, че просперитетът на българския народ зависи от вложените упоритост, 

постоянство и задружност. Вярвам, че нашият град и страната ни ще се превърнат 

в пространство на свобода, справедливост и солидарност, заяви тя. 

Председателят на законодателната институция подари на всички плеванчани 

картината „Падането на Плевен“, която връчи на кмета на града проф. Димитър 

Стойков. Неин автор е местният художник Сашо Рачев. Според сертификата за 

автентичност творбата е нарисувана около 1980 г. Нека тази картина ни напомня 

какво е Плевен за българската история, защото свободата на България започна от 

нашия град, добави Цецка Цачева. 

  



Възгледите на академик Петко Стайнов за правовата държава са актуални и 

днес, когато продължаваме да търсим най-верния път за господството на 

правото, заяви Цецка Цачева по повод 125-ата годишнина от рождението на 

големия българин 

18/05/2015 

 

Академик Петко Стайнов е голям радетел на правовата държава, той гледа на нея 

като на държава на закона, с 

което е безкрайно актуален и в 

днешния не лек ден, когато 

продължаваме да търсим най-

верния път за господството на 

правото. Това заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева при 

откриването на изложба по 

повод 125-ата годишнина от 

рождението на големия български юрист, общественик и държавник акад. Петко 

Стайнов. Експозицията е представена в сградата на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”. 

Председателят на парламента подчерта, че с отбелязването на годишнината от 

рождението на академик Петко Стайнов се отдава значимото на един голям 

българин – интелектуалец, политик, юрист, дипломат, общественик. Петко 

Стайнов е човек, посветил живота си на границата на две епохи на юридическата 

наука, блестящ учен, запомнен от студентите си преподавател, посочи Цецка 

Цачева. 

В историята на парламентаризма Петко Стайнов остава като народен 

представител с близо 50 години работа в пленарната зала, за първи път влиза в 

Народното събрание през 1923 г. като кандидат на Демократическия сговор от 

неговия роден Казанлък, отбеляза председателят на парламента. Цецка Цачева 

подчерта, че онова, с което той ще се помни и занапред, тъй като няма друг 

аналог, е фактът, че през всичките тези години той е избиран от Казанлък. 

Тази сграда пази спомените за неговата научна и преподавателска дейност, а на 

нас се пада дълга да го предадем и на идните поколения, заяви Цецка Цачева пред 

присъстващите на откриването. Тя добави, че трудове на академик Петко Стайнов 

са в основата на съвременни нормативни актове като Закона за държавния 

служител, Закона за държавната служба, Административно-процесуалния кодекс. 

Като председател на парламента ми е изключително приятно да откиря тази 

изложба, чрез която Народното събрание дава своя дан в отбелязването на 

светлата годишнина, подчерта Цецка Цачева и допълни, че експозицията ще бъде 

представена и в сградата на парламента. 

По-късно председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

тържествено събрание по повод годишнината в Аулата на университета. 

  



 

Деца от столични училища рецитираха стихотворението „Аз съм българче” в 

Народното събрание по повод 1 юни 

01/06/2015 

 

Деца от столични училища 

рецитираха стихотворението 

на Иван Вазов „Аз съм 

българче” в Народното 

събрание по повод 1 юни – 

Международния ден на детето. 

Младежите бяха специални 

гости на законодателната 

институция и в 10.00 часа, 

заедно с много деца от цялата 

страна, изпълниха емблематичното произведение на Иван Вазов. 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева поздрави децата с техния празник и 

им благодари за участието им в инициативата. Цецка Цачева пожела на малките 

изпълнители да са здрави, да имат много хубаво лято, да пътуват и да видят 

красивите кътчета на нашата Родина. Тогава още повече ще усетите силата на 

думите от стихотворението, което изпълнихте, посочи председателят на 

Народното събрание. 

 

Инициативата за рецитирането на стихотворението на 1-ви юни по едно и също 

време в цяла България се организира за пета поредна година от Образователния 

портал „Академика БГ”.  

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева връчи награди на 

ученици и преподаватели, отличени от Съюза на математиците-Плевен 

02/06/2015 

 

Съюзът на математиците в Плевен доказа името си на школа за точните науки. 

Това заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева по време на 

тържествената церемония по връчването на награди на победителите в конкурса 

„Моят стих за Родината”. По думите й ценната инициатива е доказателство за 

това, че математиците могат да се занимават и с друг вид творчество. По този 

начин учениците се възпитават в дух на родолюбие и патриотизъм, които са ни 

толкова нужни в днешния ден, 

отбеляза Цецка Цачева. 

 

По време на събитието, състояло се 

в Регионалния исторически музей – 

Плевен, Цецка Цачева връчи на 

председателя на секцията на Съюза 

на математиците в града Диана 

Данова почетен плакет на 

Народното събрание за приноса на 

организацията в издирването на 

млади таланти в различните сфери на науката и изкуството. 

 

  



 

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри 

изложбата „Нарисувай ми усмивка” 

03/06/2015 

 

Заместник-председателят на 

Народното събрание Димитър 

Главчев откри изложбата 

„Нарисувай ми усмивка”. 

Събитието бе организирано по 

повод Международния ден на 

детето – 1 юни. 

  

Имa нужда от усмивки не само 

в Народното събрание, но и в 

цялата страна, отбеляза Димитър Главчев и подчерта, че малките художници са 

носители на много награди от престижни конкурси у нас и в чужбина. 

 

Експозицията включва 40 картини, нарисувани от 12 деца на възраст между 3 и 11 

години. Талантливите автори са част от школата по рисуване „Новите майстори” 

към сдружение „Партньори – Кюстендил” и са възпитаници на кюстендилския 

художник Евгени Серафимов. По думите му те дават нова посока на детското 

изкуство. Той пожела на народните представители да приемат детската рисунка в 

сърцата си и да бъдат усмихнати. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри 

благотворителната изложба „Да помогнем на Мила да види отново 

красотата” 

11/06/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева откри 

благотворителната изложба 

„Да помогнем на Мила да види 

отново красотата”. В 

експозицията са включени 

картини на 17 млади 

художници от Шумен, Варна, 

Бургас и Велико Търново, 

които събират средства за 

лечението на незрящата Мила Петрова. Събитието е по инициатива на народния 

представител Любомир Христов. 

 

Цецка Цачева изрази надеждата си, че с благородната енергия на народните 

представители, гостите на парламента и всички добри хора Мила Петрова отново 

ще вижда в пълен обем красотата на света. Вярвам, че с активното си участие в 

благотворителната проява ще съберем достатъчно средства за цялостното лечение 

на Мила, отбеляза председателят на Народното събрание. 

  



 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в откриването 

на новата сграда „Науката и младежта” в базата на Фондация „Миню 

Балкански” в село Оряховица 

13/06/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

участва в откриването на 

новата сграда „Науката и 

младежта” в базата на 

Фондация „Миню Балкански” 

в село Оряховица. Тя 

поздрави проф. Минко 

Балкански и целия екип на 

фондацията за родолюбивата 

им дейност, за това, че откриват млади таланти и за помощта, която им дават, за 

да достигнат върховете на науката. 

 

Убедена съм, че комплексът в Оряховица ще продължи да бъде място за 

придобиване на нови знания от младите хора, с които в бъдеще ще се гордеем с 

основание, посочи председателят на Народното събрание. 

 

Цецка Цачева поздрави също и организаторите и участниците в годишната 

национална конференция „Морал, етика и гражданско общество”, организирана 

от фондацията. 

  



Цецка Цачева: Само общите усилия на цялото общество, както и липсата на 

търпимост, могат да доведат до резултат в борбата срещу различните прояви 

на насилие 

07/07/2015 

 

Само общите усилия на цялото 

общество, както и липсата на 

търпимост, могат да доведат до 

резултат в борбата срещу 

различните прояви на насилие. Това 

заяви председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева пред 

участниците в кръгла маса на тема 

„Ние даваме своя глас срещу 

насилието” на 7 юли 2015 г. в Плевен. 

Днес физическото, сексуалното и психологическото насилие срещу жени е един 

от най-сериозните проблеми и в България, въпреки членството ни в ЕС и в Съвета 

на Европа, въпреки вниманието, което ЮНЕСКО и ООН обръщат на тази тема, 

отбеляза председателят на Народното събрание. Фактът, че днес отново ще я 

дискутираме означава, че няма търпимост, че не гледаме встрани от проблема, а 

търсим възможните начини и средства за по-ефективното му противодействие, 

добави Цецка Цачева. 

Председателят на Народното събрание отбеляза, че част от проблема се крие в 

несподелянето от страна на жени, претърпели насилие, за това, което се случва в 

дома им. Затова тук е изключително важна ролята на неправителствените 

организации, които заедно с местните и държавните институции, да бъдат като 

щит за превенция на бъдещи подобни явления и най-вече като утеха за жените, 

които са преживели насилие, подчерта тя.  

Цецка Цачева посочи, че държавните институции, местните власти, както и 

европейските институции отделят не малко средства в тази все още неравна 

борба. Тя уточни, че 16 млрд. евро са отделени от ЕС за изграждане на кризисни 

центрове, за наемане на специалисти, които да работят и подпомагат жени, 

претърпели насилие, а така също и за водене на съдебни дела.  

Председателят на Народното събрание приветства приемането на декларация на 

участниците в кръглата маса в подкрепа на инициативата на българския 

евродепутат Мария Габриел за обявяване на 2016 година за Европейска година за 

борба с насилието срещу жени. За да може една инициатива да влезе в дневния 

ред на Европейския парламент, тя трябва да събере не малка подкрепа, посочи 

Цецка Цачева и добави, че от 2013 г. това е първата декларация, която получава 

толкова голяма подкрепа. 

Участниците в кръглата маса се ангажираха да привличат вниманието на 

институциите и българските граждани върху сериозността на проблема, да 

участват активно в диалога за извеждане на преден план на съвместни действия, 

които да доведат до намирането на общо адекватно решение, да разменят мнения 

и да дават своя принос в борбата с насилието срещу жените. 

  



 

Да решат най-трудните и сложни задачи в математиката, което е гаранция, 

че ще се справят и с трудните житейски препятствия, пожела Цецка Цачева 

на участниците в Седмия международен турнир на младите математици 

09/07/2015 

 

Да решат най-трудните и сложни задачи в математиката, което е гаранция, че ще 

се справят и с трудните 

житейски препятствия, 

пожела Цецка Цачева на 

участниците в Седмия 

международен турнир на 

младите математици. 

 

Над 100 младежи от 

Беларус, Бразилия, 

България, Германия, Грузия, 

Румъния, Русия и Франция бяха специални гости на Народното събрание. Те бяха 

приветствани от народните представители в пленарната зала на българския 

парламент и се срещнаха с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, 

която е патрон на надпреварата. 

 

Вълнувам се истински всеки път, когато се срещам с толкова умни и талантливи 

млади хора, защото във вашите лица виждам бъдещето, обърна се председателят 

на Народното събрание към участниците в математическия турнир и добави, че 

може би сред тях е бъдещият Марк Зукърбърг или бъдещият Бил Гейтс.  

Убедена съм, че всеки един от вас ще представи достойно своята страна, а, 

връщайки се обратно в родината си,  ще отнесе и запази спомена от 

незабравимите дни в България, обърна се Цецка Цачева към младежите.  

С дълбоко уважение се обръщам и към вашите ръководители, които правят така, 

че да поддържат искрицата и огъня във вас и ви водят към дебрите на науката, 

подчерта председателят на Народното събрание. Цецка Цачева изрази 

благодарност на организаторите на Международния турнир от Факултета по 

математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Тодор 

Каблешков“ и Съюза на математиците в България.  

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева връчи почетен плакет на 

Народното събрание на доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и 

информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Той благодари за поканата 

участниците в надпреварата да посетят сградата на българския парламент и 

подчерта, че това показва отношението на държавните институции към младите 

хора и към тези, които се занимават с наука.  

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева награди победителите в 

Седмия международен турнир на младите математици на специална 

церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

11/07/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

награди победителите в 

Седмия международен турнир 

на младите математици на 

специална церемония в Аулата 

на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски”. 

Тазгодишното издание на 

турнира, което се проведе в 

София, беше спечелено от отбор ученици от Франция. В състезанието участваха 

над 100 младежи от Беларус, Бразилия, България, Германия, Грузия, Румъния, 

Русия и Франция, разпределени в 11 отбора. 

 

Знам, че всички се вълнувате, но сигурна съм такова вълнение изпитват и вашите 

ръководители и преподаватели, които са посветили много часове за това да ви 

направят победители, обърна се председателят на парламента към участниците в 

математическия турнир. 

 

Вярвам, че сте срещнали много нови приятели, докоснали сте се до българската 

култура, изправили сте се пред нови предизвикателства. Това е смисълът на 

всички човешки усилия – да разбираш и опознаваш света, да се сближаваш и 

свързваш с другите хора, да си поставяш високи цели и да ги постигаш с 

упоритост и талант, каза председателят на парламента. Не спирайте да учите, да 

се развивате, да се конкурирате с най-добрите, най-знаещите и най-можещите, 

добави тя и пожела още много победи на младите математици. 

 

На второ място в турнира се класираха отборите на Беларус, Германия и друг 

френски отбор. Третото място си разделиха участниците от България, Русия и още 

един германски отбор. 

 

България за първи път е домакин на математическото състезание. Турнирът е 

организиран от Факултета по математика и информатика на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблешков” и с подкрепата на Съюза на математиците в 

България. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри фотоизложба, 

посветена на 20-годишнината от възстановяването на Сметната палата и 135 

години от създаването на Върховната одитна институция на България 

24/07/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри фотоизложба, 

посветена на 20-годишнината от възстановяването на Сметната палата и 135 

години от създаването на Върховната одитна институция на България. 

Експозицията представя нейната 

дълголетна история и проследява 

пътя й през годините. На събитието 

присъстваха народни 

представители, настоящото 

ръководство и бивши председатели 

на Сметната палата, представители 

на законодателната и 

изпълнителната власт, участвали в 

подготовката и приемането на 

Закона за Сметната палата на 27 

юли 1995 г., с който след половин век тя е възстановена. 

 

Председателят на парламента отбеляза, че Сметната палата е една от първите 

институции, създадена в следосвобожденска България и това е записано в 

Търновската  конституция. По думите й днес стои предизвикателството богатите 

традиции на външния независим контрол на бюджета да бъдат съхранени. Като 

народни представители, трябва да използваме много по-ефикасно и по-активно 

висококомпетентния труд на професионалистите и одиторите на Сметната палата, 

посочи Цецка Цачева. 

 

Първият действащ председател на Сметната палата доц. Георги Николов 

благодари за това, че българският парламент отдава нужното внимание към 

годишнината от възстановяването на една нежелана дълго време институция. Той 

отчете огромните усилия на председателстваната от него парламентарна Комисия 

по бюджет и финанси в 37-ото Народно събрание и заяви, че приетият тогава 

закон е бил изстрадан. 

 

Настоящият председател на одитната институция Цветан Цветков подчерта 

ролята на Сметната палата в подобряването на управлението на публичните 

финанси, както и приобщаването й към международни организации като 

ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

официалното подписване на първите четири договора по „Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” в 

Плевен 

25/08/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на официалното 

подписване на първите четири договора с изпълнителите на обществена поръчка 

„Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по 

индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” в Плевен. 

 

Цецка Цачева отбеляза, че с осъществяването на проекта гражданите на Плевен 

ще използват нови жилища.  

Убедена съм, че тази програма ще 

бъде посрещната с голям интерес 

от страна на всички жители, 

допълни председателят на 

парламента и посочи, че тя ще 

разкрие нови работни места и ще 

превърне Плевен в по-добро 

място за живеене. 



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

откриването на XIII-ия Международен панаир на народните занаяти в 

Габрово 

06/09/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева приветства участниците в 

Тринадесетото издание на Международния панаир на народните занаяти, който се 

провежда от 4 до 6 септември 2015 г. в Архитектурно-етнографски комплекс 

„Етър”, Габрово. Нашите занаяти, които без значение в кое кътче на страната, са 

запазени и всеки път са повод за настроение и радост, отбеляза Цецка Цачева. 

 

Председателят на парламента 

сподели, че е впечатлена от 

многото млади хора, които 

продължават традицията, 

правят я достъпна за 

следващите поколения и я 

вплитат модерно в новите 

видове творчества.  

XIII-ият Международния 

панаир на народните занаяти, 

посветен на Европейските дни на наследството, се провежда под патронажа на 

Председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Негови организатори са 

Министерство на културата, Община Габрово и Архитектурно-етнографски 

комплекс „Етър”. 

 

Програмата на панаира, в който участват 73 български и 30 чужди майстори на 

народни занаяти от 11 страни, продължава със спектакли, откриване на изложби и 

демонстрации на открито. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри кръгла маса на 

тема „Нужни ли са ни народни будители днес?”, която се проведе в Плевен 

по повод началото на учебната година15/09/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри кръгла маса на тема 

„Нужни ли са ни народни будители днес?”, която се проведе в Плевен по повод 

началото на учебната година. 

 

Съвременният патриотизъм 

се основава не само на 

паметта на миналото, но и на 

активната ни позиция в 

днешния ден в скъпото ни 

Отечество, заяви Цецка 

Цачева в словото си пред 

младите хора от клубове 

"Млад възрожденец" в 

Плевен. 

 

Трябва да познаваме историята, да я предаваме на следващите поколения, но още 

по-важно е да търсим нейните измерения в днешния ден, допълни председателят 

на парламента. Цецка Цачева отбеляза, че демокрацията е най-голямото 

достижение на изкуството да живеем заедно. Като хора сме различни, но като 

граждани сме равни пред Закона – докато няма гаранции за равенството на всички 

пред Закона, няма сигурност и за съхранението на нашето собствено културно, 

етническо, религиозно и езиково различие, отбеляза председателят на Народното 

събрание. Да бъдем граждани на Република България означава не само да 

познаваме нашите права, а и да се научим да отстояваме ценностите, залегнали в 

тяхната основа, допълни Цецка Цачева. Патриотизмът и демокрацията изискват 

упоритост, последователност и всекидневни усилия, заяви още председателят на 

Народното събрание. 

 

В кръглата маса на тема "Необходими ли са народни будители днес?" участваха 

академик Антон Дончев, кметът на Община Плевен Димитър Стойков и Васил 

Василев – председател на Общобългарския комитет "Васил Левски". 

 

Кръглата маса е съвместна инициатива на Община Плевен и Общобългарски 

комитет „Васил Левски” и е под патронажа на председателя на Народното 

събрание Цецка Цачева.  

 

Във форума участваха и членовете на клубовете „Млад възрожденец” от Плевен, 

техните ръководители, директори на плевенски училища, областният управител 

на Плевен Ралица Добрева, почетният председател на Националния туристически 

поход „По стъпките на Апостола” Плевен – Карлово Васил Копчев. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри учебната година 

в Математическа гимназия „Гео Милев” в Плевен 

15/09/2015 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри учебната година в 

Математическа гимназия „Гео Милев” в Плевен. 

Новият закон за предучилищно 

и училищно образование 

наистина гарантира такава 

система на образование и 

възпитание, която дава 

възможност на учениците не 

само равен старт, но и 

достатъчно конкурентен старт 

спрямо техните връстници в 

страната и извън нея. Това 

заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева в словото си при 

откриването. 

 

Законът, който върви на второ четене, макар и забавен във времето, ще даде нов 

импулс и повече резултати от вашата работа, посочи Цачева, обръщайки се към 

преподавателите и учениците на престижната гимназия. Тя допълни, че според 

нея обществото като цяло, политиците, са длъжници на учителите, защото те 

дават от себе си не само знания, но и умения на младите хора, намират искрицата 

талант в тях , изграждат ги като достойни граждани и като хора, които могат да 

бъдат конкурентоспособни у нас и по света. 

 

Кметът на общината проф. Димитър Стойков отбеляза в своето приветствие, че се 

работи за развитието на Плевен като се инвестират милиони европейски средства, 

строят се детски градини и се обновява базата за образованието като се създава 

среда, подходяща за младото поколение. Кметът специално подчерта грижата на 

общината за създаване на нови работни места за високопрофесионални млади 

хора. 

  



Цецка Цачева по повод 22 септември: В цялата ни драматична история ние 

сме постигали винаги целите си, когато сме единни, когато сме изграждали 

съгласие и сме били готови да поемем отговорността за живота си в наши 

ръце 

22/09/2015 

 

Цецка Цачева по повод 22 

септември: В цялата ни 

драматична история ние сме 

постигали винаги целите си, 

когато сме единни, когато сме 

изграждали съгласие и сме 

били готови да поемем 

отговорността за живота си в 

наши ръце 

 

С акта на прогласяване на нашата независимост и нейното международно 

признание България постига своя пълноценен държавен суверенитет – за да сме: 

„…държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите 

народи”, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на 

тържествата във Велико Търново по повод 107-ата годишнина от обявяването на 

Независимостта на България. Според Цецка Цачева държавният и народният 

суверенитет не могат да се противопоставят. Независимостта ни не е алтернатива 

на съюзите, чрез които постигаме своите национални цели. Без волята на 

гражданите, въплътена в държавните институции, не може да отстояваме нашата 

независимост. 

 

Независимостта в съвременния, взаимно обвързан свят, е насочена към 

гарантиране на националните ни  интереси в процеса на постигане на общо 

съгласие в съюзите, в които участваме, отбеляза председателят на парламента. По 

думите на Цецка Цачева България гарантира своята независимост и просперитет 

чрез пълноценното и суверенно участие в процеса на изграждане на съвременна 

Обединена Европа. И нашата независимост е толкова по-голяма, колкото по-

активно и целенасочено участваме в този процес. Ние носим нашата отговорност 

за реализирането на държавния суверенитет. Отстояването на тази воля е в 

основата на съгласието и единението ни, допълни тя. 

 

В изявлението си председателят на Народното събрание отбеляза, че силата и 

отговорността на страната ни е в реализирането на държавния суверенитет като 

израз на волята на гражданите. 

 

В заключение председателят на Народното събрание посочи, че днес България е 

свободна, единна и независима чрез волята на своите граждани. „Нужна ни е 

политическа стабилност и мъдрост, за да отстояваме националния интерес в 

рамките на общите цели. От нас зависи да поставим страната ни там, където са 

искали да я видят „строителите на съвременна България”. Обща е отговорността 



ни днес как ще изглеждат Европа и България през следващите години“, отбеляза 

председателят на парламента. 

 

Цецка Цачева и народни представители участваха в тържествата във Велико 

Търново по повод 107-та годишнина от обявяването на Независимостта на 

България. Председателят на Народното събрание присъства на тържествената 

заря-проверка на площад „Цар Асен I“. По традиция беше прочетен манифестът, с 

който на 22 септември 1908 г. цар Фердинанд провъзгласява българската 

независимост. Председателят на парламента прие почетните роти на Националния 

военен университет „Васил Левски“. 

  



Впечатляващи са кадрите, разкриващи Антарктика – свят, който носи своя 

непомторим чар и емоции, отбеляза председателят на парламента Цецка 

Цачева при откриването на фотоизложба в Народното събрание 

30/09/2015 

 

Впечатляващи са кадрите, разкриващи Антарктика – свят, който носи своя 

неповторим чар и емоции, отбеляза председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева при откриването на 

фотоизложба, посветена на 

българското участие в изучаването 

на Ледения континент. Днес сме 

свидетели на дейността и живота 

на българските учени и техните 

чуждестранни колеги, каза Цецка 

Цачева и допълни, че винаги със 

затаено вълнение и любопитство се 

възприема участието на нашите 

полярни експедиции.  

 

 Фотоси, разкриващи красотата на Антарктика и дейността на българските 

полярни изследователи, както и актовете на Народното събрание, с които 

България става част от Договора за Антарктика, са представени в изложбата. 

Експозицията е по повод заминаването на поредната българска полярна 

експедиция. 

Председателят на Народното събрание пожела на участниците успех и припомни, 

че сме ратифицирали договора за Антарктика през 1978 г., а от 1999 г. сме 

пълноправен член със своя научна база на остров Ливигстън. Основната цел на 

страните по Договора е развитие на научните изследвания в Антарктида, за 

просперитет на нашия глобален свят, каза Цецка Цачева.  

 

Професор Христо Пимпирев обяви участието и на народен представител – 

заместник-председателя на Комисията по външна политика Борис Станимиров в 

24-ата полярна експедиция. Идеята на изложбата е да накара депутатите да се 

почувстват част от българския антарктически екип, отбеляза Борис Станимиров. 

 

Министърът на образованието и науката Тодор Танев посочи, че са отпуснати 500 

000 лв. за дейността на антарктическата база. Той призова депутатите да приемат 

като първостепенна научна задача българската база на Антарктика и препоръча 

спонсорството за експедициите да бъде увеличено.  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри изложба по 

повод 70-годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев” 

29/10/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри изложба по повод 70-

годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Експозицията включва 

24 пана с фотоакценти върху най-важните моменти от историята на висшето 

учебно заведение и неговите съвременни постижения в научно-изследователската 

дейност. В изложбата под 

надслов „Русенският 

университет – измерения на 

настоящето, траектории на 

бъдещето“ е отделено 

внимание и на развитието на 

студентския спорт, туризма и 

дейността на десетките 

студентски професионални и 

културните клубове. 

 

Една от основните причини за успехите на висшето учебно заведение е 

способността му да се опира на добрите традиции, на откривателския дух и да 

развива иновативното мислене на своите студенти, отбеляза председателят на 

парламента. Цецка Цачева подчерта, че много от завършилите университета са 

утвърдени професионалисти, участвали в изграждането българската икономика. 

Тя припомни, че редица преподаватели и възпитаници на висшето училище са 

били членове и на Народното събрание. 

 

Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев” чл. кор. проф. Христо Белоев 

отчете ролята учебното заведение като амбициозна и иновативна академична 

институция. С тази изложба се опитахме да покажем динамиката на живота в 

русенската Алма Матер, добави той.  

 

В знак на сърдечна благодарност чл. кор. проф. Христо Белоев връчи на 

председателя на Народното събрание  почетния „Кристален знак” на 

университета. 

 

Историята на учебното заведение започва на 12 ноември 1945 г., когато в Русе е 

основано първото извънстолично техническо висше училище. Днес в Русенския 

университет „Ангел Кънчев” се обучават близо 10 000 студенти, от които 500 са 

чуждестранни. Има осем факултета и два филиала – в Разград и в Силистра. 

 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева награди учениците, 

отличени в конкурса за есе на тема „Моите народни будители” 

02/11/2015 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева награди в пленарната зала на 

Народното събрание 

отличените в конкурса за есе 

на тема „Моите народни 

будители”. 

Конкурсът беше обявен на 15 

септември 2015 г. по повод 

началото на учебната година. 

В него участваха повече от 150 

ученици от клубовете „Млад 

възрожденец” от Плевен, 

чиито работи бяха оценени от акад. Антон Дончев. 

Първо място беше присъдено на десетокласничката от СОУ „Иван Вазов” Даница 

Вакова, втора е Фатме Арсениева от ПГСС „Н.Вапцаров” град Левски, а трети – 9-

годишният Павел Йотов от НУ „Отец Паисий”, Плевен. 

Председателят на Народното събрание отбеляза, че награждаването е ден след 

големия празник – Деня на народните будители. Щастлива съм, че от Плевен 

тръгна инициативата за клубовете „Млад възрожденец”, допълни Цецка Цачева и 

отбеляза усилията на председателя на Общобългарския комитет "Васил Левски" 

Васил Василев тези клубове да се множат и да привличат все повече деца. Тя 

подчерта, че пленарната зала на парламента е била работно място за много големи 

имена, които са част от нашата история и с които се гордеем  – Петко Р. 

Славейков, Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Иван Вазов, Константин 

Величков, Тодор Влайков, тази сграда помни и парламентарният стенограф 

Димчо Дебелянов, и разгневият Щастливец Алеко Константинов. Като 

председател на българския парламент ви уверявам, че 43-ото Народно събрание е 

ангажирано с проблемите на българското образование, заяви Цецка Цачева и 

допълни, че вече е факт Законът за училищното и предучилищното образование. 

Акад. Антон Дончев благодари на всички участници в конкурса и отбеляза, че за 

него тяхното представяне е извор на оптимизъм и радост. В Хартата на основните 

права на Европейския съюз първият раздел е достойнството, припомни той. Вие 

това правите – защитавате достойнството на България, вие сте доказателство, че 

нашият народ живее, че неговият глас се чува и ще се чува в хора на народите, 

обърна се той към учениците. Вие не сте надежда, вие сте осъществена България 

и имате отговорност да запазите наследството на дедите и да го предадете натам, 

допълни Антон Дончев. Затворих последното есе с чувство на сигурност, че 

България върви към добро, отбеляза той и подчерта, че всички участници 

заслужават да бъдат отличени. 

На награждаването присъстваха и председателят на Общобългарския комитет 

"Васил Левски" Васил Василев, както и членове на клубовете „Млад 

възрожденец” и техни ръководители. 

  



 

Народното събрание беше домакин на кръгла маса „Епидемията диабет – как 

да я овладеем?” 

13/11/2015 

 

Народното събрание беше домакин на кръгла маса на тема „Епидемията диабет – 

как да я овладеем?” Форумът, 

организиран от Комисията по 

здравеопазването и вестник 

„Труд“ по повод Световния 

ден за борба с диабета – 14 

ноември, беше под 

патронажа на председателя 

на парламента Цецка Цачева. 

 

Тази кръгла маса е сред 

примерите за 

последователност и приемственост, защото стана традиция на територията на 

парламента да срещаме всички страни, ангажирани с профилактиката и лечението 

на захарния диабет, отбелязва председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева в приветствие до участниците, прочетено от председателя на здравната 

комисия Даниела Дариткова. 

 

Председателят на парламента посочва, че в България е постигнато много по 

отношение на грижите за хората със захарен диабет, полагат се усилия и за това 

практически да бъдат въведени всички постижения на съвременната 

диабетология. 

 

Разпространението на болестта в последните години придобива застрашаващи 

размери – не само у нас, но и в световен план и затова и отговорните институции 

следва да предприемат съответните мерки за ограничаването му, отбелязва Цецка 

Цачева. Ранното откриване дава възможност за навременна и адекватна терапия, а 

при добър контрол болестта дори може да бъде овладяна и могат да бъдат 

ограничени последиците от нея, допълва тя. С кръглата маса в навечерието на 

Световния ден за борба с това социалнозначимо заболяване отново 

засвидетелстваме обща ангажираност в борбата с диабета, заявява председателят 

на парламента. 

 

При откриването председателят на Комисията по здравеопазването Даниела 

Дариткова отбеляза, че темата на кръглата маса е изключително актуална и 

дискусията ще бъде полезна както за по-добри политически решения за 

реализиране на добро здравеопазване в  сферата на диабета като профилактика и 

терапия, а така също и за заостряне на вниманието на гражданите към личната 

грижа за здравето. 

 



 

Според заместник-министъра на здравеопазването Ваньо Шарков всички сме 

потърпевши от епидемията от диабет, но и участници в нейното създаване, 

защото тя е свързана и с начина, по който се храним и живеем и по който се 

лекуваме. Общите усилия трябва да се насочат не само към лечението, но и към 

профилактиката, отбеляза той. Много ми се иска и през следващата година да се 

фокусираме върху децата, които страдат от диабет, допълни заместник-министър 

Шарков. 

 

Омбудсманът Мая Манолова посочи,  че има уверение от Министерството на 

здравеопазването и от НЗОК за създаването на клинична пътека, която да 

осигурява консумативите за инсулиновите помпи на деца със захарен диабет. 

Даниела Дариткова изрази надежда, че в рамките на бюджета на НЗОК за 

следващата година ще се намерят средства за реинбурсиране на консумативите за 

инсулиновите помпи за деца. 

 

При децата до 14 години са регистрирани 815 момичета и 770 момчета с диабет, 

съобщи проф. Димитър Чаръкчиев, съветник на министъра на здравеопазването. В 

същото време в тази възрастова група компенсацията ня диабета е най-лоша. 

Българите  с поставена диагноза захарен диабет са 461 644,  като най-голям е 

броят във възрастовата група между 60 и 74 години. 

 

Като успех националният консултант по ендокринология проф. Сабина Захариева 

отбеляза създаването на диабетен регистър. По думите й диабетът засяга около 50 

млн. души в ЕС, а годишно той струва на Съюза 50 милиарда евро. Превенцията 

на заболяването трябва да е насочена към борба със затлъстяването, коментира 

председателят на Българската диабетна асоциация проф. Ивона Даскалова. Тя 

подчерта, че трябва да се осигури реимбурсиране на инсулинови помпи и 

консумативи за тях и за специфични групи като бременните жени. 

 

Във форума участваха народни представители, представители на здравни 

институции и пациентски организации. Преди началото му, по повод Световния 

ден за борба с диабета, деца, болни от диабет, измерваха кръвната захар на 

депутати, журналисти и гости на парламента. 

 

  



Цецка Цачева: Трябва да познаваме корените и миналото си, но трябва да се 

обърнем и към дненшия ден и да търсим родолюбивите прояви, 

добротворството и толерантността в нашето ежедневие 

16/11/2015 

 

Клубовете "Млад 

възрожденец" вече имат своя 

история и тя се пише от вас – 

българските деца, защото във 

вашите училища вашите 

преподаватели правят така, че 

златните страници от нашата 

героична история се 

пресътворяват през погледа на 

днешния ден. Това заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева пред учениците от клубовете "Млад възрожденец" от 

Сливен и областта. В срещата на тема „Младите възрожденци и бъдещето на 

България“, организирана от Общобългарския комитет "Васил Левски", участваха 

около 1000 деца от повече от 70 населени места от област Сливен. 

 

Ние трябва да помним корените си, да познаваме миналото си, да се прекланяме 

пред саможертвата на онези, заради които днес България е свободна и независима 

държава, но ние трябва да бъдем обърнати и с поглед към днешия ден - да търсим 

родолюбивите прояви, добротворството и толерантността в нашето ежедневие, 

подчерта председателят на Народното събрание. Ние трябва да сме с отворени 

умове и сърца към днешния ден на майка България, добави Цецка Цачева. 

 

Председателят на парламента отбеляза, че е развълнувана от срещата си с толкова 

много млади хора и благодари на всички, че са се включили в родолюбивата 

инициатива за създаване на клубове "Млад възрожденец". Вашите приятели от 

Плевенска област реализираха конкурс за есе като най-добрите бяха отличени от 

авторитетно жури, начело с академик Антон Дончев. Във всяко есе, във всеки 

написан ред имаше нещо, което да ни кара да бъдем горди и затова искам днес да 

обявя следващата инициатива, която е за учениците от клубовете "Млад 

възрожденец" от област Сливен, съобщи председателят на парламента. Цецка 

Цачева уточни, че конкурсът за есе на тема „Моите народни будители“ ще 

продължи до края на годината, а най-добрите есета ще бъдат отличени и 

публикувани през следващата година. 

 

  



В Народното събрание беше отбелязан първият Европейски ден за защита на 

децата от сексуална експлоатация и сексуален тормоз 

18/11/2015 

 

В Народното събрание беше 

отбелязан първият Европейски 

ден за защита на децата от 

сексуална експлоатация и 

сексуален тормоз. В момента 

България 

председателства  Комитета на 

министрите на Съвета на 

Европа и един от най-важните 

й приоритети е защита правата 

на децата. 

 

За да допринесе активно за борбата с престъпленията, включващи сексуално 

насилие срещу деца, Съветът на Европа започна през 2010 г. кампанията „Едно от 

пет”, отбеляза ръководителят на Делегацията в Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа Джема Грозданова. Тя допълни, че кампанията се нарича така, 

защото едно от всеки пет деца е жертва на сексуално насилие и сексуална 

експлоатация, т.е. 20 процента от децата. Изчислено е, че между 70 и 85 процента 

от децата, които са жертви на сексуално насилие, познават извършителя, посочи 

Джема Грозданова и добави, че сексуалното насилие може да бъде в различни 

форми – малтретиране, порнография, проституция, трафик, онлайн сексуално 

насилие. Тя припомни, че България е страна по Конвенцията на Съвета на Европа 

за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие 

(„Конвенцията от Ланзароте) от 2011 г.  

 

Председателят на Държавната агенция на закрила на детето Ева Жечева отбеляза, 

че в България темата за сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца 

е все още табу. Тя посочи, че в партньорство с неправителствените организации 

агенцията разработва политики за решаване на проблема. Най-важното е да 

отворим очите си за този проблем, който накърнява детските права, да говорим 

честно, открито и да създаваме политики, които са устойчиви и ефективни, заяви 

Ева Жечева. 

  



По повод 100 години от Първата световна война и освобождението на 

Македония в Народното събрание беше открита изложбата „Голямата война 

(1915 – 1918)” 

18/11/2015 

 

По повод 100 години от 

Първата световна война в 

Народното събрание беше 

открита изложбата „Голямата 

война (1915 – 1918)”. 

Експозицията, която е под 

патронажа на заместник-

председателя на Народното 

събрание Красимир 

Каракачанов, е под надслов 

„Македония – поглед зад 

фронта” и включва 36 фотоса от семейния архив на инж. Румен Кузов. 

 

Българската армия се сражава за една справедлива кауза, отбеляза Красимир 

Каракачанов и посочи, че страната ни участва в Първата световна война не за да 

завоюва чужди територии, а за да освободи своите македонски братя. По думите 

му експозицията е свидетелство за това, че българската армия е била посрещната 

в Македония с любов, надежда и е била изпращана със сълзи. 

 

Целта на изложбата е чрез различни събития и факти да покаже малко известния 

войскови живот зад фронтовата линия. Сред тях са чествания на военни и 

църковни празници, отдиха на войниците, военно-полева болница, военна 

театрална трупа, а също бита и обичаите на българите от град Прилеп. Много от 

фотосите са запечатали безграничния героизъм на българските войски в боевете 

при Дойран, Криволак, река Черна, поречието на река Струма. 

 

За пръв път пред публика се показват и фотокадри, свързани с военната театрална 

трупа към 14-ти пехотен македонски полк от състава на 7-ма Рилска дивизия. 

Снимките са съхранени, а вероятно и направени от поручик Димитър Нейчов 

Попов. 

 

Първата световна война протипоставя Антантата (Великобритания, Франция, 

Русия, Япония, Сърбия, САЩ, Китай и още над 20 страни) срещу Централните 

сили (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя). България се 

включва във войната на 14 октомври 2015 г. с две армии. Втора армия с 

командващ ген. Георги Тодоров води бойни действия предимно в Македония. 

  



В Народното събрание беше отбелязан Световният ден за борба с Хроничната 

обструктивна белодробна болест 

18/11/2015 

В Народното събрание беше отбелязан Световният ден за борба с Хроничната 

обструктивна белодробна болест /ХОББ/. Тя е сред най-разпространените 

хронични заболявания при хората над 45 години. При нея белите дробове 

прогресивно снижават функцията 

си и водеща причина за появата й 

са тютюнопушенето и 

продължителното вдишване на 

прахови и химически замърсители. 

Очаква се до 2020 г. ХОББ да е на 

трето място сред най-честите 

причини за смърт /след 

сърдечните заболявания и 

инсулта/. 

 

На специален щанд в парламента беше представена информация за заболяването и 

бяла книга на белодробното здраве в България във факти и цифри. Депутати, 

журналисти и гости можеха да измерят и своите дихателни обеми, за да знаят 

повече за своето белодробно здраве. 

 

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването д-р Даниела 

Дариткова отбеляза, че целта на щанда е да насочи  вниманието към тази 

хронична незаразна болест – част от епидемията от незаразни болести, 

предивикателство за всяка здравна система. Водещите медицински специалисти в 

областта на пулмологията и алергологията – заедно с неправителствения сектор 

и  парламентаристите, искаме да обединим усилия и да насочим вниманието 

върху факторите на риска, които могат да бъдат повлияни с  нашето разумно 

поведение и с политики в полза на здравословния начин на живот, допълни 

Даниела Дариткова. Тя припомни, че в рамките на предишното й 

председателстване на Комисията по здравеопазването беше въведена забраната за 

пушене на закрити обществени места в България. Това по думите й е инвестция в 

здравето, която в бъдеще ще се върне с много висок дивидент и затова трябва тази 

политика да бъде следвана от всички следващи парламенти. 

 

От 200 000 до 300 000 души в Европа всяка година умират в резултат на ХОББ. 

Тази болест убива годишно повече хора, отколкото ракът на гърдата и ракът на 

белия дроб взети заедно. 

  



Кръгла маса на тема „Донорството на органи и трансплантация в България 

– медицински, правни и социални въпроси” се проведе в Народното събрание 

19/11/2015 

Кръгла маса на тема „Донорството на 

органи и трансплантация в България – 

медицински, правни и социални 

въпроси” се проведе в Народното 

събрание. Организатори на форума са 

парламентарната Комисия по 

здравеопазването, Изпълнителната 

агенция по трансплантация и 

Федерация „Български пациентски 

форум”. 

 

Донорството като акт поставя много въпроси от различен спектър както към 

цялото ни общество, така и към всеки човек поотделно, заявява председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева в приветствието си към участниците в 

дискусията, прочетено от председателя на Комисията по здравеопазване д-р 

Даниела Дариткова. В него тя посочва, че дебатът по темата е изключително 

важен. По думите й трябва да бъдат обсъдени сериозно и задълбочено 

действащото законодателство и възможните промени в него, развитието на 

донорските бази и трансплантациите в страната, както и възможностите за 

оптимизиране на организацията на донорския процес. 

 

Председателят на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова подчерта 

необходимостта от експертни действия, които да отговорят на обществените 

потребности. Освен за органните трансплантации, е много важно да се говори за 

тъканното и клетъчното донорство, отбеляза д-р Даниела Дариткова. 

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване изрази 

очакванията си за това дебатът по темата да се увенчае с полезни за българските 

пациенти законодателни решения. 

 

Според заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков България 

има изключителни лекари, които с нищо не отстъпват на своите колеги по света. 

Той изрази благодарността си не само към специалистите, които осъществяват 

трансплантациите на органи, но и към тези, които взимат тежките решения за това 

близките им да станат донори. Безспорно през последните години в тази област 

беше направено доста и се надявам, че с развитието на новите донорски центрове 

и на медицината у нас ще ставаме все по-добри, допълни д-р Ваньо Шарков. 

 

Сред обсъдените теми на форума бяха още развитието на донорските бази, 

организацията на донорския процес на болнично ниво, кръстосаното донорство и 

др. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в тържествата 

по повод 72-ата годишнина от обявяването на Кнежа за град 

23/11/2015 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в тържествата по 

повод 72-ата годишнина от обявяването на Кнежа за град. Събитието бе чествано 

с поредица от мероприятия, сред 

които церемония по издигане на 

знамената на Република България, 

Община Кнежа и Европейския съюз 

и шествие до Паметника на 

загиналите във войните местни 

герои, където бяха поднесени венци 

и цветя. 

 

Бъдете горди от факта, че вие сте 

строителите на настоящето и на бъдещето на вашия град, работете с душа и сърце 

за доброто на Кнежа, отбеляза в приветствието си председателят на парламента. 

Цецка Цачева посочи, че за историята 72 години е кратък отрязък от време, но 

достатъчен Кнежа да се прочуе с природните си дадености, с богатия чернозем, с 

трудолюбието на хората си. По думите й градът има сериозен потенциал за 

успешно стопанско и икономическо развитие, с възможност да се  превърне в 

едно от онези кътчета на България, в които гостите ще идват и ще си отиват със 

спомен от гостоприемството и дружелюбието на неговите жители.  

 

В словото си председателят на Народното събрание подчерта и факта, че 

жителите на Кнежа грижливо съхраняват научното, културното и историческото 

си наследство. Сред символите на града са Институтът по царевицата, основан 

през далечната 1924 г., читалище „Борба” с неговата над 100-годишна история, 

както и местният исторически музей 

  



С откриването на информационна кампания „Всеки четвърти: виж 

истинското лице на насилието“ в парламента беше отбелязан 

Международният ден за елиминиране на насилието над жените 

25/11/2015 

 

С откриването на 

информационна кампания 

„Всеки четвърти: виж 

истинското лице на насилието“ 

в Народното събрание беше 

отбелязан Международният ден 

за елиминиране на насилието 

над жените – 25 ноември. 

Събитието, организирано от 

народния представител 

Мариана Тодорова от ПГ АБВ 

и Българския фонд за жените, е част от световната кампания „16 дни на активни 

действия срещу насилието над жени“. 

 

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев отбеляза, че 

насилието над жени е едно от предизвикателствата, на които трябва да се търси 

ефективен отговор на национално и европейско ниво. Резултат може да има, само 

ако обединим усилията на институции, неправителствени организации, медии и 

на цялото общество, подчерта той и допълни, че проблемът е сериозен и касае 

милиони жени и деца с нарушени човешки права в целия свят. 

 

Всяка четвърта българка или един милион жени у нас са преживели физическо 

или сексуално насилие, но за проблема се говори трудно, а често и въобще не се 

коментира, отбеляза Димитър Главчев. Той подчерта, че насилието има различни 

лица, форми и измерения, но най-важното е то да бъде осъзнато от пострадалите и 

споделено, за да бъде спряно навреме. Проблемът е още по-тежък, защото 

домашното насилие рефлектира и върху децата - то не само наранява детската 

душа и създава психически травми, но и често се възприема като модел на 

поведение, добави заместник-председателят на Народното събрание. 

 

Димитър Главчев призова да се подаде ръка на жертвите и да се положат усилия 

за изграждане на общество, в което всяка жена може да разгърне своя потенциал и 

възможности в най-пълна степен. Нека да търсим онези най-верни модели в 

поведението на обществото, които ще сведат насилието до най-ниската точка на 

търпимост и да възпитаваме поколението на нашите деца в любов, милосърдие, 

толерантност и зачитане на човешкото достойнство, защото само тогава 

насилието трудно ще намира път сред нас, допълни заместник-председателят на 

Народното събрание. 

 

Посланикът на Великобритания Ема Хопкинс заяви, че фокусът на дебата трябва 

да се премести и да е не само върху пострадалите от насилие, но и върху тези, 



които го извършват. Мъжете трябва да бъдат включени в този дебат и да нарушат 

мълчанието си по този въпрос, трябва да се работи по превенция на насилието, 

добави тя. 

 

Народният представител Мариана Тодорова изрази благодарност към 

председателя на Народното събрание Цецка Цачева за предоставената възможност 

в парламента да бъде дадено началото на кампанията „Всеки четвърти: виж 

истинското лице на насилието“. Над един милион българки са станали жертви на 

насилие, а спрямо всяка трета жена в Европейския съюз е била прилагана на 

някаква форма на насилие, посочи Мариана Тодорова. Тя подчерта, че повечето 

от жените, преживели насилие, не са споделили за преживяното, което ги прави 

съпричастни с насилието, защото не му дават гласност. 

 

Присъствието ви днес тук е знак и жест за солидарност към жертвите на насилие, 

обърна се Надежда Дерменджиева от Българския фонд към народните 

представители и гостите на парламента. То е и знак за готовност и решимост за 

борба и справяне с този проблем, който има огромни мащаби, подчерта тя. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри изложбата 

„Моята родина България” 

26/11/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева откри 

изложбата „Моята родина 

България” на художника Данаил 

Игнатов. Експозицията включва 42 

платна, посветени на красотата на 

българската природа, 

възрожденските градове и 

средновековната архитектура. 

 

Картините на Данаил Игнатов ни отвеждат към нови размисли за нашето 

отношение към природата, за отношението ни към нас самите като народ и 

личности, отбеляза председателят на парламента. Цецка Цачева посочи, че 

перфектната цветова хармония в творчеството на известния български художник 

внушава радост, спокойствие и неизразимо чувство за преходност и вечност. По 

думите й изложбата „Моята родина България” връща идилията, чистотата и 

непокътнатостта на природата, в която намесата на човека все още е дискретна, 

лишена от агресивност и високомерие. 

 

Цецка Цачева допълни, че всяко платно в експозициите на художника има своя 

тема, а пейзажът в картините – своя история и националност. 

 

Безкрайно съм доволен и щастлив, че мога да направя изложба в най-българската 

сграда, където се коват законите, заяви Данаил Игнатов. Интересът на автора към 

българския бит и природа се определя преди всичко от мисълта, че миналото на 

изкуството е съкровищница, пълна с поуки за всички, които се интересуват от 

живота на народа и връзката му с местата, където живее. 

 

Сред представените картини в изложбата „Моята родина България” са „Пролет в 

Родопите”, „Карловски двор”, „Копривщица”, „Мелник”, „Летен ден на село” и 

др. 

  



10 декември 1877 г. е дата, която се вписва с ярки букви в историята не само 

на България, но и на целия модерен, демократичен, европейски свят, заяви 

председателят на парламента Цецка Цачева на честването на 138 години от 

Плевенската епопея и освобождението на Плевен 

10/12/2015 

10 декември 1877 г. е дата, която се вписва с ярки букви в историята не само на 

България, но и на целия 

модерен, демократичен, 

европейски свят, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева в 

словото си на честването в 

Плевен на 138 години от 

Плевенската епопея и 

освобождението на града. 

 

Председателят на парламента отбеляза, че зад тази битка и победа стоят човешки 

съдби и ние трябва да помним и безименния героизъм както на воините, така и на 

нашите далечни предци. Първите години след Освобождението на Плевен са 

години на градеж и стопански подем и това е така, защото още нашите деди са 

разчели, че можем да бъдем силни, когато сме единни, посочи Цецка Цачева. 

 

"Сега живеем в сложни, непредсказуеми времена – заплахи за ценностите на 

обединена Европа ни срещат много често. Но аз съм убедена, че когато 

преодолеем вътрешните противоречия, тогава, когато следваме каузата си за 

сътворяване, каузата за благоденстване на нашия град, на нашата държава, на 

цялата ни европейска общност, то няма сила, която да се изправи и да ни 

раздели", заяви председателят на Народното събрание. Ние сме длъжни като 

граждани на България да предадем на идното поколение тази дълбока почит, 

която засвидетелстваме към падналите в окопите и на чиито кости днес е 

съградена свободата на България, допълни Цецка Цачева. 

 

Председателят на Народното събрание бе посрещната в Плевен с военни почести. 

Цецка Цачева се поклони пред храма-мавзолей "Св. Георги" и поднесе цветя на 

признателност. Сред гостите бяха дипломати, представители на дипломатически 

мисии, много граждани. Венци и цветя бяха поднесени и от името на институции, 

обществени и политически организации, депутати. Плевенският митрополит 

Игнатий отслужи панихида за загиналите. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва във Велико 

Търново в отбелязването на Европейския ден на адвокатите и 115 години от 

създаването на Великотърновската адвокатска колегия 

10/12/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

участва във Велико Търново в 

отбелязването на Европейския 

ден на адвокатите и 115 години 

от създаването на 

Великотърновската адвокатска 

колегия. 

 

Вече втора поредна година ние 

– българските адвокати, се 

присъединяваме към честването на Европейския ден на адвокатите, отбеляза в 

приветствието си председателят на парламента. Днес ние имаме пълно основание 

за самочувствие, редом с колегите ни от останалите държави в Европа, допълни 

Цецка Цачева. 

 

„Днес си даваме и сметка колко е важно да имаме памет, да съхраним спомена за 

нашите предци, които са пример и образец за подражание. Да съхраним спомена 

за търновските адвокати отпреди 115 години, които са защитавали и отстоявали 

правата, свободите, законните интереси, върховенството на закона и 

демократичните ценности“, добави още тя. 

 

На честването в зала „Възраждане и Учредително събрание” бе представена 

книгата на Катя Митова-Ганева „История на Великотърновската адвокатура” 1-ви 

том. Председателят на парламента връчи на Катя Митова-Ганева почетния знак на 

Народното събрание. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в церемонията 

по валидиране на пощенска марка „Пловдив – Европейска столица на 

културата през 2019 г.“ 

21/12/2015 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в церемонията по 

валидиране на пощенска марка „Пловдив – Европейска столица на културата през 

2019 г.“ 

 

Държавните институции са 

съпричастни и ще съдействат за 

успешното представяне на Пловдив 

като град – Европейска столица на 

културата през 2019 г. Това 

подчерта председателят на 

парламента на церемонията. 

 

Валидирането на пощенска марка е само една стъпка от пътя, който ще извървим 

заедно, отбеляза Цецка Цачева. Както и днес, представителите на изпълнителната 

и законодателната власт ще бъдем заедно с пловдивчани, за да постигнем общата 

цел – да направим възможно най-популярни историческите забележителности на 

града, а чрез него и България, подчерта тя. 

 

Не само пловдивчани, но и всички българи се гордеем с Пловдив, отбеляза 

председателят на Народното събрание. Цецка Цачева допълни, че Пловдив много 

се е променил и това е резултат от усилията на кмета на града и на всички 

пловдивчани. 

 

Председателят на Народното събрание, министърът на туризма Николина 

Ангелкова, кметът на Пловдив Иван Тотев, изпълнителният директор на 

"Български пощи" Деян Дънешки и художничката на проекта Татяна Узунова 

положиха заедно пощенското клеймо, с което беше валидирана пощенската 

марка. Тя ще бъде първата от поредицата, които ще бъдат валидирани до 2019 

година, когато Пловдив ще бъде домакин на филателна изложба, отбеляза на 

церемонията кметът на града Иван Тотев. 

 

Заместник-министърът на транспорта Валери Борисов отбеляза, че едва ли има 

по-добро средства от едно пощенско филателно издание за отбелязване на това 

събитие – изборът на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. По 

думите му художничката много точно е вписала Античния театър в това издание. 

Марката е отпечатана с тираж от 10 050 броя. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва във финалната 

церемония на кампанията „Чудесата на България 2015“ 

21/12/2015 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

участва във финалната 

церемония на кампанията 

„Чудесата на България 2015“. 

В студио 1 на БНТ тя връчи 

наградите в категория 

„Атракция“. 

 

Казват, че по Коледа се 

случват чудеса, а чудесата на България са толкова близо до нас, нужно е да ги 

знаем, да ги популяризираме не само сред младите хора, но и далеч зад пределите 

на страната ни, отбеляза председателят на парламента. Цецка Цачева поздрави 

организаторите, както и всички експерти, участвали със своя професионализъм и 

компетентност в инициативата. 

 

След гласуване на телевизионните зрители за атракция №1 през тази година беше 

избран остров Св. Анастасия, който се намира в близост до град Бургас. На второ 

място в класирането остана вила „Армира“ до Ивайловград, а на престижната 

трета позиция се нареди крепостта „Баба Вида“. 

 

Главата на Севт III спечели категорията „Открития“ във финала на кампанията 

„Чудесата на България“ за 2015 година. На второ място се наредиха печат и 

дървен гребен, открити при разкопките в древните минерални бани Акве Калиде - 

Термополис. На трето място се класира гробът на деспот Алексий Слав в Мелник. 

 

Панагюрското златно съкровище спечели надпреварата в категория „Съкровища“ 

в борба с Рогозенското и Варненското. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева връчи на 12 млади 

медици сертификат "Лекар, на когото българите вярват” 

25/01/2016 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева връчи на 

12 млади медици сертификат 

"Лекар, на когото българите 

вярват". Церемонията в пленарната 

зала на парламента беше 

заключителната част на 

инициативата на вестник „24 часа” 

„Лекарите, на които вярваме”, в 

която бяха отличени над 300 

български лекари. 

Вече е традиция в тази зала да се събират лекари, които са получили най-ценното 

– доверието и признанието на нашите сънародници, отбеляза председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева. За вашите грижи за хората се говори с 

признателност, допълни тя и подчерта, че доверие се печели с висок 

професионализъм, но и с много човещина. Председателят на парламента 

приветства инициативата пациентите да номинират лекарите, на които вярват, 

защото има нужда добрите дела да бъдат забелязвани и поощрявани. 

Цецка Цачева посочи, че днешното награждаване отправя и послание към младите 

специалисти, които се колебаят къде да се реализират професионално – в страната 

или извън нея. Примерът на лекарите, събрани тук, показва, че и у нас, когато си 

всеотдаен и компетентен, намираш признание, подчерта тя. Цецка Цачева 

отбеляза, че българите, живеещи извън страната, се връщат у нас, когато имат 

нужда от лекари и специалисти. 

 

„Вие имате рецепта с точните лекарства как да направим здравната система още 

по-работеща, за намирането на най-вярното решение трябва да чуем вашия глас”, 

обърна се Цецка Цачева към лекарите, на които българите вярват. Няма как да се 

извършва промяна, в която и да е от системите, без участието на хората вътре в 

нея, допълни председателят на парламента. 

 

На церемонията присъстваха министърът на здравеопазването Петър Москов и 

народни представители. Здравният министър представи параметрите на 

подготвената здравна реформа и отговори на въпроси на лекарите. 
  



Народното събрание се включи в отбелязването на Европейската седмица за 

предпазване от рак на маточната шийка 

27/01/2016 

В Народното събрание беше 

отбелязана Европейската 

седмица за предпазване от рак 

на маточната шийка, която се 

провежда под патронажа на 

председателя на 

парламентарната Комисия по 

здравеопазване в 43-ото 

Народно събрание д-р Даниела 

Дариткова. На 27 януари 2016 

г. в парламента бяха представени информационни материали за превенцията и 

профилактиката на единственото ваксинопредотвратимо онкологично заболяване.  

Председателят на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова подчерта, 

че само с общите усилия на държавните институции, на пациентските 

организации, на експертите, занимаващи се с имунопрофилактика и на бизнеса 

могат да се постигнат добри резултати в превенцията на рака на маточната шийка. 

Ние сме показали, че можем да вървим в посока, която е абсолютно съзвучна с 

европейските планове за справяне с проблем като рак на маточната шийка, каза 

пред участниците в инициативата д-р Даниела Дариткова. Тя отбеляза, че 

Народното събрание за поредна година е домакин на отбелязването на 

Еврпоейската седмица за превенция на онкологичното заболяване, което е добър 

пример за приемственост. Д-р Дариткова припомни, че Националната програма за 

първична профилактика на рака на маточната шийка е стартирана през 2012 г., с 

което България се присъединява към повече от 40 държави в световен мащаб. 

Чрез Националната програма имунизацията на 12-годишните момичета се 

извършва с публични средства, което е поредното признание за сериозната 

политическа воля на българското правителство в посока дългосрочна превенция 

срещу единственото ваксинопредотвратимо онкологично заболяване. През 2015 г. 

страната ни осигури финансиране за имунизиране срещу рак на маточната шийка 

(РМШ) и на 13-годишните момичета като по този начин се присъедини към над 

52 държави в Европа, както и Австралия, Канада, САЩ, Африка и др., които са 

разширили обхвата на имунизацията. 

 

 

  



Цецка Цачева: Процесът на спасяването на българските евреи е един от най-

ярките примери за силата и смисъла на диалога между народно 

представителство, гражданско общество и църква 

27/01/2016 

Процесът на спасяването на 

българските евреи е един от най-

ярките примери за силата и 

смисъла на диалога между народно 

представителство, гражданско 

общество и църква, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева пред 

участниците в отбелязването на 

Международния ден в памет на 

жертвите на Холокоста. То се състоя на 27 януари 2016 г. в аула Магна на 

Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

В ден като този скръбта заглушава рационалните обяснения, масовото 

унищожение и разрушаването на съдбата на милиони хора надхвърля човешката 

способност за разбиране, подчерта Цецка Цачева. Тя отбеляза, че активният дебат, 

който се води в българското общество за необходимостта да се гордеем с делото 

на спасителите, но и да скърбим за онези, които България не успя да спаси, 

показва колко значим е този въпрос и днес. Можем да осмислим достойноството 

на спасението само ако мислим и за онези, които са останали сами пред лицето на 

смъртта, посочи председателят на Народното събрание. 

Според Цецка Цачева паметта за политиката на геноцид и на заличаване на 

културна идентичност трябва да бъде непрекъснато предупреждение към всички, 

които днес отново се намират в опасността от омраза, фанатизъм, расизъм и 

предразсъдъци. Днес отново традициите на толерантност и взаимно 

разбирателство са подложени на нарастващия натиск на политиката на омраза и 

страх, заяви председателят на Народното събрание. Нуждаем се от активна 

толерантност и от много повече гражданска солидарност пред лицето на 

агресивните претенции за налагане на една единствена културна мяра, добави 

Цецка Цачева. 

Международният ден в памет на жертвите на Холокоста за нас, българите, е не 

само ден, посветен на паметта на жертвите, но и на почит и преклонение пред 

гражданската доблест на спасителите, на онези праведници, които са рискували 

живота и благосъстоянието си, за да помогнат на своите съграждани, подчерта 

председателят на Народното събрание и добави, че спасяването на българските 

евреи е част от нашата съвременна национална идентичност. 

Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас 

Герджиков подчерта, че 27 януари е само една от датите, на които България 

отдава дължимата почит на жертвите на Холокоста, спомня си и жертвите, и това, 

което наши сънародници са успели да направят, за да спасят поне малка част от 

хората, които са подложени на геноцид. Струва ми се, че ние, българите, от една 

страна се гордеем, а от друга - тъкмо защото сме допринесли нещо за спасяването 

на хора, имаме усещане за трагичността на тези събития, отбеляза той. Ние не 



трябва да забравяме, наше е задължението да отдадем дължимото на жертвите и 

да запазим паметта, за да не позволим и най-малкото съмнение, че такова нещо 

може да се случи някога на когото и да било, заяви ректорът на Софийския 

университет. 

На отбелязването на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста 

доклади представиха посланикът на Израел в България Ирит Лилиан, 

преподавателят в Университета в Хайфа и историк към Архива на „Яд Вашем“д-р 

Ангел Чорапчиев, проф. д-р Искра Баева и доц. д-р Румяна Маринова-Христиди 

от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

На него присъстваха заместник-министърът на външните работи Румен 

Александров, дипломати, университетски преподаватели, учени и студенти. 

В Централно фоайе на Софийския университет беше представена изложба в памет 

на жертвите на Холокоста. 

 

 

 

 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

церемонията по награждаване със стипендии на фондация „Еврика” на 

студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката 
04/02/2016 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

присъства на церемонията по 

награждаване със стипендии на 

фондация „Еврика” на студенти 

и ученици с изявени 

способности в науката и 

техниката. 

 

Председателят на парламента 

поздрави младежите, които получават стипендии и подчерта, че всеки един от тях 

е определен с конкурс и има доказани резултати в областта на точните науки. 

Цецка Цачева изрази благодарност към фондация „Еврика” за нейните 26- 

годишни усилия да подпомага талантливи, амбициозни млади хора с доказан и 

устойчив интерес към образованието и науката. 

Всеки път, когато научаваме за победи на наши ученици и студенти на 

международни олимпиади и състезания, се изпълваме със самочувствие и 

национална гордост, защото това е потенциалът на нашите деца, отбеляза 

председателят на парламента. Цецка Цачева подчерта, че каузата на фондация 

„Еврика” е благородна, защото тя протяга добронамерено приятелска ръка към 

младите хора, които имат научни търсения. Фактът, че това е 13-ата поред 

церемония за връчване на стипендии, говори за традиция, а от нас се очаква само 

да я следваме, добави тя. 

 

Много бих искала вие да бъдете не само този елит, с който ние сме много горди и 

щастливи, а научните ви търсения, високите резултати в международни и 

вътрешни състезания да се превърнат в стандарт за качеството на българското 

образование, обърна се Цецка Цачева към отличените младежи. Това ще спомогне 

да придобием самочувствието на нация, която, съхранила своите традиции, се 

вписва по най-добрия начин в днешния динамично променящ се свят, където 

иновациите, технологиите, точните науки и новите специалности са онези, които 

проектират утрешния ден, допълни тя. 

Председателят на Народното събрание изрази благодарност и за отпуснатите 10 

стипендии „Хуауей ИКТ” и отбеляза, че те са ярък пример за добрите приятелски 

отношения между България и Китай. За българското общество, за българските 

държавници и политици е много важно образованието и науката да бъдат онази 

здрава основа, върху която да се положи съвременният дневен ред на България, 

добави Цецка Цачева. 

 

 

 



 

Желая на всички вас успех, нови отличия и признания, а на тези, които 

благородно ви помагат и ви подават ръка – да не спират дотук, примерът им да 

бъде заразителен, защото всичко това е за общото ни по-добро утре, завърши 

приветствието си към присъстващите председателят на Народното събрание. 

На церемонията в Националния политехнически музей присъстваха 

вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав 

Дончев, посланикът на Китай в България Уей Дзинхуа, народни представители, 

университетски преподаватели, учени и общественици. 

 

Сертификатите на стипендиантите бяха връчени от председателя на Съвета на 

фондация „Еврика” академик Кирил Боянов. 

 

  



Свикването на четвърта среща на високо равнище на Съвета на Европа 

обсъдиха на конференция в София председателите на комисиите по външна 

политика на парламентите на държавите-членки на организацията 
09/02/2016 

Необходимостта от свикване 

на четвърта среща на високо 

равнище на Съвета на Европа 

обсъдиха на конференция в 

София председателите на 

комисиите по външна 

политика на парламентите на 

държавите-членки на Съвета 

на Европа. 

На 9 февруари 2016 г. 
Народното събрание беше 

домакин на конференция на тема „Демократична сигурност, основана на 

европейското единство и сътрудничество”. Форумът беше открит от председателя 

на Народното събрание Цецка Цачева и председателя на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа Педро Аграмунт. 

В декларация за ценностите и принципите на европейското единство и 

сътрудничество, приета на заседанието на Постоянната комисия на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) на 27 ноември 2015 г. в 

София, парламентаристите от държавите-членки на Съвета на Европа призоваха 

за свикване на четвърта среща на ръководителите на държавите-членки на 

организацията. Предложоението за приемане на декларация беше направено от 

председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание и 

ръководител на българската делегация в ПАСЕ Джема Грозданова. 

Пред участниците във форума Джема Грозданова отбеляза, че подкрепата за 

четвъртата среща на високо равнище на държавите-членки на Съвета на Европа е 

добре да дойде първо от парламентаристите, а след това от външните министри, 

участници в заседанията на Комитета на министрите. 

 

Председателят на ПАСЕ Педро Аграмунт подчерта, че многобройните 

предизвикателства, пред които е изправена Европа, призовават 

парламентаристите към общ отговор чрез диалог, доверие и солидарност. Трябва 

да потвърдим нашия политически ангажимент към това, което ни обединява, и да 

актуализираме и допълнително да развием стратегическите насоки за действие на 

нашата организация, посочи той. Педро Аграмунт добави, че подкрепя 

предложението за свикване на среща на високо равнище на Съвета на Европа, но 

решението за провеждането на такъв форум ще бъде взето от Комитета на 

министрите. Ние сме готови да допринесем за подготовката на това важно 

събитие, добави той. 

 

 

 



 

Идеята за събирането на държавните глави е отлична, коментира председателят на 

Групата на социалистите в ПАСЕ Микеле Николети. Този форум е една от 

възможните инициативи, с която да се опитаме да дадем отговор на 

предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес, допълни той. 

Председателят на Комитета на министрите на Съвета на Европа и министър на 

външните работи на България Даниел Митов посочи пред участниците във 

форума, че емигрантската и бежанска криза, пред която е изправена Европа, е 

сред най-големите предизвикателства пред континента от началото на 21 век. 

Последствията от тази криза са дългосрочни, а ефектите засягат не просто нашите 

политически системи, но и икономики, общества, култура, а и системи за 

сигурност, подчерта той и добави, че кризата изисква колективни решения. 

Даниел Митов отбеляза особената важност и принос на ПАСЕ в търсенето на 

общи европейски решения и подчерта, че Съветът на Европа има важна роля в 

търсенето на така важния баланс между защитата и подкрепата на преследваните 

и сигурността на нашите общества. 

„Демократичната сигурност в Европа днес” беше темата на изказването на 

заместник-генералния секретар на Съвета на Европа Габриела Батаини-Драгони 

пред участниците в конференцията. Наличието на ефективни и независими 

съдебни власти, правото на събиране и на свобода на словото, функционирането 

на демократичните институции, борбата срещу основните заплахи – корупция, 

терор, финансови престъпления, трафик на хора, киберпрестъпленията и т.н., са 

основните компоненти на понятието демократична сигурност, отбеляза тя. 

Заместник-генералният секретар на Съвета на Европа изрази благодарност за 

открояването и поставянето на дневен ред на тези проблеми по време на 

българското председателство на Комитета на министрите. 

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова отбеляза на 

форума, че кризата е сложна като конструкция и трябва да бъде решавана на 

различни нива. Трябва да търсим решения за защита на външните граници на ЕС, 

за съдбата на тези, които вече са в Европа, за това как ще продължим да живеем с 

тези хора, без това да предизвиква допълнителни проблеми, каза тя. 

Представителите на различните етнически, културни и религиозни групи, идващи 

в Европа, са мини-общества, които носят собствените си проблеми, заяви Румяна 

Бъчварова и уточни, че в последните шест месеца структурата на мигрантските 

вълни, които преминават през България, се е променила съществено. Сега 

основната част от тях са идващите от Ирак - 52 процента, Афганистан - 30 

процента, и едва 15 процента - от Сирия. 

  



Председателят на парламента Цецка Цачева: Междукултурният и 

междурелигиозен диалог ще допринесе да намерим модела, в който да 

живеем заедно в 21 век, запазвайки общите ценности и принципи на 

европейското единство и сътрудничество 
09/02/2016 

Междукултурният и междурелигиозен диалог, който Съветът на Европа 

насърчава в редица свои документи, ще допринесе за това да намерим модела, в 

който да живеем заедно в 21 век, запазвайки общите ценности и принципи на 

европейското единство и сътрудничество, заяви председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева. Тя откри конференцията „Демократична сигурност, 

основана на европейското единство 

и сътрудничество” на 

председателите на комисиите по 

външна политика на парламентите 

на държавите-членки на Съвета на 

Европа, която се провежда в 

Народното събрание. Форумът, в 

който участват представители на 

25 държави, е в рамките на 

българското председателство на 

Комитета на министрите на Съвета на Европа. 

Според председателя на парламента Цецка Цачева можем да постигаме съгласие, 

основано на ценностите, които споделяме. Тя отбеляза, че днес се сблъскваме  с 

предизвикателства, които само до преди няколко години изглеждаха немислими, 

нарушението на международното право през 2014 г., както и огромната вълна от 

мигранти от Сирия и Афганистан към Европа направиха ситуацията драматична. 

Решенията на проблемите днес могат да бъдат постигнати само с общи действия и 

единна политика, заяви Цецка Цачева. Разчитаме на Съвета на Европа не само 

като на първата пан-европейска структура, но и като уникален форум за диалог 

между страните-членки на Европейския съюз и тези, които не членуват в него, 

допълни тя. 

Председателят на парламента отбеляза, че без защита на обществото и на 

установения ред не може да има нито социална, нито икономическа сигурност, 

нито могат да се защитават правата и свободите на гражданите. Извънредните 

мерки в една тежка ситуация са допустими именно, за да се защитят основните 

ценности и постижения на европейското единство, но такива мерки се 

предприемат по конкретен повод, имат точно определен обхват и срок. 

Укрепването на нашите граници е въпрос на дълг, както към собствените ни 

граждани, така и към защитата на правата на онези, които търсят убежище в 

нашите страни, посочи Цецка Цачева. Ето защо, защитата на нашите граници от 

незаконно преминаващи мигранти не противоречи на принципите на 

демокрацията и върховенството на закона. Тя подчерта, че днес част от нашите 

граници са и външни граници на Европейския съюз и затова проблемът с 

мигрантите не е и не може да бъде смятан за въпрос на една отделна държава. 

Председателят на Народното събрание поздрави българската делегация в ПАСЕ за 

приетата на 27 ноември в София Декларация за европейското единство и 



сътрудничество, внесена с подписите на лидерите на всички политически групи в 

Асамблеята. Разчитаме на подкрепа за продължаването на тази инициатива, 

довела до идеята за свикване на Четвъртата среща на държавните глави и 

правителствените ръководители на страните-членки на Съвета на Европа, и от 

новоизбрания президент на ПАСЕ  Педро Аграмунт, заяви тя. Доверието помежду 

ни прави възможно единодействието, а девизът, който е вдъхновявал нашите 

предци и който ние дарихме на Обединена Европа, отправя посланието, че 

„Съединението прави силата!“, допълни председателят на парламента. 

Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Педро 

Аграмунт посочи при откриването на форума три проблема за Европа, които 

приоритетно трябва да бъдат решени – международният тероризъм, бежанската 

криза, вълната от крайноляв и крайнодесен популизъм и надигащ се 

национализъм. Тези предизвикателства и заплахи си взаимодействат, те имат 

глобално измерение, което засяга всички държави, допълни той. Съветът на 

Европа притежава необходимата сила, капацитет и инструменти да се справи с 

тези предизвикателства, заяви Педро Аграмунт. Нашата сила е нашето единство, 

основано на нашите ценности и е много символично, че българското 

председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа е избрало 

именно „Съединението прави силата!“ за мото на своите дейности, отбеляза той. 

Демокрация, права на човека, върховенство на закона – тези ценности и принципи 

са основополагащите камъни в основата на Европа без разделителни линии, 

посочи Педро Аграмунт. 

Предвижда се участниците в конференцията да обсъдят декларация на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от София за ценностите и 

принципите на европейското единство и сътрудничество – необходимостта от 

свикване на четвъртата среща на високо равнище на Съвета на Европа. 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Международно 

изложение–договаряне „Пчеларство–Плевен 2016“. 

11/02/2016 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Международно 

изложение–договаряне „Пчеларство–Плевен 2016“. 

Със своите продукти на основата на меда България днес може да излезе и на 

външния пазар, защото този отрасъл има традиции у нас и държавните 

институции полагат усилия той да 

се развива и да бъде 

конкурентноспособен, отбеляза 

председателят на Народното 

събрание. Цецка Цачева посочи, 

че пчеларството е сфера, в която 

са необходими не малко 

инвестиции, и подчерта заслугата 

на българския евродепутат Мария 

Габриел за отпускане на 

европейски субсидии за този 

отрасъл. 

Провеждането на Международното изложение-договаряне вече е традиция и 

всяка година около празника на Свети Харалампий Плевен се превръща в едно от 

най-големите средища на производители, дистрибутори и любители на меда и 

производните му продукти, посочи Цецка Цачева. Тя цитира мисъл на Айнщайн, 

според когото, ако пчелите загинат и изчезнат от Земята, на човечеството му 

остават не повече от четири години живот. Затова е много важно да пазим 

природата чиста, да поддържаме биоразнообразието, да създаваме възможности за 

хората, които професионално или любителски се занимават с пчеларство, добави 

тя. 

 

Международното изложение–договаряне „Пчеларство – Плевен 2016“ е важно 

събитие, защото е място за среща на производители, дистрибутори и почитатели 

на меда, посочи председателят на Народното събрание и пожела успех на всички 

участници във форума. 

На откриването на изложението присъства и министърът на земеделието и 

храните Десислава Танева. В него участват фирми от България, Англия, Италия, 

Франция, Китай, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Хърватия, Полша, 

Румъния, Унгария, Белгия, Дания, Финландия и Украйна. 

  



Народното събрание беше домакин на кръгла маса на тема „Колко опасен е 

въздухът, който дишаме” 

16/02/2016 

 

Народното събрание беше 

домакин на кръгла маса на 

тема „Колко опасен е 

въздухът, който дишаме”. 

Дискусията, която се проведе 

под патронажа на председателя 

на Народното събрание Цецка 

Цачева, бе организирана от 

парламентарната Комисия по 

здравеопазването и вестник 

„Труд”. 

 

Трябва да търсим решения и да направим така, че всички български граждани да 

имат една по-добра околна среда с чист въздух, подчерта председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева и посочи, че предстои много работа за всички, 

ангажирани с темата, институции. Тя призова за намиране на баланс между 

опазването на околната среда и развитието на икономиката и бизнеса. 

Председателят на парламента припомни ролята на България като страна по най-

важните международни конвенции и актове, които регулират измененията на 

климата и качеството на атмосферния въздух. Сряд тях са Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата от Рио де Жанейро и Конвенцията за защита на 

озоновия слой от Виена. 

Цецка Цачева постави акцент върху приетите от Народното събрание измения на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух в края на миналата година. По думите 

й постигнатото историческо споразумение от конференцията за климата в Париж 

ще доведе до нови промени в европейските директиви, които ще бъдат част от 

законодателната програма на Народното събрание. 

Председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела Дариткова изрази 

надеждата си, че форумът ще даде конструктивни решения на проблемите с 

опазването на околната среда, които ще бъдат претворени в нормативни актове. 

Нужно е широко професионално партньорство, за да се създават реални условия 

за съвременна здравна култура и здравословен стил на живот от цялото 

население, добави тя. 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи 

подобряването на качеството на атмосферния въздух като въпрос от 

първостепенно значение, който има не само екологичен, но и социален характер и 

допълни, че основният проблем в качеството на атмосферния въздух в България е 

наднорменото ниво фините прахови частици. Ивелина Василева съобщи още, че 

за понижаване на опасните показатели ще бъдат разпределени 111 млн. лева 

между 29-те града у нас, в които от години се отчитат нездравословни нива на 

фини прахови частици. Средствата ще бъдат осигурени чрез оперативната 

програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. 



Данните, изнесени по време на кръглата маса „Колко опасен е въздухът, който 

дишаме”, сочат, че 60% от градското население на България е изложено на опасни 

нездравословни нива на фини прахови частици. Заради тяхното вредно 

въздействие преждевременно у нас годишно умират 11 787 души. Смъртните 

случаи се увеличават и достигат 18 145 българи за година, ако се добави и 

рисковият фактор – замърсен въздух в затворените помещения. Според 

статистиката в рамките на Европейския съюз всяка година от белодробни 

заболявания губят живота си около 600 000 души. 

В дискусията участваха председателят на парламентарната Комисия по околната 

среда и водите Станислав Иванов, народни представители, заместник-министърът 

здравеопазването д-р Адам Персенски, кметът на София Йорданка Фандъкова, 

експерти от Националната здравно-осигурителна каса, научни медицински 

дружества, еко и пациентски организации. 

 

  



Заместник- председателят на Народното събрание Димитър Главчев и 

народни представители участваха във възпоменателното отбелязване на 143-

ата годишнина от гибелта на Васил Левски в Карлово 

18/02/2016 

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев участва във 

възпоменателното отбелязване на 

143-ата годишнина от гибелта на 

Васил Левски в Карлово. На 

церемонията в Карлово 

присъстваха и народни 

представители. 

 

Няма друга историческа фигура, 

която националната ни памет да е 

опазила толкова чиста и свята. 

Безсмъртното дело на Левски е 

самият български порив към свобода, демокрация и справедливост, отбеляза в 

словото си заместник-председателят на парламента. По думите му днес, когато 

България иска да бъде уважавана и достойна страна, сме длъжни да преоткриваме 

демократичните ценности, завещани от Апостола. 

 

„Днес, когато България иска да бъде уважавана и достойна страна, сме длъжни и 

да преоткриваме демократичните ценности, завещани от Апостола. Те са нашата 

национална същност и безусловното ни основание за самочувствие на европейски 

граждани. Защото саможертвата на Левски е неразривно свързана с европейските 

идеали за свобода и напредък, за човеколюбие и национално достойнство”, 

отбеляза Димитър Главчев. 

 

В словото си той посочи още, че живеем в свят, в който ежедневно ни подлага на 

драматични изпитания, само с решителност и воля не е достатъчно да се върви 

напред, нужно е съгласие, единение и стабилност по най-важните въпроси. И къде 

другаде, ако не в родното място на Апостола – Карлово и в неговото безсмъртно 

дело можем да почерпим енергия за това единение, отбеляза заместник-

председателят на Народното събрание. 

  



Лични вещи, писма и оригинални фотографии на Васил Левски и Христо 

Ботев представя в Народното събрание изложбата „Безсмъртието на 

българския дух” 
18/02/2016 

 

Косите, орарът, камата и писма 

на Васил Левски, часовникът, 

оригинални фотографии и 

прощалното писмо на Христо 

Ботев до семейството му, печати 

и устав на БРЦК, знамето на 

Хвърковатата чета, са част от 

експозицията „Безсмъртието на 

българския дух”, представена в 

Народното събрание. Изложбата 

е по повод 143 години от обесването на Васил Левски и отбелязването през тази 

година на 140 години от Априлското въстание и от гибелта на Христо Ботев. 

Председателят на парламента Цецка Цачева, която е патрон на честванията, 

посочи при откриването, че експозицията представя ценни за българския народ 

реликви. Тя благодари за съдействието на Общобългарския комитет „Васил 

Левски”, Общонародната фондация „Христо Ботйов”, Народната библиотека „Св. 

Св. Кирил и Методий“ и на музеите, предоставили експонатите. Цецка Цачева 

съобщи, че гражданите могат да разгледат изложбата в събота, 20 февруари, в 

Деня на отворени врати. 

 

Председателят на Народното събрание подчерта, че Априлското въстание е 

нашата национална революция, а Васил Левски е нейният идеолог, теоритик и 

стратег. Той подготвя българския народ за нея, защото смята, че тя трябва да е 

дело на целия народ. След гибелта на Левски  делото му става постоянен рефрен в 

творчеството на Ботев. Цецка Цачева припомни, че през 1876 г., когато България е 

пред прага на априлските събития, Ботев създава „Стенни календар за 1876 г. с 

портрета на Дякона Василия Левски”, където помества в окончателната си 

редакция стихотворението „Обесването на  Васил Левски” и така за първи път 

българите се докосват до поетичния образ на Левски чрез великата творба на най-

гениалния български поет. Тя благодари и на Детския хор на Българското 

национално радио за вълнуващото и талантливо изпълнение на тази поетична 

творба. 

 

Председателят на парламента отбеляза, че много от заветите на Левски са 

изпълнени и това още повече ни задължава да пазим нашата България, да браним 

демократичните ценности и всеки да се труди според силите си за 

благоденствието на Родината. 

Председателят на Общобългарския комитет „Васил Левски” Васил Василев 

посочи, че Васил Левски и Христо Ботев за българите са най-силната опора в 

общия стремеж да видим България наистина чиста и свята република. 

Председателят на Общонародната фондация „Христо Ботйов” Ботьо Ботев 



отбеляза, че двамата национални герои Христо Ботев и Васил Левски са 

неразривно свързани със славното Априлско въстание, като Апостола го подготвя, 

а воеводата повежда дружината си в неговия епилог. В днешния ден, когато се 

открива тази експозиция, двамата велики българи и Априлското въстание отново 

са обединени тук, в нашата памет, подчерта той. 

Специално участие в откриването на изложбата взе Детският хор на Българското 

национално радио, който зарадва присъстващите с изпълнения на "Хубава си, 

татковино", "Хубава си, моя горо", "Обесването на Васил Левски" и на българския 

химн. 

 

  



 

Цецка Цачева се обърна с послание към ръководителите на европейските 

институции 

19/02/2016 
 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати на 19 февруари 2016 

г. на ръководителите на европейски институции приетата с единодушие от 

българския парламент декларация във връзка със задълбочаващата се криза на 

българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери. 

В послание до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, 

председателя на Европейския съвет Доналд Туск и до председателя на 

Европейската комисия Жан Клод Юнкер председателят на Народното събрание 

изразява очакване, че приетият документ ще срещне ангажираното внимание и ще 

доведе до предприемането на своевременни мерки от страна на европейските 

институции, за да бъде защитен не само интересът на българските превозвачи, но 

и изконното право на ЕС – свободното движение на стоки и хора. 

В условията на трудности и предизвикателства за нашия ЕС, отстояването на тези 

ценности, солидарността и поддържането на добросъседски отношения между 

страни-членки на ЕС, е от ключово значение за стабилността, доверието на 

гражданите в институциите и за успеха на общите ни политики, заявява още в 

посланието си до тримата европейски лидери Цецка Цачева. Председателят на 

българския парламент очаква ползотворно взаимодействие с оглед разрешаването 

на този проблем, който има крайно негативни последици за българската 

икономика и в частност за българските превозвачи. 

  



На този паметен ден трябва да разсъждаваме за отговорността на водачите 

на нацията, за личния пример, за делата, посветени на общото благо, заяви в 

словото си заместник-председателят на Народното събрание Димитър 

Главчев 

19/02/2016 

 

На този паметен ден трябва да 

разсъждаваме за отговорността 

на водачите на нацията, за 

личния пример, за делата, 

посветени на общото благо, 

заяви в словото си заместник-

председателят на Народното 

събрание Димитър Главчев, 

който поднесе цветя на 

паметника на Васил Левски в 

село Къкрина по повод 143 години от гибелта му. 

 

По думите му е важно днес, когато искаме да продължаваме да бъдем достойни 

граждани на Европа, да се обединим около личността на Апостола и да помним 

неговото дело. Пред събралото се пред Къкринското ханче множество заместник-

председателят Димитър Главчев изрази увереност, че ще продължим да помним 

заветите на Левски, оживели в Търновската конституция: "Всякой роб, стъпил на 

българска земя, свободен става". 

Цветя пред паметника на Апостола поднесоха кметът на Ловеч Корнелия 

Маринова, депутати от 43-ото Народно събрание, областни управители, учители и 

ученици. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители участваха във възпоменателната церемония пред паметника 

на Васил Левски в София 

19/02/2016 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева и народни 

представители участваха във 

възпоменателната церемония пред 

паметника на Васил Левски в 

София. 

Поклонението по повод 143 години 

от гибелта на Апостола на 

свободата беше на 19 февруари 

2016 г. 

 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева посрещна първите 

посетители в Деня на отворени врати на парламента 

20/02/2016 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

посрещна първите посетители в 

Деня на отворени врати на 

парламента. Сред тях бяха 

ученици от клубовете „Млад 

възрожденец” от София, които 

са специални гости на 

законодателната институция. 

Осмокласничката Илона 

Кидикова от Видин рецитира авторско стихотворение за Васил Левски.  

 

Инициативата за отворените врати е по повод 143 години от обесването на Васил 

Левски и отбелязването през тази година на 140 години от Априлското въстание и 

от гибелта на Христо Ботев. 

 

Председателят на парламента попита младежите знаят ли кои са нашите народни 

будители и има ли съвременни будители. Сред имената, които учениците 

посочиха бяха Ботев, Левски, Бенковски, Раковски, както и техните учители. 

Цецка Цачева отбеляза, че вече е имала възможност да се запознае с ученици от 

клубовете „Млад възрожденец” в Плевен и Сливен. 

 

Очаквам много граждани да посетят Народното събрание, видях, че още при 

отварянето на вратите тук имаше млади хора, ученици и деца, отбеляза 

председателят на парламента. Цецка Цачева благодари на председателя на 

Общобългарския комитет „Васил Левски” Васил Василев и на председателя на 

Общонародната фондация „Христо Ботйов” Ботьо Ботев за усилията, които те 

полагат, за да могат децата да израстват с патриотичната тема, да познават 

историята и да търсят будителите днес. 

 

Вярвам, че бъдещето на нашата държава е в ръцете на децата, те трябва много да 

се готвят, да четат, да знаят и много истински да обичат Родината си, посочи 

председателят на Народното събрание. Това, което се стремим да правим тук, е да 

работим за всички граждани на България, за да има тя авторитет, за да бъдем 

горди със своето Отечество, добави Цецка Цачева. 

 

В Деня на отворени врати гостите на парламента разглеждат изложбата 

„Безсмъртието на българския дух”, посветена на годишнината от Априлското 

въстание и смъртта на Христо Ботев, както и на живота и делото на Васил Левски. 

Сред експонатите са косите, орарът, камата и писма на Васил Левски, часовникът, 

оригинални фотографии и прощалното писмо на Христо Ботев до семейството му, 

печати и устав на БРЦК, знамето на Хвърковатата чета. 



 

Над 5000 души, повечето от които млади хора, посетиха Народното събрание 

в Деня на отворени врати 

20/02/2016 
Над 5000 души, повечето от 

които млади хора, посетиха 

Народното събрание в Деня на 

отворени врати на 

законодателната институция. 

По повод 143 години от 

обесването на Васил Левски и 

отбелязването през тази 

година на 140 години от 

Априлското въстание и от 

гибелта на Христо Ботев 

Народното събрание отвори вратите си за граждани на 20 февруари 2016 г. 

Лично председателят на Народното събрание Цецка Цачева посрещна първите 

посетители. Сред тях бяха ученици от клубовете „Млад възрожденец” от София, 

които бяха специални гости на законодателната институция. 

Най-голям интерес сред гражданите предизвика изложбата „Безсмъртието на 

българския дух”, посветена на годишнината от Априлското въстание и смъртта на 

Христо Ботев, както и на живота и делото на Васил Левски. Сред експонатите са 

косите, орарът, камата и писма на Васил Левски, часовникът, оригинални 

фотографии и прощалното писмо на Христо Ботев до семейството му, печати и 

устав на БРЦК, знамето на Хвърковатата чета. 

В Деня на отворени врати гостите на парламента имаха възможност да разгледат 

пленарната зала на Народното събрание, както и постоянната експозиция, 

свързана с историята на законодателната институция. 

В пленарната зала на Народното събрание беше излъчван документалният филм 

„Щрихи от първия български парламент”. 

  



Заместник-председателят та Народното събрание Димитър Главчев 

присъства на церемонията по връчване на 23-тите годишни награди на 

вестник „Строителство Имоти“ 

25/02/2016 

 

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев присъства на 

церемонията по връчване на 23-

тите годишни награди на вестник 

„Строителство Имоти“. За 

поредна година фирмите бяха 

отличени в престижните 

категории „Архитект на 2015“, 

„Строител на 2015“, „Конструктор 

на 2015“. Отличие беше дадено и 

в станалата традиция от няколко 

години категория „Архитектурен 

дебют“. 

Тези награди са чудесен повод водещи имена в строителния и архитектурния 

бранш да се срещнат и да обменят знания и опит, заяви заместник-председателят 

на Народното събрание Димитър Главчев. Конкурсът е доказал във времето, че 

този формат, в който могат да се съберат толкова утвърдени имена в отрасъла, 

работи, коментира той и допълни, че в законодателно отношение продължава да 

се работи в посока за подобряване на бизнес средата, намаляване на 

административната тежест и създаването на все по-добри условия за работа на 

фирмите. 

  



Развитието на българското наказателно право не е приключило, то 

продължава и днес, заяви Цецка Цачева на международна научна 

конференция за наказателното законодателство 

29/02/2016 

Развитието на българското 

наказателно право не е 

приключило, то продължава и 

днес, макар и основите му да 

са вече положени, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

откриването на международна 

научна конференция 

„Наказателното 

законодателство – традиции и перспективи”. Форумът, посветен на 120-ата 

годишнина от приемането на Наказателния закон от 1896 г., беше организиран на 

29 февруари 2016 г. от катедра „Наказателноправни науки” в Юридическия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Днес отново сме изправени пред предизвикателството за създаване на нов 

Наказателен кодекс, отбеляза председателят на Народното събрание. Задачата ще 

бъде по-лесна, ако успеем да създадем общоприемлива национална концепция за 

наказателната политика, която да стане основа за изработването на новия кодекс, 

подчерта Цецка Цачева. Според нея трябва да си дадем сметка, че националното 

наказателно право, колкото и да е консервативно, не може да остане изцяло 

„затворено“ в границите на една държава, защото върху него влияние оказва и 

големият брой международни договори, по които България е страна. 

Съвременните международни стандарти трябва да бъдат отразени в нашето 

наказателно законодателство и това е гаранция за противодействие на тежки 

транснационални престъпления, каквито са прането на пари, организираната 

престъпност, трафикът на хора, оръжия и наркотици и, не на последно място – 

тероризма, заяви председателят на парламента. По думите на Цецка Цачева тези 

престъпления поставят на изпитание 120-годишната история на нашето 

наказателно право. Необходима е адекватна правна регламентация, но и 

ефективно правоприлагане, така че извършителите на такива тежки престъпления 

да не избягват правосъдие, добави тя. 

Наказателният закон от 1896 г. е натоварен със задачата за изработването на 

цялостен, завършен закон в сложна материя в условията на липса на 

законодателни традиции и национален опит в областта на наказателното право, 

подчерта Цецка Цачева и допълни, че удивителното е, че той се прилага чак до 

1951 г. Много от принципите, възприети в него, са валидни и до днес и в този 

смисъл 120 години не са толкова много, макар че пътят, който сме извървели е 

дълъг. 

  



С ръчно изработени мартеници закичиха народните представители и гостите 

на парламента самодейци от групата за автентичен фолклор „Хотнишки 

баби” по повод 1 март 

01/03/2016 
 

С ръчно изработени мартеници 

закичиха народните представители 

и гостите на парламента самодейци 

от групата за автентичен фолклор 

„Хотнишки баби” по повод 1 март. 

От хилядолетия е традицията на 

този ден да се празнува края на 

зимата и началото на пролетта, 

отбеляза пред присъстващите 

заместник-председателят на 

Народното събрание Димитър Главчев, по чиято покана самодейците гостуваха на 

парламента. Той подчерта, че пролетта винаги е била свързана с надежди за нещо 

по-добро, за здраве, благополучие и берекет. 

Изключително ми е приятно да представя самодейците от групата за автентичен 

фолклор „Хотнишки баби”, въпреки че, ако някой ги е видял в действие, уверявам 

ви никога нямаше да си помисли, че са баби, каза Димитър Главчев и добави, че 

те са изпълнени с такава енергия, от която имат нужда всички депутати в 

пленарна зала. 

Групата за автентичен фолклор „Хотнишки баби” е създадена през 1970 г. към 

Народно читалище „Светлина” в село Хотница. Целта на самодейците е да 

възстановяват и популяризират традиционните български обичаи като Бабин ден, 

Сирни заговезни, Благовец, Великден и др. 

 

 

  



Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев и 

народни представители почетоха паметта на жертвите от атентата на гара 

Буново 

09/03/2016 

 

Заместник-председателят на 

Народното събрание Димитър 

Главчев и народни 

представители почетоха 

паметта на жертвите от 

атентата на гара Буново. 

Нека си спомним за жертвите 

от атентата на гара Буново и да 

не забравяме, че няма 

оправдание за какъвто и да е 

акт на насилие, чрез който да се доказва политическа правота, заяви на 

възпоменателната церемония заместник-председателят на Народното събрание 

Димитър Главчев. Той припомни, че извършеният на 9 март във влака от Бургас 

за София железопътен атентат е най-големият в българската история по брой на 

жертвите – седем. Това събитие трябва да се помни, особено днес, когато цяла 

Европа е разтърсвана от терористични прояви, добави заместник-председателят 

на парламента. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри изложбата „Един 

поглед върху живота на малцинствата в България” 

10/03/2016 

 

По повод 10 март – Деня на 

спасяването на българските евреи и 

на жертвите от Холокоста и на 

престъпленията срещу 

човечеството, председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева 

откри изложбата „Един поглед 

върху живота на малцинствата в 

България” и се срещна с 

представители на българи, 

живеещи в Израел. 

Изложбата „Един поглед върху живота на малцинствата в България” включва 30 

фотографии и е организирана от Групата за приятелство България – Израел в 

парламента по повод Деня на Холокоста в България. 

 

Холокостът е повратен момент, който коренно промени човечеството и нанесе 

неизлечима травма в тъканта на съвременната цивилизация, отбеляза Цецка 

Цачева и подчерта, че България категорично отхвърля и осъжда всякакви форми 

на насилие, ксенофобия и омраза. По думите й спасяването на българските евреи 

е един от най-хуманните актове в националната ни история, превърнал се в 

мерило за силата на човеколюбието, толерантността и морала. Председателят на 

парламента изрази безпокойството от факта, че и днес, половин век след 

безпрецедентния акт на ненавист към различния, светът отново е свидетел на 

многобройни прояви на насилие и агресия, мотивирани от етническа и религиозна 

омраза. Затова отбелязването на Холокоста е важно  послание към младото 

поколение и към съвременното общество за търпимост, доброжелателство и 

човеколюбие към хората с различен етнос, религия и култура, обобщи Цецка 

Цачева. 

Кураторът на изложбата Лойд Ник заяви, че всяка от снимките се характеризира 

със своята спонтанност и дава пълна представа за малцинствата в България.  

По-рано председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря в 

парламента с представители на българи, живеещи в Израел. Пред тях Цецка 

Цачева изрази задоволство, че срещата е именно в деня, в който отдаваме 

заслужена почит към онези, които в години на тежки изпитания са имали куража 

и доблестта да заявят своя морален избор в защита на хуманизма и 

толерантността като непреходни човешки ценности.  

Представителите на българските евреи в Израел отбелязаха, че се чувстват 

задължени да разказват за смелостта и доблестта на българите, които единствени 

в Европа и въпреки тежките условия, категорично са се противопоставили на 

изтреблението на евреите. Този факт трябва да се знае и да се помни, добавиха те. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри международната 

конференция „Силата на думите: мрежи, радикализация, осмиване” 

14/03/2018 

 

На насилствения екстремизъм 

и радикализацията на младите 

хора можем да се 

противопоставим с 

инструментите на 

образованието, културата, 

опознаването на другия, 

толерантността, взаимното 

зачитане на мненията в 

диалога. Ценностите са 

нещата, които дават доверие и 

опора в собствените сили. Това заяви председателят на парламента Цецка Цачева, 

която откри международната конференция „Силата на думите: мрежи, 

радикализация, осмиване”. Форумът се проведе по повод Международния ден на 

франкофонията и беше организиран от Народното събрание и Постоянната 

делегация на НС в Парламентарната асамблея на франкофонията. 

 

Светът, в който живеем, става по-взаимносвързан, защото Интернет предлага 

неограничени възможности за споделяне на информация, креативност  и 

иновации, отбеляза Цецка Цачева и посочи, че над 2 млрд. души от младото 

поколение ежедневно използват социалните мрежи. По думите й обаче това поле 

на комуникация се използва от определени сили за фалшифициране на общото 

наследство на човечеството. 

Председателят на парламента изрази удовлетворението си от сериозния интерес 

към дискусията и от факта, че подобни форуми се превръщат в традиция за 

Народното събрание. Цецка Цачева потвърди ангажираността на законодателната 

институция към тази инициатива. 

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по външна политика и 

представител на постоянната делегация на Народното събрание в 

Парламентарната асамблея на франкофонията Борис Станимиров отбеляза, че в 

глобалната карта на франкофонията България винаги е принадлежала към 

специфична група от държави, в които френският език се свързва с определен тип 

култура. Той добави, че Постоянната делегация на НС в парламентарната 

асамблея на франкофонията оказва своята подкрепа с цел взаимно опознаване на 

различни култури и солидарност. По думите му франкофонията винаги е 

предолявала заобикалящите я исторически предизвикателства в услуга на мира, 

демокрацията и на човешките права. 

Заместник-министърът на външните работи Румен Александров подчерта, че 

насилственият екстремизъм прониква в социалните мрежи и опитва да привлича 

все повече млади хора. 

Встъпителни слова произнесоха още посланикът на Френската република и 

председател на Групата на франкофонските посланици в София Ксавие Лапер дьо 



Кабан и директорът на бюрото за ЦИЕ на Унивеситетската агенция на 

франкофонията Фабиен Флори. 

В дискусията участваха народни представители, български и чуждестранни 

университетски преподаватели, дипломати и общественици. 

Сред модулите на международната конференция са „Радикализация на младежите 

в социалните мрежи”, „Хуморът като политическа критика – перформативност и 

двусмисленост” и др. 

 

 

  



Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше домакин на 

обществено обсъждане на внесените в Народно събрание промени в Закона за 

Министерството на вътрешните работи 
15/03/2016 

 

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше домакин на обществено 

обсъждане на внесените в Народно събрание от Министерски съвет промени в 

Закона за Министерството на вътрешните работи. 

 

Председателят на комисията Цветан Цветанов посочи, че целта на подобни срещи 

е да се чуят различните мнения по 

теми, свързани със законодателни 

промени в сектор сигурност. В 

дискусията участваха министърът 

на вътрешните работи Румяна 

Бъчварова, политическото 

ръководство на МВР, директорите 

на Главните дирекции на МВР, 

както и представители на 

синдикатите към МВР. 

 

Министър Бъчварова представи внесените от Министерски съвет промени в 

Закона за МВР и визията си за реформа в министерството. Основните цели на 

реформата са финансовото стабилизиране и оздравяване с цел ресурсно 

обезпечаване на основни дейности на МВР и подобряване услугите, които 

предоставя на гражданите; въвеждане на съвременен модел за управление чрез 

разграничаване на административните от професионалните функции  с цел 

оптимизиране на управлението; кадрово и техническо укрепване на полицейските 

структури; постигане на устойчивост на планираните мерки и реформи, даващи 

ясна перспектива пред служителите на МВР. Румяна Бъчварова отбеляза, че за 

покриване на целите са определени 7 насоки за работа по модернизацията на МВР 

- сред тях оптимизиране на управлението, ефективно управление на финансите и 

собствеността, нова политика за професионално развитие и подготовка, 

съвременен модел на стандарти на полицейска дейност. 

В момента полицейските служители, пожарникари и спасители са 34 256 души, 

специализирана и обща администрация са 4200 души, а лицата по трудови 

правоотношения – 6804, съобщи министър Бъчварова. Обща е тенденцията след 

2011 г. на спад в числеността на МВР, допълни тя. Според вътрешния министър 

близо 65 млн. лв. се очаква да бъдат икономисани за бюджета на МВР с 

промените в закона. 

 

 

  



Нерегламентираните състезания нямат място на пътното платно под 

никаква форма, решиха участниците в дискусия, организирана от Комисията 

по транспорт, информационни технологии и съобщения 

15/03/2016 

 

Нерегламентираните 

състезания нямат място на 

пътното платно под никаква 

форма. Около това мнение се 

обединиха участниците в 

дискусия по темата, която 

беше организирана от 

Комисията по транспорт, 

информационни технологии и 

съобщения.  

 

Дискусията е по повод обсъждането от Народното събрание на промени в Закона 

за движение по пътищата, както и засиления обществен интерес към зачестилите 

произшествия от „гонките“. Председателят на транспортната парламентарна 

комисия Настимир Ананиев отбеляза, че състезания от подобен вид са хоби за 

участниците в тях и не могат да се спрат, но трябва да се регламентират, за да не 

се застрашава живота на останалите участници в движението. Той добави, че 

темата е важна не само за политиците, но и за всички граждани. Целта на 

днешната дискусия е да намерим работещ вариант, при който „гонките“ да се 

практикуват на определени места и със съответните предварителни разрешения, 

разясни той. 

 

Поради опасността, която представляват „гонките“ за останалите участници в 

движението, както и за самите участници, следва да се предприемат 

необходимите мерки, коментира заместник-министърът на вътрешните работи 

Красимир Ципов. Тези мерки не трябва да се концентрират само в налагане 

забрана за участие в такива състезания, а и в посока на други груби нарушения на 

правилата, свързани с нарушаване ограничението за скорост, неправилно 

изпреварване и др, допълни той.  И сега действащият Закон за движение по 

пътищата забранява тези състезания без разрешение на съответната 

администрация, предварително съгласуване на маршрута със компетентните 

органи на МВР, но няма изрична санкция за подобно нарушение, подчерта 

Красимир Ципов. Автомобилите с изменена конструкция и подобрени параметри 

на двигателя, използвани в нерегламентираните състезания, трябва да са 

регистрирани и минали на технически преглед, подчерта той. 

Заместник-министърът на вътрешните работи отбеляза, че в промените на 

Наказателния кодекс се предвижда завишена наказателна отговорност за водач, 

който извърши действия, грубо нарушаващи обществения ред или изразяващи 

неуважение към обществото, което ще спомогне да бъдат санкционирани 

нарушителите не само с административно-наказателна отговорност, но и с 

наказание, предвидено в НК. 



Според Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, увеличението на произшествията се дължи на 

намаления брой технически средства и това трябва да се промени. Той предложи 

да се премахнат обектите, където се извършват гонки като този на летище Сливен, 

например, и да се увеличат санкциите. За необходимостта от пакет от мерки, 

основно чрез засилване на санкциите и контрола, се обявиха и от Столичния 

общински съвет. Обезопасяване на спирките, легналите полицаи и снабдяването 

на всички кръстовища с видеонаблюдение са сред приоритетите на СОС.  

За миналата година на територията на София са постъпили сигнали за 235 гонки, 

като потвърдени са 18. Към момента в Народното събрание се обсъждат промени 

в Закона за движение по пътищата и днешната дискусия е свързана с тях. 

На заседанието присъстваха представители на Столична община, на община 

Плевен, на "Пътна полиция", зам.-министърът на вътрешните работи Красимир 

Ципов, Антон Гинев, зам.-министър на транспорта и съобщенията и др. 

  



 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

освещаването на катедралния храм "Успение Богородично" на 

Католическата апостолическа екзархия 

20/03/2016 
 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

присъства на освещаването 

на катедралния храм 

"Успение Богородично" на 

Католическата апостолическа 

екзархия. Тържественото 

богослужение  бeше 

отслужено от държавния 

секретар на Ватикана 

кардинал Пиетро Паролин. Кардинал Пиетро Паролин предаде на събралите се в 

храма поздравите на папа Франциск и отбеляза, че той с интерес следи живота на 

малката католическа общност в България. От близо век насам този храм е бил 

свидетел на много радостни и тъжни моменти, посочи кардинал Пиетро Паролин и 

спомена сред личностите, които са се молили тук,  папа Йоан ХХIII и папа Йоан 

Павел ІІ. 

Кардинал Пиетро Паролин благодари на председателя на парламента Цецка Цачева, 

на вицепрезидента Маргарита Попова, на вицепремиера Меглена Кунева и на 

другите официални гости за присъствието им на този празник. Като се събираме тук, 

можем да усетим принадлежността към общото християнско семейство, ние всички 

заедно сме камъкът на една сграда – църквата на Христос, допълни той. Кардинал 

Паролин призова вярващите да останат винаги верни на бог и да бъдат отворени със 

сърцата си и към братята от други вероизповедания.  

След тържественото богослужение председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева разговаря с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Тя 

отбеляза, че се радва да присъства на този  хубав празник  - освещаването на храма в 

деня на Палмова неделя. Председателят на парламента заяви, че нашата страна 

високо цени всичко, което Светият престол прави за преодоляване на бедността и 

несправедливостта в света и споделя също тези цели. Тя отбеляза, че ще бъде начело 

на българската делегация, която ще посети Ватикана и в която ще има представител 

и на католическата църква и припомни, че всяка година отдаваме почит на делото на 

светите братя Кирил и Методий. Кардинал Пиетро Паролин заяви, че ще се радва да 

се срещнат и проведат разговор във Ватикана. 

  



Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите беше домакин на кръгла маса за насилието сред и 

срещу децата 

22/03/2016 

Работна група да направи 

преглед на законодателството 

в областта на насилието сред и 

срещу децата и да предложи 

необходимите промени в него. 

Около това се обединиха 

участниците в кръгла маса, 

организирана от 

парламентарната Комисия по 

взаимодействието с 

неправителствените 

организации и жалбите на гражданите и Национална мрежа за децата. 

Целта на работната група ще бъде да предложи по-добри механизми за 

взаимодействие между институциите в областта на закрилата на децата. В нея ще 

участват представители на всички институции и неправителствени организации, 

работещи по проблема. 

Председателят на парламентарната Комисия за взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите Бойка Маринска 

подчерта значимостта на проблема с насилието сред и срещу деца, което се е 

увеличило три пъти само за последната година. Тя призова участниците в 

кръглата маса да се обединят около набелязването за стъпки и мерки – както 

законодателни, така и социални и образователни, които да работят за справянето с 

този изключително наболял проблем. 

Сред основните мерки, които Бойка Маринска посочи, са възстановяване на 

единната информационна система за регистриране случаите на насилие над деца, 

възстановяването на дейността на мобилната група за подкрепа на училищната 

среда, повече психолози в училищата, повече центрове за жертвите на агресия, 

разработване на Национална програма за превенция на насилието. 

В дискусията участваха народни представители, заместник-министърът на 

правосъдието Виргиния Мичева, представители на министерствата на 

образованието и на труда и социалната политика, омбудсманът Мая Манолова, 

председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, 

представители на Агенцията за социално подпомагане и др. 

С кръглата маса се поставя началото на дискусия по темата между 

законодателната, изпълнителната, местната власт и гражданските организации, 

работещи с деца и семейства.  

 

  



Необходимо е взаимодействие между държавните институции и безнеса за по-

добра реализация за образованите млади българки, заяви Цецка Цачева на 

среща със Съвета на жените в бизнеса в България 

30/03/2016 

 

Необходимо е взаимодействие 

между държавните институции 

и безнеса за търсене на 

възможности за по-добра 

реализация за многото млади 

български момичета, които 

получават престижно 

образование у нас и в 

чужбина. Това заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

среща в парламента с членове на Управителния съвет на Съвета на жените в 

бизнеса в България. В разговора участваха и жени – народни представители. 

Впечатлена съм от амбициозните цели, които си поставя Съветът на жените в 

бизнеса в България, но онова, което ме докосна, е стремежът ви да увличате 

млади дами в нелекото поприще, в което сте решили да се реализирате, посочи 

председателят на Народното събрание. Цецка Цачева отбеляза, че има много 

млади български момичета, които получават престижно образование у нас и в 

чужбина. Длъжници сме на тези млади хора, на които, за съжаление, не можем все 

още да предложим възможно най-добра реализация в България, добави тя. 

Председателят на парламента подчерта, че се е запознала с работата на Съвета на 

жените в бизнеса в България и посочи, че форумите, които той организира, са 

навременни и полезни. Цецка Цачева изрази задоволство, че между ресорните 

парламентарни комисии и представителите на бизнеса има активен диалог. Готова 

съм да откликна на ваши предложения и да разговаряме по всички теми, които 

биха спомогнали по-видимото присъствие на жените в политиката и в бизнеса. 

Председателят на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България 

Боряна Манолова отбеляза, че членовете на съвета следят работата и се 

възхищават от дейността на жените – народни представители и изрази увереност, 

че те допринасят много за работата на всички парламентарни комисии. Тя запозна 

народните представители с дейността на организацията и подчерта, че сред 

основните й инициативи са Лидерска академия за млади дами на средни 

мениджърски позиции и стажантска програма, която подпомага младежи да 

намерят първото си работно място. През 2015 г. повече от 2000 стажанти са 

преминали през нашите компании, като 20 на сто от тях са останали на работа, 

надяваме се през 2016 г. те да бъдат повече, посочи Боряна Манолова. 

Народните представители бяха поканени да участват в предстоящата 

международна конференция „Глобален форум на жените-лидери” през май в 

София. Подзаглавието на форума е „Да вдъхновим следващите поколения”, тъй 

като виждаме, че това е нашата роля и мисия, посочи Боряна Манолова. По 



думите й България е много добър пример за това как се развиват жените без да 

има въведени квоти и доказателство за това са дамите в политиката и бизнеса. 

На срещата с гостите председателят на ПГ на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов 

отбеляза, че въпреки различията между представителите на различните 

политически сили, жените от бизнеса могат да дадат тон и да бъде забравено 

противопоставянето. Той предложи да бъде обсъдена възможността българските 

депутати в Европейския парламент от всички политически сили да организират 

посещение на бизнесдами от Съвета на жените в бизнеса в Брюксел. 

Председателят на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България 

Боряна Манолова връчи решение на Управителния съвет на организацията, с 

което председателят на Народното събрание Цецка Цачева става почетен член на 

Съвета на жените в бизнеса в България. 

 

 

  



 

Проектът на „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата 

в България” беше обсъден на кръгла маса в парламента 

01/04/2016 

 

Проектът на „Визия за семейна 

политика в подкрепа на децата 

и семействата в България” 

беше обсъден на кръгла маса в 

Народното събрание. Форумът 

беше организиран на 1 април 

2016 г. от парламентарната 

Комисия по образованието и 

науката и Национална мрежа 

за децата. 

Темата на форума е важна, защото не само засяга всеки един гражданин, но и се 

явява мерило за степента на зрялост на всяко едно общество, отбеляза при 

откриването председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Разработването 

на проект на „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в 

България” е стъпка напред, а конкретният резултат от нея би се претворил в 

законодателни инициативи, подчерта тя. 

Председателят на парламента посочи, че в проекта е направен преглед на 

действащата нормативна уредба, регламентираща подкрепата на семействата и 

децата. Цецка Цачева изрази надежда след обсъждането на проекта да произтекат 

законодателни инициативи, а защо не да се направи и опит за кодификация на 

всички политики, които в момента се реализират по отношение на децата и 

семействата в България. 

Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова заяви, 

че е важно, когато се правят реформи, те да имат цялостна визия и да бъде 

прилагана интегрирана политика и цялостен подход към тяхното провеждане. 

Чест и привилегия е за 43-ото Народно събрание да реализира тези реформи, 

които са насочени в подкрепа на благосъстоянието на децата, осигуряване на 

равнопоставено и качествено образование и шанс за по-добър живот за всички 

деца на България, подчерта тя. 

 Важно е освен политики, насочени към детето, да имаме и качествени политики в 

подкрепа на семейството и те да бъдат свързани в цялостна визия за подкрепа на 

децата и семействата, се отбелязва в поздравителен адрес до участниците във 

форума на председателя на Комисията по взаимодействието с неправителствените 

организации и жалбите на гражданите Бойка Маринска. Тя изразява надежда 

дискусията да предизвика реални стъпки към цялостна политика в подкрепа на 

децата и семействата в България. 

  



Цецка Цачева: В закона за висшето образование специалистите по 

математика и информатика ще имат преференциално място при постъпване 

във ВУЗ 

06/04/2016 

 

В закона за висшето образование специалистите по математика и информатика ще 

имат преференциално място при 

постъпване във висшите учебни 

заведения. Това заяви в Плевен 

председателят на парламента Цецка 

Цачева на откриването на 45-ата 

Пролетна конференция на Съюза 

на математиците в България. 

В приветствието си при 

откриването на форума Цецка 

Цачева поздрави Съюза на 

математиците в България за неговия принос за откриването и развитието на млади 

таланти в страната в областта на математиката и информатиката. Председателят 

на парламента отбеляза значението на създадената от българската математическа 

общност система за откриване и развитие на способностите и талантите. Тя връчи 

съвместните награди на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий" и 

СМБ на учителите с най-голям принос в откриването и развитието на млади 

таланти в областта на математиката и информатиката за годината - Диана Данова 

и Руско Шиков. 

Форумът, който е под патронажа на председателя на Народното събрание, ще 

продължи до 10 април 2016 г. в Плевен. В програмата са включени научни 

съобщения, доклади, дискусии, представяне на европейски образователни 

проекти, квалификационни курсове за учители. Предвидена е научна секция на 

Ученическия институт по математика и информатика, където ученици от цялата 

страна ще представят резултатите от целогодишната си работа по избрани от тях 

проекти, както и Тринайсето национално изложение за литература по математика, 

информатика и информационни технологии. 

  



Законодателят е отредил важно място на проблемите, свързани с грижите и 

защитата на правата на децата, заяви Цецка Цачева на кръгла маса „Ролята 

на омбудсмана за закрила правата на децата” 

07/04/2016 

 

В България законодателят е отредил важно място на проблемите, свързани с 

грижите и защитата на правата на децата, но част от нормативните актове, които 

регулират различните политики в тази сфера, вече не отговарят на съвременните 

обществени отношения. Това 

заяви председателят на 

Народното събрание Цецка 

Цачева, която откри кръгла 

маса на тема „Ролята на 

омбудсмана за закрила правата 

на децата”.  

Председателят на парламента 

изрази задоволство, че в 

последните няколко седмици в 

Народното събрание на 

различни форуми са били обсъдени теми, свързани със защитата на правата на 

детето и ролята на семейството. Тя подчерта, че това е показателно за значението, 

което българският законодател отдава на тези проблеми. Има повече от 20 

нормативни акта, които регулират различни хоризонтални политики в сферата на 

здравеопазването, социалните дейности, младежта и спорта, детското 

правораздаване, но част от тях вече не отговарят на съвременните обществени 

отношения, посочи Цецка Цачева. 

Според Цецка Цачева проектът на „Визия за семейна политика в подкрепа на 

децата и семействата в България”, разработен от неправителствени организации, 

дава добра основа за търсене на такива решения. Убедена съм, че на днешната 

кръгла маса ще бъдат представени нови идеи, ще черпим от опита на Норвегия, за 

да можем да постигнем повече конкретни резултати, добави председателят на 

парламента. 

Българските деца имат право на щастливо детство, спокойна и сигурна среда. 

Наш ангажимент като институции е да осигурим тези възможности, отбеляза пред 

участниците във форума омбудсманът на Република България Мая Манолова.  

В дискусията участваха представителят на УНИЦЕФ в България Мария Хесус 

Конде, омбудсманът за децата на Кралство Норвегия Ан Линдбоу, депутати, 

представители на изпълнителната власт и на неправителствени организации. По-

рано председателят на Народното събрание се срещна с омбудсмана за децата на 

Кралство Норвегия Ан Линдбоу. 

  



Темата за културно-историческото наследство, културно-историческия 

туризъм и развитието на Северозападния край е много важна, заяви 

председателят на парламента Цецка Цачева на дискусия във Враца 

11/04/2016 
 

Темата за културно-

историческото наследство, 

културно-историческия туризъм 

и развитието на Северозападния 

край е много важна, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

обществената дискусия 

„Чудесата на Враца и 

Северозапада. Нови 

възможности за развитие на 

културно-историческия туризъм и икономиката в региона”. Форумът, който е 

организиран от вестник „Стандарт”, се проведе на 11 април 2016 г. в 

Регионалния исторически музей в град Враца.  

Цецка Цачева изрази благодарност към организаторите, че са избрали именно във 

Враца да дадат началото на тазгодишната кампания „Чудесата на България”. 

Винаги с удоволствие се включвам в нея, защото съм твърдо убедена, че само 

човек, който познава корените си, традициите, материалната и нематериалната 

култура на предците си, може да бъде истински съвременен гражданин на 

България и да носи в себе си патриотичното и  родолюбивото, добави тя. 

Никога не бих се съгласила за Северозападния край да се говори в минало време, 

защото, за да ги има всички тези археологически ценности, които се съхраняват в 

музеите на този край, и за да се покаже уникалната природа, заслугата е на хората, 

посветили професионалния си път, гражданските си ангажименти и лично 

отношение към съхраняването, представянето и популяризирането на това 

богатство, заяви председателят на парламента.  

Националната обществена кампания за опазване на културно-историческото 

наследство на страната „Чудесата на България” се провежда за шеста поредна 

година. Сред нейните цели са популяризиране на обектите от материалното и 

нематериално културно-историческо наследство на България и превръщането му 

в стратегически държавен приоритет, популяризиране на природните феномени и 

изработване на нови маршрути за културно-исторически туризъм. 

  



Председателят на парламента Цецка Цачева откри изложба, в която могат да 

бъдат видяни оригиналите на четирите български конституции и на двете 

поправки на Търновската конституция 

13/04/2016 

 

Оригиналите на четирите български конституции и на двете поправки на 

Търновската конституция са 

представени в изложба, 

посветена на Деня на 

Конституцията и на 200-

годишнината от рождението на 

Екзарх Антим I. Председателят 

на парламента Цецка Цачева 

откри експозицията на 13 

април 2016 г. Тя ще може да 

бъде разгледана от граждани в 

Деня на отворени врати на Народното събрание, който ще бъде на 16 април 2016 

г. 

 

Председателят на Народното събрание отбеляза при откриването на експозицията, 

че всяка една конституция е извикана за живот в преломни времена и епохи – 

когато има необходимост по нов начин да бъдат уредени обществено-

икономическите отношения. Търновската конституция е основният закон, който 

възражда държавността ни, създава държавните институции, регламентира 

правата и свободите на гражданите, подчерта тя. Следващата Конституция е от 

1947 г. след края на Втората световна война и е свързана с промяната на формата 

на управление на държавата – от монархия тя става република. Конституцията от 

1971 г. идва за живот, за да митологизира една идеология, чиито край се поставя с 

приемането на действащата българска конституция от 1991 г. Показателен е 

фактът, че съвременната Конституция възпроизвежда най-демократичните 

решения на Търновската, посочи Цецка Цачева. 

Преди да имаме своя държава, ние имаме независима екзархия и Екзарх Антим І 

като първи екзарх и става първият председател на Учредителното събрание, 

отбеляза председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че Антим 

І е от личностите в българската история, които с основание наричаме духовни 

водачи. Той е сред малкото политици, които определяме като обединители на 

нацията и честването на 200 години от рождението му е повод за пореден път да 

изразим почитта, преклонението и уважението си пред неговата личност, добави 

председателят на парламента. 

Изложбата, посветена на Деня на Конституцията и на 200-годишнината от 

рождението на Екзарх Антим I, ще бъде отворена за максимален брой граждани в 

Деня на отворени врати на Народното събрание по повод 16 април – Деня на 

българската Конституция, съобщи председателят на парламента. По думите на 

Цецка Цачева така повече граждани ще могат да се докоснат до тези уникални 

експонати. 



Председателят на парламента изрази благодарност към Държавна агенция 

„Архиви”, Националния църковен историко-археологически музей, Регионалния 

исторически музей – Велико Търново и Клисурския манастир „Св. св. Кирил и 

Методий”. 

Бихме могли да наречем тази изложба панорама на българския парламентаризъм, 

отбеляза на откриването на експозицията председателят на Държавна агенция 

„Архиви” доц. Михаил Груев. Той отбеляза, че за да бъде представена тя, е било 

необходимо да се обединят усилията на няколко институции, за да може 

документите, снимките и артефактите да бъдат събрани на едно място. 

В изложбата са показани големите светини на българския парламентаризъм и на 

българската демокрация – оригиналът на Търновската конституция, заедно с 

председателския звънец на Учредителното събрание, както и нейните две най-

важни изменения – едното, свързано с вероизповеданието на престолонаследника, 

и т.нар. Сребърна конституция от 1911 г., когато се сменя титлата на владетеля от 

„княз” на „цар”, посочи доц. Михаил Груев. Тук са и оригиналите на двете 

конституции от комунистическия период от 1947 и от 1971 г., които се съхраняват 

в архива на Народното събрание, както и оригиналът с подписите на депутатите 

от Седмото велико народно събрание от 1991 г., добави той. 

В изложбата са включени 12 информационни табла, посветени на Конституцията 

на Република България. В четири витрини са представени оригиналите на 

българските конституции, сред които и известната „Сребърна конституция”. 

Епископската митра и жезълът на Екзарх Антим I също са сред експонатите в 

изложбата. В нея са представени облекло, богослужебни книги и свещени 

атрибути, предоставени от Клисурския манастир. На 16 информационни табла се 

проследява животът и дейността на Антим I, събитията, свързани с борбите за 

създаване на българската екзархия и работата на Учредителното събрание след 

1879 г. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 

представянето на книгата на Красимир Узунов „Каймакъ-Чаланъ” 

14/04/2016 

Преседателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

присъства на представянето на 

книгата на Красимир Узунов 

„Каймакъ-Чаланъ” в зала 

„Тържествена“ на Военната 

академия „Г. С. Раковски“. 

Събитието е част от 

отбелязването на Патронния 

празник на учебното 

заведение. Преди това беше 

почетена паметта на загиналите български офицери и войници във военния 

параклис „Св. Архангели”. Бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на 

випуските на Военното училище.  

С книгата „Каймакъ-Чаланъ“ Красимир Узунов изпълни дълга на народа ни към 

дедите ни, отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева и 

посочи, че 100 години след тази битка героизмът на българските воини е 

завладяващ. По думите й това е пътят, за да имаме национално самочувствие, за 

да има какво да предадем на нашите деца и на бъдещите поколения. 

Председателят на парламента допълни, че инициативата за издирване 

наследниците на загиналите през септември-октомври 1916 г. на Каймак-Чалан се 

е превърнала в национална кампания. Това е наш дълг към тези, заради които ни 

има нас и я има България, завърши Цецка Цачева. 

Книгата „Каймакъ-Чаланъ” на Красимир Узунов е посветена на сраженията за 

отбраната на Каймакчаланската позиция през август и септември 1916 г. по време 

на Първата световна война (1914-1918) и на паметта на българските герои, 

останали завинаги на прага на Отечеството. 

На най-високия връх на Нидже планина, намиращ се на границата между Гърция 

и Македония, в началото на септември 1916 г. се качват малко над 6000 български 

войници и офицери, а в началото на октомври слизат по-малко от 800. 

  



Студенти по право от различни университети и деца от столични училища 

бяха сред първите посетители, дошли в Народното събрание в Деня на 

отворени врати на парламента 

16/04/2016 
Студенти по право, политически 

науки, история и философия от 

различни университети и деца от 

столични училища бяха сред 

първите посетители, дошли в 

Народното събрание в Деня на 

отворени врати. Председателят на 

парламента Цецка Цачева 

поздрави с „добре дошли” гостите 

и им честити Деня на 

Конституцията. 12-годишният Илия от Карлово обясни, че е дошъл с майка си в 

София в Деня на отворени врати, за да разгледа законодателната институция и да 

се запознае с нейната работа. 

Цецка Цачева разказа на студентите и учениците интересни факти за четирите 

български конституции от 1879, 1947, 1971 и 1991 г., чиито оригинали днес са в 

парламента и които посетителите могат да разгледат по време на Деня на 

отворени врати. Председателят на Народното събрание отбеляза, че могат да 

бъдат видяни и лични вещи на Екзарх Антим І, който освен първи български 

екзарх, е бил и председател на Учредителното събрание, приело Търновската 

конституция. 

Председателят на парламента показа на първите посетители изложбата с 

оригиналите на четирите български Конституции, както и двете изменения на 

Търновската конституция. Сред експонатите е и председателският звънец от 

Учредителното събрание във Велико Търново, посочи Цецка Цачева. 

Инициативата днес се провежда по повод Деня на Конституцията – 16 април и 

200-годишнината от рождението на Екзарх Антим I. 

Изложбата е организирана в сътрудничество с Държавна агенция „Архиви”, 

Националния църковен историко-археологически музей, Регионалния 

исторически музей – Велико Търново и Клисурския манастир „Св. св. Кирил и 

Методий”. 

  



Студенти от различни университети и ученици от София, Пазарджик, Стара 

Загора и Карлово бяха сред посетителите в Деня на отворени врати на 

Народното събрание 
16/04/2016 

 

Студенти от различни университети и ученици от София, Пазарджик, Стара 

Загора и Карлово бяха сред посетителите в Деня на отворени врати на Народното 

събрание. Инициативата е по повод Деня на Конституцията – 16 април и 200-

годишнината от рождението на Екзарх Антим I. 

 

Сред младите гости на Народното събрание имаше студенти по право, 

политически науки, история и философия от различни университети, деца от 

столичните 20-то ОУ „Тодор Минков” и 

88-мо СОУ „Димитър Попниколов”, 

както и от Стара Загора и от Карлово. 

Чужди граждани, които са на 

туристическа обиколка в столицата, 

също използваха възможността да се 

запознаят с интересни факти за 

българската Конституция и да разгледат 

парламента. 

Гражданите проявиха най-голям интерес към председателския звънец от 

Учредителното събрание във Велико Търново, оригиналите на Търновската 

конституция и на т.нар. Сребърна конституция (изменение на Търновската 

конституция, прието през 1911 г.). Сред експонатите, представени в Народното 

събрание, бяха и епископската митра, жезълът и лични вещи на Екзарх Антим І, 

който е председател на Учредителното събрание, приело Търновската 

конституция. На 16 табла беше представена информация за живота и дейността на 

Антим I, за събитията, свързани с борбите за създаване на българската екзархия и 

работата на Учредителното събрание след 1879 г. 

Експозицията по повод Деня на Конституцията е организирана в сътрудничество 

с Държавна агенция „Архиви”, Националния църковен историко-археологически 

музей, Регионалния исторически музей – Велико Търново и Клисурския манастир 

„Св. св. Кирил и Методий”. 

 

  



Цецка Цачева по повод Деня на Конституцията и юриста: Нека продължим 

дебата за правото и справедливостта, защото докато го има, ще знаем, че 

демократичните процеси в нашето общество са необратими 

18/04/2016 
 

Нека продължим да водим дебата за правото и справедливостта, защото докато го 

има, ще знаем, че демокрацията и демократичните процеси в нашето общество са 

необратими. Нека продължим заедно да повишаваме доверието в съдебната власт 

и в работата на всички юристи, призова председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева на тържественото събрание, организирано от Съюза на юристите в 

България по повод Деня на Конституцията и юриста. 

Убедена съм, че утрешният ден за българските юристи ще бъде по-добър, защото 

колкото и да сме критикувани за промените, които извършихме в Конституцията, 

вярвам, че те са крачка напред и много скоро ще бъдат оценени като полезно 

добро, подчерта председателят на Народното събрание. Една от най-важните цели 

на измененията е безспорно да се повишат престижът и авторитетът на съдебната 

власт, да се повиши доверието на българските граждани в правораздаването, 

заяви Цецка Цачева. Всички очакваме справедлив и бърз процес и равенство на 

всички граждани пред Закона, добави тя. 

В изказването си пред участниците в честването председателят на Народното 

събрание акцентира върху годишнините през 2016 г., които юристите са призвани 

да отбележат. Първата от тях беше 137-та годишнина от приемането на 

Търновската конституция, поставила основите на българската държавност и 

парламентаризъм, посочи Цецка Цачева. Тя отбеляза, че в Народното събрание по 

повод Деня на Конституцията – 16 април беше открита изложбата „Вяра, Свобода 

и Конституция”, която е свързана и с отбелязването на 200 години от рождението 

на Екзарх Антим І. Парламентът отвори врати точно на 16 април и български 

граждани и гости на София имаха възможност да разгледат събрани на едно място 

оригиналите на четирите български конституции, както и на някои от по-важните 

изменения на Търновската конституция. 

Вярата и стремежът ни към независимост откриха пътя към свободата, а първата 

гаранция за тази свобода е въплътена в Конституцията, заяви Цецка Цачева. Тя 

припомни, че през настоящата година ще бъде отбелязана и 25-ата годишнина от 

приемането на действащата Конституция и подчерта, че България и Румъния 

първи сред бившите социалистически страни са избрали път на трансформация 

чрез право, приемайки изцяло нов основен закон. Това е така, защото вярвахме, че 

това ще бъде най-сигурната гаранция за необратимостта на демократичните 

процеси, заяви председателят на парламента. С приетата през 1991 г. Конституция 

целта за демократизиране на българското общество безспорно е постигната, 

добави Цецка Цачева. 

 

През 2016 г. ще отбележим и 50-годишнината от създаването на Съюза на 

юристите в България, създаден, за да защитава престижа на различните 

юридически професии и да работи за издигане на правната култура на 

българското общество, подчерта председателят на Народното събрание. Според 

Цецка Цачева съюзът достойно изпълнява тази мисия, активен и компетентен 



участник е в законодателната дейност, работи в тясна връзка с представителите на 

неправителствените организации, структурите на гражданското общество и 

медиите. 

Имаме какво още да направим, така че да издигнем авторитета на професията и 

нейния престиж сред обществото като цяло, подчерта Цецка Цачева. Тя изрази 

благодарност към журналистите, които задълбочено и с познание отразяват 

дейността на различните юридически съсловия. 

 

Тържественото събрание, организирано от Съюза на юристите в България по 

повод Деня на Конституцията и юриста, беше открито от председателя на Съюза 

на юристите в България Владимир Славов. На него присъстваха заместник-

председателите на Народното събрание Явор Хайтов и Явор Нотев, народни 

представители, председателят на Конституционния съд Борис Велчев, министърът 

на правосъдието Екатерина Захариева и др. 

 

На тържественото честване бяха наградени изявени юристи и бяха връчени и 

годишните награди за журналистически предавания и публикации на правна 

тематика. 

  



Цецка Цачева: Априлското въстание стана онзи вододел, който отприщи 

националната ни енергия, зареди пламъка на устрема към свобода и издигна 

любовта към отечеството в национална кауза 

20/04/2016 
 

Априлското въстание стана 

онзи вододел, който отприщи 

националната ни енергия, 

зареди пламъка на устрема към 

свобода и издигна любовта 

към свободното отечество в 

национална кауза. Това заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева пред 

участниците в тържественото 

събрание, посветено на 140-ата годишнина от Априлското въстание. Форумът във 

Военната академия „Г. С. Раковски” беше организиран от Българската академия 

на науките и Общобългарски комитет „Васил Левски”. 

Днес ние се покланяме, отдаваме почит на онези, които без очаквания за слава, 

ордени и медали дадоха живота си, за да ни има днес, за да ги има нашите 

потомци, за да я има България, подчерта председателят на парламента. И нека 

поколенията след нас знаят, тачат и предават изконното чувство на признателност 

и почит, към тези, които платиха най-високата цена, за да я има днес свободна и 

европейска България, добави Цецка Цачева. 

Не са малко датите, които са записани със златни букви в пантеона на 

националната ни памет, една от тях е 20 април 1876 г., посочи председателят на 

Народното събрание. Историята е категорична, че Априлското въстание е връхна 

точка в българското националноосвободително движение през епохата на 

Възраждането, подчерта Цецка Цачева. 

Председателят на Народното събрание отбеляза, че светът е потресен след 

потушаването на въстанието, а Европа осъмва, смразена от отзвука на кървавите 

пламъци на горящите села и градове, от хилядите невинни жертви, от силата на 

един народ, протегнал ръка към свободата си. Виктор Юго, Дж. Гарибалди, 

Бисмарк, Уилям Гладстон и Чарлз Дарвин, Толстой, Достоевски, Тургенев, 

Менделеев са само част от имената на най-видните представители на 

прогресивната европейска и световна мисъл тогава, които застават на страната на 

българите, подчерта Цецка Цачева. Тя цитира статия за английския вестник „Дели 

Нюз” на известния американски журналист Макгахан, в която той определя 

българите като трудолюбиви, упорити в работата, честни, образовани и мирни 

хора. 

Когато говорим за Априлското въстание не може да подминем първият български 

парламент, свикан в местността Оборище, събранието, основателно наречено от 

историци и съвременници първото Велико народно събрание на България, заяви 

Цецка Цачева. Тя подчерта, че и днес съвременният парламентаризъм продължава 

да изповядва онези ценности и се основава на  същите принципи – изборност на 

делегатите, демократичност и вишегласие. Посланието от Оборище, че пътят на 



националната ни свобода и независимост преминава през принципите на 

демокрацията и равенството, са валидни и днес, тези принципи приобщиха 

българския народ към идеите на демократична Европа и ни направиха част от 

голямото европейско семейство, добави председателят на Народното събрание. 

Началникът на Военната академия „Г. С. Раковски” Тодор Дочев отбеляза, че 

Априлското въстание е едно от най-величавите събития в българската история, 

оставило незаличима следа в националната ни памет.  

Председателят на БАН академик Стефан Воденичаров посочи, че когато се говори 

за Априлското въстание в сърцето на всеки българин нещо трепва и това е 

разбираемо, защото всеки един от нас е закърмен със спомените за него и знае 

какво значи то за България.  

Преди тържественото събрание във Военната академия „Г.С. Раковски” бяха 

положени в алеята на славата на гилзи с пръст от бойните полета Копривщица, 

Панагюрище, Перущица, Батак и връх Околчица.  

  



Председателят на парламента Цецка Цачева приветства участниците в 

конференцията "Укрепване на независимостта и безпристрастността на 

съдебната власт като предпоставка за върховенството на закона в държавите 

членки на Съвета на Европа" 

22/04/2016 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

приветства участниците в 

конференцията "Укрепване на 

независимостта и 

безпристрастността на 

съдебната власт като 

предпоставка за 

върховенството на закона в 

държавите членки на Съвета 

на Европа". Форумът се проведе в рамките на българското председателство на 

Комитета на министрите на Съвета на Европа и беше организиран от 

министерството на правосъдието със съдействието на Съвета на Европа. 

Председателят на парламента отбеляза, че темите на конференцията безспорно са 

и на вниманието на всяка законодателна институция, защото въпросите за 

независимостта и безпристрастността на съдебната власт са ангажимент както на 

изпълнителната, така и на законодателната власт. Съзнавайки тази своя 

отговорност, българският парламент прие промени в Конституцията, подчерта 

Цецка Цачева и благодари на Венецианската комисия към Съвета на Европа за 

изключително конструктивното съдействие. 

 

Убедена съм, че планът за действие на Съвета на Европа относно укрепването на 

независимостта и безпристрастността на правораздаването ще има конкретни 

измерения в бъдещото законодателство на националните парламенти на 

държавите-членки на организацията в посока на укрепване на демокрацията, 

върховенството на Закона и равенството на гражданите пред него, допълни още 

председателят на Народното събрание. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри благотворителен 

великденски базар в Никопол 

25/04/2016 
Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева откри 

благотворителен великденски 

базар на тестени и захарни 

изделия в Никопол. 

В навечерието на Великден не 

трябва да забравяме нашите 

съграждани и сънародници, 

към които съдбата не е била 

благосклонна и които имат 

нужда от нашата 

съпричастност и подкрепа, посочи тя. Надявам се всички да откликнем и със 

събраните средства да допринесем към това, което държавните институции и 

общинските власти правят за хората, които са в риск или в нужда. 

На откриването на благотворителния базар присъстваха депутати, представители 

на местната власт и жители на селища от община Никопол. Събраните от 

благотворителния базар средства ще бъдат дарени на Защитените жилища в село 

Драгаш войвода. 

  



 

Софийската математическа гимназия днес е марка, знак за качество, за 

успехи и модерно образование, заяви председателят на парламента Цецка 

Цачева в приветствието си към преподавателите и учениците на СМГ 

„Паисий Хилендарски” по повод 45-годишния юбилей на училището 

26/04/2016 

 
Софийската математическа гимназия днес е марка, знак за качество, знак за 

успехи, за новаторство, за модерно образование, заяви председателят на 

парламента Цецка Цачева в приветствието си към преподавателите и учениците 

на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по повод 45-

годишния юбилей на училището. Годишнината беше отбелязана с празничен 

концерт в Националния дворец на културата. 

 

Цецка Цачева благодари на преподавателите, за това, че са се посветили на тази 

благородна професия, за това, че откриват млади таланти и насърчават техните 

амбиции. Тя им пожела да продължат все така успешно и неуморно да предават 

своя опит на своите възпитаници. 

 

Председателят на Народното събрание поздрави учениците за техните големи 

постижения, за техните заслужени медали, за класирането им в най-престижните 

национални и международни състезания. Вие доказвате, че можете, че усилията 

на вашето семейство, на вашите преподаватели, на любимата математическа 

гимназия не са напразни, отбеляза Цецка Цачева. 

  



Имаме нужда от силно дамско присъствие и в звената за сигурност и отбрана 

на България, отбеляза Цецка Цачева на среща с представителки на 

Сдружението на жените-военнослужещи 

28/04/2016 
 

Имаме нужда от силно дамско 

присъствие и в звената за 

сигурност и отбрана на 

Република България, отбеляза 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

среща в парламента с жени-

депутати и представителки на 

Сдружението на жените-

военнослужещи. На разговора, 

иницииран от Ирена Соколова (ПГ на ПП ГЕРБ), Полина Карастоянова (ПГ 

„Патриотичен фронт”) и Красимира Ковачка (ПГ „Български демократичен 

център”),  присъстваха народни представители от Комисията по отбрана и 

Началника на отбраната на Република България генерал Константин Попов. 

Председателят на парламента отбеляза, че приветства инициативата на жените-

народни представители от различните парламентарни групи в 43-то Народно 

събрание. Тя отбеляза, че жените-военнослужещи носят много тежка и отговорна 

задача, свързана със сигурността и отбраната на Родината, и подчерта, че техният 

процент е повече от 14 в тази до скоро запазена само за мъже територия. Жените 

носим отговорността и необходимостта добре да си свършим работатата, а в 

тежките сектори, в които вие работите, отговорността, която носите за човешкия 

живот и за хората, които вие ръководите, става още по-голяма, посочи Цецка 

Цачева. Тя информира участниците в срещата, че парламентът наскоро е приел 

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете.  

Председателят на Управителния съвет на Сдружението на жените-

военнослужещи подполковник Невяна Михайлова Митева благодари за срещата и 

изрази надежда, че тя ще стане традиционна в навечерието на 6 май – Ден на 

храбростта и празник на Българската армия. Тя предложи в разговора да участват 

отличените през изминалата година военнослужещи жени и мъже, защото те са 

показали високи професионални качества, доказвайки се в различни мисии и 

операции в България и по света.  

От Сдружението на жените-военнослужещи подариха на председателя на 

Народното събрание Цецка Цачева и на народните представители книга с разкази 

на военнослужещи на военна тематика. 

 

  



Цецка Цачева в Панагюрище: Историята на Априлското въстание е 

неприкосновена част от нашето битие, защото тя е в основата на 

съвременния патриотизъм и родолюбие 

01/05/2016 
Историята на Априлското 

въстание е неприкосновена 

част от нашето битие, защото 

тя е в основата на съвременния 

патриотизъм и родолюбие. 

Това заяви председателят на 

Народното събрание Цецка 

Цачева по време на 

тържественото честване на 

140-ата годишнина от 

Априлското въстание на пл. 

“20 април” в Панагюрище. 

Днес отново отправяме поглед към събитието, с което българският народ преди 

140 години тръгна към своето историческо възкресение и в онази окървавена 

пролет дръзко и категорично заяви – долу оковите от Родината, искаме свободна и 

независима българска държава, отбеляза в словото си председателят на 

парламента. 

По думите на Цецка Цачева през 1876 г. недоволството на българите от 

петвековното и закостеняло потисничество стига своята връхна точка, водачи и 

народ са решени – пътят към свободната държава на българите е пътят на 

въоръженото въстание. Тъкмо въстанието обявява пред тогавашния цивилизован 

свят, че на Балканите има един народ, готов да умре за свободата си, отбеляза още 

председателят на парламента. След 5 века изолация българите имат пълно 

основание да претендират да наредят и себе си сред модерните европейски 

държави, въстанието постига своя политически успех и две години след 

избухването му България е освободена, заяви Цецка Цачева. Тя допълни, че 140 

години след априлската епопея България е свободна, независима и демократична 

държава, въплътила идеалите на героите от април 1876 г. 

Цецка Цачева отбеляза, че днес сме част от голямото европейско семейство; 

реалността ни изправя пред социалните и морални предизвикателства на един 

сложен и противоречив свят и тъкмо затова трябва да бъдем нетърпими към 

крайните идеологически пристрастия, защото те не задават хоризонт. С тези идеи 

- 140 години по-късно, ние чертаем нашето бъдеще, заяви още председателят на 

парламента. 

По-рано Цецка Цачева прие почетния караул на Българската армия. Тя поздрави 

войниците по повод годишнината от Априлското въстание. 

 

  



 

Цецка Цачева на местността „Оборище“: Повече от 140 години Оборище е 

място за поклонение, за размисъл и почит, защото оттук тръгва 

възкресението на новата българска държава 

02/05/2016 

Повече от 140 години Оборище е място 

за поклонение, за размисъл и почит, 

защото оттук тръгва възкресението на 

новата българска държава. Това заяви 

председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева пред гражданите, събрали 

се да отбележат  годишнината от 

Априлското въстание в местността 

„Оборище“. 

Оборище събира онези българи, различни по занаят, различни по образование, 

различни по възраст, но обединени от едно – твърдата решимост, че е дошло 

време българите да имат своя държава, която да се нареди сред модерните 

европейски държави, заяви председателят на парламента. 

Цецка Цачева отбеляза, че 140 години по-късно ние трябва да разчитаме и знаците 

на днешния ден, да живеем със самочувствието, че сме претворили идеалите на 

Апостола на свободата, на панагюрци, на всички участници в Априлската епопея, 

на събралите се тук – на Оборище. Защото днес България е свободна, независима 

и демократична държава – така, както е казал Васил Левски, че най-светлият 

идеал е идеалът за чиста и свята република, свобода, равенство и братство, добави 

още председателят на Народното събрание. 

На поклонението присъстваха много граждани, жители на Панагюрище и гости от 

цялата страна. Поднесени бяха цветя на паметника „Оборище”. И тази година по 

традиция беше връчена наградата „Оборище”, учредена от Сдружението на 

възрожденските градове и общности „Възраждане за XXІ век“. Националната 

награда "Оборище" за 2016 г. получи историкът проф. Иван Стоянов, 

преподавател в катедра „Нова и най-нова история“ на Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методий“ – за принос в утвърждаването на 

българската държавност и идентичност. Отличието се присъжда всяка година за 

принос в съхраняването и утвърждаването на българската духовност. 
  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря с 

абитуриенти от Банско, които бяха гости на парламента 

12/05/2016 

Председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева разговаря с абитуриенти 

от Банско, които бяха гости на 

парламента. Тя им пожела здраве, 

късмет и успех и ги посъветва да не се 

страхуват да изказват собствената си 

позиция дори тогава, когато тя е 

различна от доминиращата. Не 

забравяйте корените си, както и това, 

което са ви дали вашите родители и учители, добави Цецка Цачева. 

В срещата участваха народният представител Даниела Савеклиева и кметът на 

Банско Георги Икономов, който обясни, че гостуващите в парламента 

абитуриенти са от трите техникума в Банско, които са изявили желание да се 

запознаят с работата на законодателната институция и да усетят атмосферата в 

парламента. 

През изминалите години вие сте получили най-мъдрото знание - да търсите 

решенията за справяне с всякакви житейски проблеми, обърна се председателят 

на Народното събрание към младежите. Цецка Цачева отбеляза, че те са имали 

възможност да проследят част от пленарното заседание и да усетят емоцията, 

напрежението, политическото противопоставяне. Народното събрание е най-

прозрачната, най-отворената и най-демократичната институция, подчерта тя и 

добави, че по няколко групи на ден посещават сградата и се запознават с работата 

на парламента. 

Председателят на Народното събрание запозна младежите с основните 

приоритети в работата на законодателната институция. Тя уточни, че сред 

обсъжданите теми в парламента е и проблемът с бежанската вълна и 

миграционните потоци. Важно е България да се запази като остров на стабилност, 

какъвто е в момента, подчерта Цецка Цачева и допълни, че партньорите на 

страната ни в ЕС гледат на България като на фактор на стабилността, който е 

важен за цяла Европа. 

  



 

Комисията по образованието и науката учредява награда за добро 

сътрудничество между музей и училище 

13/05/2016 
 

Комисията по образованието и 

науката учредява награда за 

добро сътрудничество между 

музей и училище. Това заяви 

председателят на Комисията 

по образованието и науката 

Милена Дамянова при 

откриването на кръгла маса 

„Училището в музея, музеят в 

училището“. 

Предвижда се наградата да бъде присъждана ежегодно, като поощрение ще 

получават учителите, които допринасят за доброто сътрудничество с културни 

институти, уточни Милена Дамянова. Тя изрази надежда присъждането на тази 

награда да се превърне в традиция на комисиите по образование в Народното 

събрание. 

При откриването на кръглата маса, която е организирана от Комисията по 

образованието и науката, Милена Дамянова подчерта, че сътрудничеството между 

училища и музеи в момента се дължи единствено и само на индивидуалните 

усилия на отделни учители, училища или музеи. Няма обща национална политика, 

не са създадени възможности, които да направят тази практика дългосрочна и 

постоянна, заяви тя. Председателят на парламентарната комисия по 

образованието уточни, че в общата политика трябва да бъдат включени и 

библиотеките, галериите и читалищата. Милена Дамянова отбеляза, че може да 

бъде въведено задължение за провеждане на часове по история и литература в 

музеите, библиотеките и читалищата. За да се осъществи това, трябва да се 

промени тежката административна процедура за извеждане на учениците от 

училищата, която превръща усилията на учители и музейни работници в мъчение, 

добави тя. 

Председателят на Комисията по културата и медиите Полина Карастоянова 

подчерта, че кръглата маса е добра възможност да се представят добрите 

практики, но и да се видят трудностите при сътрудничеството между 

образователните и културните институции. Това е форумът, на който можем да 

очертаем пътят за по-ефективно взаимодействие между държавата, местната власт 

и неправителствените организации, посочи тя. 

Няма как да си представим модерното образование без възможността децата да 

учат чрез преживяване, чрез практики и игри, които оставят трайни знания, 

отбеляза на форума кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Тя съобщи, 

че от следващата учебна година се планира да започне програма „Музей в куфар” 

на Музея за история на София, която предвижда гостуване в столичните училища 

и детски градини.  

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в тържествата 

по повод празника на Плевен 

15/05/2016 
 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

участва в тържествата по 

повод празника на Плевен. 

В календара на човешкия 

живот, както и на всеки град, 

има дати, които бележат 

неговата история и днес е 

нашата дата – 15 май, 

празникът на Плевен, отбеляза 

в приветствието си 

председателят на парламента. 

 

Всеки от нас свързва Плевен с Панорамата – като символ на българското минало, 

настояще и бъдеще, добави още Цецка Цачева. Тя припомни приноса на 

прославени плевенчани, които са трасирали пътя в историята. Председателят на 

Народното събрание специално отбеляза и ролята на днешните плевенски творци, 

които прославят името на града не само в страната, но и далече зад нейните 

предели. Обичта към града ни днес трябва да се прояви в усмивка, затова нека 

усмивките ни на този ден бъдат обещание за работа в интерес на нашия град, за 

единение и за бъдещето на Плевен, заяви още Цецка Цачева. 

Тя присъства на водосвета, който бе отслужен пред най-старата плевенска църква 

"Св. Николай" за здравето и благоденствието на Плевен. След това председателят 

на парламента, заедно с останалите гости, се включи в празнично шествие. То 

премина по централната улица "Васил Левски", водено от свещеници, които 

носеха благословената икона на Св. Георги Победоносец – пазител на Плевен. 

След нея вървяха ученици с портретите на заслужили плевенчани. Сред ликовете 

бяха тези на Анастасия Димитрова, създала първото в България светско училище 

за момичета, на Данаил Попов – най-близкия съратник на Левски. В колоната 

бяха портрети на много творци, сред които Гена Димитрова, Катя Попова, Емил 

Димитров, Никола Ракитин. 

С тържествен ритуал на площад "Възраждане" бяха издигнати националното 

знаме и знамето на обединена Европа. На площада прозвуча "Хубава си, моя 

горо" в изпълнение на хор "Гена Димитрова". 

 

  



 

В Народното събрание беше валидирано пощенско-филателно издание “140 

години от слизането на Ботевата чета от кораба Радецки на Козлодуйския 

бряг” 

18/05/2016 
В Народното събрание беше 

валидирано пощенско-филателно 

издание “140 години от слизането на 

Ботевата чета от кораба Радецки на 

Козлодуйския бряг”. Инициативата е 

част от поредицата прояви, с които 

тази година се отбелязват 140 

години от Априлското въстание и от 

подвига на Ботев и неговата чета. 

Отбелязването на годишнината е под патронажа на председателя на Народното 

събрание Цецка Цачева. 

Пощенското клеймо, с което беше валидирана пощенската марка, положиха 

председателят на парламента Цецка Цачева, заместник-министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и председателят на 

Общонародната фондация "Христо Ботйов" Боян Ботйов. Тиражът на 

филателното издание е 12 000 броя, а автор е художникът Атанас Атанасов. 

Ботев е нашето, българско основание за самочувствие и гордост, отбеляза 

председателят на парламента Цецка Цачева. По думите й неговата поезия е сред 

най-великите световни образци на поетично слово, доказателство за таланта и 

гения на българина, но тя е и нашият вик за свобода. Огромната човешка 

саможертва на този велик българин ни остави като завет, че дългът и любовта към 

отечеството стоят над всичко, посочи Цецка Цачева. 

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Валери Борисов отбеляза, че темата за Ботев, четата му и подвига им 

е една от най-широко застъпените в българската филателия. Тази е третата марка, 

посветена на слизането на Ботевата чета на Козлодуйският бряг. 

 

  



 

В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост, деца от детска градина „Брезица”, Брезник, 

поздравиха народните представители и гостите на парламента 

20/05/2016 
В навечерието на 24 май – 

Деня на българската просвета 

и култура и на славянската 

писменост, деца от целодневна 

детска градина „Брезица”, град 

Брезник, поздравиха 

народните представители и 

гостите на парламента. 

 

Децата пяха, рецитираха 

стихове и връчиха на 

народните представители свитъци с послания по повод 24 май, в които цитират 

светите братя Кирил и Методий: ”Богатствата на един народ се измерват не само 

със злато, но и със светлината на разума и богатствата на духа”. 

Малките гости подариха на депутатите и нови етични правила - "Мост на 

добрината". Те предвиждат понеделник да е ден на усмивката, вторник - на 

целувката, сряда - на прегръдката, четвъртък - ден на добрите дела, петък - на 

обичта, а събота и неделя да са за семейството. Това са нашите правила към моста 

на добрината и ще бъдем много щастливи, ако ги спазвате и вие, обърнаха се 

децата към депутатите. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева благодари на малчуганите от 

името на всички лели, чичковци, баби и дядовци, присъстващи в Клуба на 

народния представител. Тя отбеляза, че артистично отправените от децата 

послания са стигнали и докоснали душите и сърцата на всички и се ангажира от 

днес нататък тези етични норми да бъдат спазвани в пленарната зала. 

Целодневна детска градина „Брезица” вече пета година работи по проект „Мост 

към добрината” – инициатива на градината, която има за цел формиране на 

ценностни качества и ориентации у децата, свързани с чувството за българска 

национална идентичност, уважение към другите, съпричастност и гражданско 

отношение. 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря с учениците, 

отличени в конкурса за есе на тема „Спасяването на българските евреи по 

време на Втората световна война” 

27/05/2016 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

разговаря с учениците, 

отличени в конкурса за есе на 

тема „Спасяването на 

българските евреи по време на 

Втората световна война”. 

Наградените младежи ще 

пътуват до Израел като гости 

на Лигата против поругаване, 

Кнесет, Яд Вашем и патриарха на Йерусалим. Те ще посетят израелския 

парламент (Кнесет) и ще се срещнат с неговия председател Йоел Еделщайн. В 

конкурса са участвали ученици от Видин, Габрово, Левски, Костинброд, София, 

Пловдив, Гоце Делчев, Разлог, Якоруда, Черноочене, Рудозем. 

 

Като българи имаме основание за самочувствие за това, че благодарение на 

единението на цялото общество сме успели да спасим близо 50 хиляди български 

евреи, отбеляза пред учениците председателят на Народното събрание. Цецка 

Цачева подчерта, че е важно младите да бъдат приобщени към темата за гибелта 

на милиони евреи през Втората световна война и да знаят за приноса на България 

за спасяването на българските евреи. Тя благодари на организаторите на конкурса 

за идеята да провокират ученици да споделят своите виждания за тази страница от 

историята, базирайки се на книгата на Михаел Бар-Зоар „Извън хватката на 

Хитлер”.  

Някои от отличените ученици представиха своите разсъждения по темата 

„Спасяването на българските евреи по време на Втората световна война”. Те 

отбелязаха, че е важно да бъде запазена толерантността, характерна за 

българското общество и да бъде попречено тя да се превърне в безразличие. 

Спасяването на българските евреи е пример за това как един народ може да се 

обедини и да направи велика постъпка, подчерта ученик от Карлово.    

В сградата на Народното събрание отличените ученици разгледаха кабинета на 

заместник-председателя на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев, пленарната 

зала на българския парламент и научиха повече за историята и работата на 

законодателната институция. 

  



 

Въвеждането на оценката за въздействието на законодателството и на 

обществените консултации като задължителен елемент в процеса на вземане 

на решение е приоритет на 43-ото Народно събрание 

30/05/2016 
Въвеждането на оценката за 

въздействието на 

законодателството и на 

обществените консултации 

като задължителен елемент в 

процеса на вземане на решение 

е приоритет на 43-ото Народно 

събрание. Това заяви 

председателят на парламента 

Цецка Цачева при откриването 

на международен симпозиум „Решението и неговата оценка”. 

Тя припомни, че в края на април тази година Народното събрание прие промени в 

Закона за нормативните актове, които ще влязат в сила в началото на ноември 

2016 г. С тях за първи път  в българското законодателство се въвежда оценка на 

въздействието на  законодателството. Разпоредбите ще се прилагат както по 

отношение на законодателната инициатива на Министерски съвет, така и на 

народните представители. 

Практиката в момента в българския парламент не винаги среща одобрението на 

гражданите и неправителствените организации, отбеляза Цецка Цачева. Тя изрази 

увереност, че тези изменения ще допринесат за нарастване на доверието в 

институциите на представителната демокрация.  

Председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов изрази 

очакването си симпозиумът да бъде конструктивен и да генерира нови идеи. Той 

отбеляза, че промените в Закона за нормативните актове са били приети с 

мнозинство в пленарна зала. С гях Народното събрание определя методология за 

извършване на оценка на въздействието на проектите на закони и кодекси, 

внесени от народните представители. В процеса по изработване на проект на 

нормативен акт ще се провеждат обществени консултации с гражданите и 

юридическите лица. 

На откриването на форума говориха и посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо 

Кабан, политологът доц. Антоний Гълъбов и проф. Жил Руе – директор на 

Висшия институт по мениджмънт, Университет „Св. Куентин”, представители на 

български и европейски институции и университети, неправителствени 

организации. 

  



 

Цецка Цачева: Ботев превърна думите свобода и истина в нравствени 

ценности и завинаги обвърза думата власт с народовластие 
02/06/2016 

 

Ботев превърна думите свобода 

и истина в нравствени 

ценности и завинаги обвърза 

думата власт с народовластие. 

Това заяви председателят на 

Народното събрание Цецка 

Цачева на тържествената заря-

проверка във Враца по повод 

140-ата годишнина от подвига 

на Христо Ботев и в памет на 

загиналите за свободата на България. 

Всяка година се изправяме мълчаливо пред един исторически връх, за да си 

припомним, че този връх е обител, в която живее духът на Христо Ботев, отбеляза 

в словото си Цецка Цачева. Тя допълни, че преди 140 години Христо Ботев и 

неговите четници слизат на козлодуйския бряг, целуват родната земя и поемат по 

страшния и славен път, който е пътят към тяхното безсмъртие. Саможертвата и 

подвига на поета и неговите четници заявяват на света, че земята българска е 

жива, а на следващите поколения завещаха да обичат тази земя с най-чистата 

любов, добави председателят на Народното събрание. И ако Левски е другото име 

на българския морал и на националното ни самочувствие, Ботев е сърцето 

българско, подчерта още Цецка Цачева. Той пое "онемялата българска земя от 

дедите ни, за да й вдъхне глас и този глас заживя в душата на българина, отреди 

му място в света и историята", допълни тя. По думите й Ботев е безусловен 

нравствен коректив и ориентир, който завинаги ни е сродил с общността на 

свободните хора. Вярата на Ботев в просветения разум ще я пазим завинаги в 

сърцата си, защото само просветеният разум води към прогрес и единение, към 

силна държава – дело на обединени хора, заяви още председателят на Народното 

събрание. 

Да почетат паметта на Ботев и загиналите герои тук бяха народни представители, 

ръководители на политически партии и организации, областният управител на 

Враца Малина Николова, Траянополският епископ Киприян, кметове на общини. 

Сред гостите бяха и делегациите на побратимените с Враца градове и области от 

Сърбия, Франция, Украйна, Словакия и Румъния. 

В тържествената митинг-проверка пред 12-метровия паметник на Ботев участваха 

представителни роти от военния гарнизон във Враца, както ученически и 

студентски отряди. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева прие рапорта на 

командващия зарята и поздрави войниците, учениците и студентите с Деня на 

Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Пред 

паметника на Ботев във Враца бяха положени венци на признателност. 

  



 

Документална изложба за живота и делото на Александър Стамболийски 

откри в парламента заместник-председателят на Народното събрание Явор 

Хайтов 

08/06/2016 
Документална изложба за 

живота и делото на 

Александър Стамболийски 

откри в парламента заместник-

председателят на Народното 

събрание Явор Хайтов. В 

изложбата са представени 

материали от личния фонд на 

Александър Стамболийски, от 

архива на Народното събрание 

и от масива на Централния 

държавен архив. Сред тях са рядко публикувани документи от държавните архиви 

в София, Плевен, Велико Търново, Перник, Русе, Шумен, Видин и Разград. 

За първи път са представени т.нар. преброителни списъци, които илюстрират 

началото на парламентарната дейност на Александър Стамболийски, както и 

използваната в предизборната кампания литография „Земеделски папагал”. 

Изложбата представя един нов поглед към живота и делото на Александър 

Стамболийски, отбеляза на откриването заместник-председателят на Народното 

събрание Явор Хайтов. Едва ли има някой в историята на България освен 

Александър Стамболийски, който да е направил по-големи, по-смели и по-дръзки 

реформи, които имат значение и днес, отбеляза на откриването на изложбата 

народният представител Румен Йончев. Делото на Стамболийски и неговите 

завети са актуални и днес, посочи пред присъстващите депутатът Росен Петров. 

Експозицията е подготвена от Държавната агенция "Архиви". 

  



 

В пленарната зала на Народното събрание бяха наградени лауреатите в 

регионалния младежки онлайн конкурс за есе „Младите хора от Югоизточна 

Европа за просперитет на региона” 

10/06/2016 
В пленарната зала на 

Народното събрание бяха 

наградени лауреатите в 

регионалния младежки онлайн 

конкурс за есе „Младите хора 

от Югоизточна Европа за 

просперитет на региона”. 

Дипломите на победителите 

връчи председателят на 

парламента и президент на 

Парламентарната асамблея на 

Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/ Цецка Цачева. На 

церемонията присъстваха и председателите на парламентите на Словения Милан 

Бърглез, на Македония Трайко Веляноски и на Косово Кадри Весели. 

 

Първа награда получи Александра – Бианка Попеску от Румъния за есето «Какъв 

избор имат младите хора от Югоизточна Европа?». На второ място е класирана 

Алиса Чиорная от Молдова с есето „Активното гражданство и свобода на 

изразяване – изборът на младите хора от Югоизточна Европа”. На трето място са 

двама участници в конкурса от Словения – Ника Кобетич и Петер Суходолчан. 

С днешното събитие отбелязваме 20-годишнината на ПСЮИЕ и като че ли има 

символика в това, че нашите млади лауреати са почти връстници на създаването 

на регионалния Процес, отбеляза председателят на Народното събрание. Те са 

хората, в чиито глас днес трябва да се вслушаме, защото разчитаме те да поемат 

изграденото от нас и да довършат несвършеното от нас, допълни Цецка Цачева. 

Тя приветства за проявения интерес към темата всички 45 участници в конкурса 

от 9 държави от ПСЮИЕ –Турция, Румъния, Молдова, Словения, България, 

Албания, Македония, Босна и Херцеговина и Гърция.  

Конкурсът, който бе насочен към млади хора на възраст до 29 години, бе обявен в 

сайта на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ и на 

уебстраниците на парламентите от ПСЮИЕ на 1 декември 2015 г.  

На церемонията в пленарна зала бяха и делегации от Албания, Босна и 

Херцеговина, Гърция, Молдова, Румъния, Словения, Турция, Хърватия и Черна 

гора, представители на международни организации. Те са в България за участие в 

пленарната сесия на 11 юни на Парламентарната асамблея на Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа „20 години ПСЮИЕ: Регионът – нови 

реалности и споделени перспективи”. 

  



 

Наградите #ВМУЗЕЯСМЕ на Фондация „Америка за България” бяха 

връчени в Народното събрание 

24/06/2016 
Председателят на Комисията 

по образованието и науката 

Милена Дамянова връчи 

наградите #ВМУЗЕЯСМЕ. 

Надпреварата бе в категориите 

„Най-добра работа с деца”, 

„Най-добра работа със 

семейства” и „Най-добро 

партньорство”.  

Милена Дамянова отбеляза 

ролята на доброто възпитание 

и качественото образование за изграждането на национални и европейски 

ценности у бъдещите поколения. Днешното събитие ни обеднинява като 

съмишленици около идеята да направим нашите деца истински граждани, 

успешни и смели личности, които познават историята си, своето културно 

наследство и които да съхранят българските традиции, допълни председателят на 

Комисията по образованието и науката. Милена Дамянова отчете дългогодишните 

усилия на работещите в сферата на образованието и културата, които превръщат 

музея, библиотеката и читалището в място, където децата се чувстват откриватели 

и мечтатели. Вашата работа е мисия и ви поздравявам, че сте приели ролята на 

днешните просветители, завърши тя.  

Жури с председател Милена Дамянова класира най-добрите проекти за работа с 

деца в българските музеи, галерии и културни пространства. Конкурсната 

надпревара за първите награди бе обявена на 18 май 2016 г. и само за 23 дни бяха 

подадени 40 проекта от държавни, общински, ведомствени и частни музеи, 

галерии, зоопаркове, ботанически градини и други културни организации, както и 

такива с нестопанска цел.  

 

В категория „Най-добра работа с деца” наградата на Фондация „Америка за 

България” печели Регионален исторически музей – Кюстендил с проекта 

„Музейна работилница за деца”. В категорията „Най-добра работа със 

семействата” наградата спечели Националният политехнически музей – София за 

проекта „семейна събота в музея”. Най-много – 22, бяха проектните предложения 

в категорията „Най-добро партньорство”, където първата награда спечели 

Фондация „Изиарт”. Поради голямата конкуренция журито определи и четири 

поощрителни награди. 

 

Отличените проекти се характеризират както с новаторство, креативност, 

насърчаване на любопитството на децата и стимулиране на тяхното въображение, 

така и с добро управление и план за устойчиво развитие на проекта, принос за 

местния и национален културен туризъм и образование. 

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри изложба от 

географски карти, гравюри и литографии, свързани с богомилството по 

българските земи 
07/07/2016 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева откри 

изложба от географски карти, 

гравюри и литографии, 

свързани с богомилството по 

българските земи. Изложбата 

„Богомилите” на 

художничката Виолета 

Гривишка се представя в 

Народното събрание от 

художествена галерия „Илия Бешков” – Плевен. 

Графичният цикъл „Богомилите” представя графично „историята”, животът и 

идеите на богомилите, отбеляза при откриването председателят на Народното 

събрание. Цецка Цачева посочи, че то преосмисля основни положения на 

християнската догматика като дава свои тълкувания за света, за човека и за 

спасението. Като социално движение то формира силно критична гледна точка 

към държавата и църквата, като позиция на „угнетените и оскърбени” от властта, 

които са лишени от перспектива за своето съществуване, добави тя. 

Богомилството не е секта, а определен нов начин на мислене и действие, посочи 

председателят на Народното събрание. Надявам се духът на всички да се възрадва 

от тази изложба и всеки от нас да открие своя път към познанието на истината и 

смисъла на живота, добави Цецка Цачева. 

Иван Велчев от художествена галерия „Илия Бешков”–Плевен подчерта, че 

изложбата представя част от 140-те графични листа, които художничката Виолета 

Гривишка е дарила на галерията през 2011 г. Тази експозиция вече е представена 

в Будапеща, Прага, Варшава, Братислава, Виена и много галерии в България, 

отбеляза той. 

Почти 50 години посветих на проучвания и вътрешни концентрации, за да 

достигна до дълбоката духовна същност на богомилството, каза при откриването 

на изложбата Виолета Гривишка. Тя подчерта, че богомилството представлява 

изключителна проява на духа на българите, които са разпространявали това 

учение, основано на християнството. 

Авторът на експозицията – Виолета Гривишка е родена в Плевен и завършва 

Художествената академия в София при проф. Евтим Томов. Има над 30 

самостоятелни изложби графика, живопис, акварел, керамична пластика. 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националната 

конференция на тема „25 години Конституция на Република България в 

перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на 

основните права” 
11/07/2016 

 

Конституцията безспорно е 

стожер на стабилността, гарант 

за сигурност и предсказуемост 

в живота на българските 

граждани, заяви председателят 

на парламента Цецка Цачева 

на откриването на 

конференцията „25 години 

Конституция на Република 

България в перспективата на 

върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?”. 

 

През 1991 г. приемането на Конституцията бе израз на решимостта за изграждане 

на демократична, правова и социална държава; днес 25 години по-късно все още 

не можем да оценим доколко сме постигнали тази цел, но можем да потърсим 

отговор на въпроса дали сме на прав път, отбеляза председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева. 

Председателят на парламента добави, че Конституцията от 1991 г. безспорно има 

ключово значение за изграждането и установяването на съществуващия днес 

модел на държавно устройство и държавно управление. Тя е символ на ново 

начало и на дълбоки промени в обществото след 1989 – 1990 г. 

Според председателя на парламента Конституцията дава добри възможности за 

отстояване на ценностите на демокрацията, за спазване на защитата и правата на 

човека и равноправно участие в международните отношения. В нея за първи път 

изрично е подчертано непосредственото действия на конституционните 

разпоредби, с което Конституцията се легитимира като върховен закон. Важно 

значение имат и възможностите за контрол от страна на гражданското общество и 

справедливостта на законите, отбеляза Цецка Цачева. 

Макар Конституцията да е добра основа за осигуряване на справедливост и 

съдържа онези принципи и ценности, които гарантират на гражданите 

възможността да живеят в правова държава, от съществено значение се оказа един 

не по-малко важен въпрос – въпросът за прилагането на Конституцията и 

законите на страната, отбеляза председателят на парламента. По думите й 

недобрите закони или тяхното неточно прилагане, често водят до противоречиви, 

нерядко критични оценки за самата Конституция.  

Според председателя на парламента оценката на действащата Конституция би 

следвало да се даде от специалистите по конституционно право, анализаторите на 

обществените и политически процеси в България и не на последно място – от 

гражданите. Те са тези, които могат да заявят дали принципите й са намерили 



отражение в нашия ден, допълни Цецка Цачева. По думите й всеки, и 

особено  юристите, трябва да се запита каква е отговорността му за това 

Българската конституция да се превърне от формален акт със символно значение 

в истински гарант за демократично и справедливо управление, за реално зачитане 

на правата и свободите на българските граждани. 

В условията на динамични законодателни промени, които са провокирани от 

реформи във всички сфери, Конституцията безспорно остава стожер на 

стабилността, гарант за сигурност и предсказуемост в живота на българските 

граждани, заяви председателят на парламента. В същото време, макар и стабилна, 

тя не е застинала рамка. Промените в нея през последните 25 години основно са 

свързани с една конкретна реформа – тази в съдебната система. Народното 

събрание осъзнава своята отговорност, защото същностна част от съдебната 

реформа е свързана със законодателни промени, това е основната тема в 

законодателната ни част в продължение на повече от 3 пленарни сесии на 43-ото 

Народно събрание, отбеляза Цецка Цачева. Тя се позова на един от изводите от 

Конференцията на министрите на правосъдието, проведена под егидата на Съвета 

на Европа в София през пролетта, а именно -  че независимостта на съдебната 

система е и състояние на духа на магистратите. 

Председателят на парламента подчерта, че днес няма как да не отбележим, че 

Конституцията безспорно е направила съществен пробив в развитието на 

България. 

„Историците и конституционалистите ще дадат своята оценка за ролята и 

значимостта на Конституцията от 1991 година, но отсега сме длъжни да отдадем 

дължимото на нашия основен закон за шанса, който даде на България да поеме по 

нов път – този път, който следваме и в момента. Път, който върна страната ни в 

сърцето на демократична Европа, там, където България, винаги е имала своето 

запазено място“, каза още Цецка Цачева. 

 

Форумът е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси, 

съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов български 

университет. 

На конференцията присъстваха депутати и представители на Конституционния 

съд, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на 

прокуратурата, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия съдебен съвет, както и 

омбудсманът Мая Манолова и преподаватели от Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” и Нов български университет. На 12 юли 2016 г., когато се 

навършва 25-тата годишнина от приемането на Конституцията от Великото 

народно събрание, конференцията ще продължи в Софийския университет. 

 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националния 

събор на народното творчество и животновъдство "Рожен 2016" 

15/07/2016 
Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева откри 

Националния събор на 

народното творчество и 

животновъдство  „Рожен – 

2016“. Фолклорното събитие 

започна с едноминутно 

мълчание в памет на жертвите 

на терористичния атентат във 

френския град Ница.  

Председателят на парламента посочи, че очакванията на хиляди хора, стекли се да 

преживеят заедно магията на събора "Рожен", са помрачени от поредния акт на 

насилие.  

Трябва да се противопоставим на тероризма заедно, със солидарната политика, 

която водим, заяви Цецка Цачева. Защото какво е красивата планина, чистото 

небе и земя, ако ни няма нас, хората, ако не сме тук да запазим корените и 

традициите на нашите праотци, заяви Цецка Цачева. 

 

По думите й живецът на българщината, патриотизмът и родолюбието, които 

носим, вплетени в шевиците, в багрите, в звуците на нашето народно творчество, 

трябва да бъдат предадени на бъдещите поколения. 

 

Кметът на Община Смолян Николай Мелемов посочи, че Рожен е уникално по 

рода си място, където всички българи изпитват чувство на гордост. Тук няма 

място за отрицателни емоции, трябва да отворим душата и сърцето си и да се 

насладим на богатия фолклор и прекрасната природа, добави той.  

Съборът на народното творчество и животновъдството започна с родопска музика 

в изпълнение на стотици каба гайди и емблематичната песен "Излел е Делю 

Хайдутин". Съборните сцени са разположени на фона на разгърнатото върху 

хълмовете българско знаме с площ 7800 кв. метра. В продължение на три дни ще 

бъдат представени народна музика, обичаи, обредност, словесен фолклор, танци, 

облекла и носии, както и традиционни български занаяти.  

  



 

Васил Левски има пълното историческото право да бъде политически и 

нравствен коректив не само за българите, но и за всички европейци, заяви 

Цецка Цачева на тържествения митинг - заря по повод 179 години от 

рождението на Васил Левски 

18/07/2016 

Васил Левски има пълното 

историческото право да бъде 

политически и нравствен коректив не 

само за българите, но и за всички 

европейци, заяви председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева на 

тържествения митинг-заря по повод 

179 години от рождението на Васил 

Левски в Карлово. 

Заветите и делото на Левски далеч надхвърлят границите на националното ни 

битие, сами по себе си те са морални норми, посочи председателят на Народното 

събрание. Нашият Левски заслужава да бъде общочовешки морален символ, заяви 

Цецка Цачева. 

На тази дата преди 179 години тук, в Карлово, се роди Левски, който ни изтръгна 

от безвремието на една робска участ, за да ни поведе по прашния път на 

неизвестното, за да накара българина да познае саможертвата, да преоткрие 

любовта към Отечеството и така да стане достоен да съхрани своя род, посочи 

председателят на Народното събрание. Цецка Цачева подчерта, че със словото си 

и делото си Апостола ни е превел през най-тежките исторически изпитания, за да 

възстановим и изградим българската държавност, за да бъдем днес достойни за 

европейското ни настояще и бъдеще. Това дължим на Левски - моралният връх, 

до който стигнахме като народ в своето историческо развитие, заяви тя. 

Ако днес ни объркват, проблемите от срещите със страданието и несигурността – 

нека потърсим заветите на Левски, призова председателят на парламента. Ако 

днес сме притеснени за бъдещето на Европа – нека почерпим сили от 

безрезервната му вяра във висотата на хуманните идеали, добави Цецка 

Цачева.Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители участваха в тържествения митинг - заря по повод 179 години от 

рождението на Васил Левски в Карлово. Председателят на парламента поздрави 

почетните роти на Българската армия и прие рапорта на командващия зарята. 

  



 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в откриването 

на „Панаирни дни - Кнежа“ в гр. Кнежа 
28/08/2016 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева участва в 

откриването на „Панаирни дни - 

Кнежа“ в гр. Кнежа. Председателят 

на парламента поздрави събралите 

се жители и гости на града за това, 

че са запазили традицията всяка 

година в края на август да 

провеждат местния панаир. Хубаво 

е да има такива празници, но те са 

още по-щастливи тогава, когато 

можем да споделим трудностите на деня ни, но и да признаем, че вървим във 

вярната посока, добави Цецка Цачева. 

Началото на тържественото откриване на панаирните дни в Кнежа тази година за 

първи път беше поставено от гайдарски състав „Петко войвода“.  

  



 

Преди 131 години нашите предци извършват смел държавно-политически 

акт, който няма аналог нито в балканската, нито в европейската история, 

заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на тържественото 

честване на Съединението в Пловдив 

06/09/2016 
Преди 131 години нашите 

предци извършват смел 

държавно-политически акт, 

който няма аналог нито в 

балканската, нито в 

европейската история, заяви 

председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева на 

тържественото честване на 

Съединението на Княжество 

България с Източна Румелия на площад "Съединение" в Пловдив. 

Всяка година отбелязваме 6 септември като дата, на която българският народ 

непоколебимо и дръзко заявява волята си Източна Румелия и Княжество България 

да се обединят, въпреки статуквото, наложено от Великите сили, подчерта в 

словото си Цецка Цачева. По думите й след прокламирането на Съединението 

безспорно става ясно, че то е дело на целия български народ – дори тези, които са 

били против него, се вливат в общонародната радост, възторгът и в Княжеството е 

неподправен, а князът, въпреки международните усложнения, признава 

извършеното. 

 

Трябва да помним, че когато сме единни, целите ни са достижими – в това е 

величието на Съединението, заяви още Цецка Цачева. 

Тържествената заря-проверка започна с приемане строя на почетните роти на 

поделенията на Сухопътни войски и Военно-въздушните сили на Пловдивския 

гарнизон от председателя на парламента Цецка Цачева. 

Преди тържествената част в зала "Съединение" на Историческия музей бе открита 

и изложба под мотото "Пловдив по пътя към модерния свят". Експозицията е 

посветена на историята на града от Освобождението през 1878 г. до втората 

половина на XX век.  

  



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева бе удостоена от 

Медицинския университет в Плевен с плакет за „Изключителен принос" 

12/09/2016 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева бе 

удостоена от Медицинския 

университет в Плевен с плакет 

за „Изключителен принос". 

Отличието бе връчено от 

ректора проф. д-р Славчо 

Томов на тържествена 

церемония по повод 

откриването на новата учебна 

година. Той отбеляза, че 

решението на академичното ръководство да бъде удостоена Цецка Цачева е за 

нейния принос за откриване на новия Факултет по фармация. 

 

Председателят на парламента благодари за отличието и отбеляза, че  за нея е 

гордост да бъде част от огромния екип, който направи така, че да бъде открит 

Факултет по фармация. Цецка Цачева подчерта, че Медицинският университет в 

Плевен подготвя висококвалифицирани специалисти, които успешно се 

реализират. Плевен е жив град, който диша с порива, ентусиазма и свободата на 

младите хора – той има настояще и бъдеще, допълни още председателят на 

Народното събрание. 

  



 

Народното събрание за трети път тази година отвори вратите си за 

посетители 

17/09/2016 

 

Народното събрание за трети 

път тази година отвори 

вратите си за посетители. В 

рамките на Европейските дни 

на наследството днес стотици 

граждани посетиха 

парламента в Деня на 

отворени врати. Тази година в 

България съвместната 

иницатива на Съвета на 

Европа и Европейския съюз се провежда под надслов „Културното наследство в 

информационното общество” и дава възможност на гражданите да посетят 

забележителности с висока културна стойност в цялата страна. 

Гостите на парламента имаха възможност да разгледат сградата, пленарната зала 

на Народното събрание, както и постоянната експозиция, свързана с историята на 

законодателната институция. 

Проектът на сградата на българския парламент е дело на архитект Константин 

Йованович. Той е бил представен от автора си през май 1884 г., като през ноември 

същата година е поставено началото на нейния строеж. Изграждането и 

обзавеждането на сградата продължава до 1886 г. В годините от 1896 до 1899 се 

построява двуетажно крило от север с помещения за канцеларии и архив на 

Народното събрание, а през 1925 г. започва изграждането на триетажно северно 

крило с чакалня, кулоари и архив. Сградата е обявена за паметник на културата от 

национално значение през 1955 г. 

Повече от 5000 души посетиха законодателната институция на 20 февруари и 

успяха да разгледат експозиции, свързани с живота и делото на Васил Левски и 

отбелязването на 140 години от Априлското въстание и от гибелта на Христо 

Ботев. В Деня на Конституцията – 16 април и по повод 200-годишнината от 

рождението на Екзарх Антим I Народното събрание отвори врати и представи 

изложба с оригиналите на четирите български Конституции, както и двете 

изменения на Търновската конституция. 

  



Независимостта, след Свободата и Съединението, е още една сбъдната мечта 

и съкровен завет на дейците на Възраждането и на строителите на 

съвременна България, отбеляза заместник-председателят на Народното 

събрание Димитър Главчев на тържествената заря-проверка на площад 

„Цар Асен І” пред крепостта "Царевец" във Велико Търново 

22/09/2016 

Независимостта, след 

Свободата и Съединението, е 

още една сбъдната мечта и 

съкровен завет на дейците на 

Възраждането и на 

строителите на съвременна 

България, отбеляза заместник-

председателят на Народното 

събрание Димитър Главчев на 

тържествената заря-проверка 

на площад „Цар Асен І” пред крепостта "Царевец" във Велико Търново. 

Димитър Главчев и народни представители участваха в тържествата във Велико 

Търново по повод 108-ата годишнина от обявяването на Независимостта на 

България. 

В словото си той допълни, че с провъзгласяването на Независимостта и с нейното 

признаване от останалия свят България завършва държавното си изграждане и 

вече и в юридически смисъл е пълноправен член на семейството на свободните 

държави. Тя успява да извоюва и последното, което характеризира една държава: 

свобода в действията във външнополитически план, свобода в участието в 

международния живот, където останалите държави виждат в България равен на 

тях достоен партньор.  

Димитър Главчев посочи, че в днешния век сложността на международните 

отношения е нараснала многократно, днешните държави са обвързани с хиляди 

връзки от най-различен характер и дори най-големите не могат да отстояват 

независимост сами. България ще бъде успешна, ако постига своите цели от 

позицията на своята твърда принадлежност към ценностите на европейската 

цивилизация, на евроатлантическите ценности, заяви той. 

Според заместник-председателя на Народното събрание България е длъжна да 

отстоява националния си интерес, но в условия на диалог и отвореност към 

външния свят, чрез търсене на партньорство с европейските държави, чрез 

равновесие на интереси - понякога противоположни. Бъдещето на България, 

българският национален интерес, могат да бъдат реализирани и защитени само в 

солидарно и равностойно общуване в рамките на европейското семейство, посочи 

той. По думите му Независимостта днес е послание за достойно отстояване на 

собствения интерес, но и на баланс и равновесие с приятели и партньори. 

  



 

Обявяването на Независимостта е събитие, което връща страната ни в 

семейството на независимите европейски държави, заяви във Велико 

Търново заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев 

22/09/2016 
Обявяването на 

Независимостта на България е 

събитие, което връща страната 

ни в семейството на 

независимите европейски 

държави, заяви във Велико 

Търново заместник-

председателят на Народното 

събрание Димитър Главчев. 

Той присъства на военния 

ритуал за издигане на 

националното знаме на Република България и приветства жителите и гостите на 

града по повод 108-ата годишнина от обявяването на Независимостта. 

 

Този изключителен исторически акт има огромно значение в новата българска 

история, тъй като слага финалната точка на националноосвободителните борби на 

българския народ, отбеляза Димитър Главчев. По думите му няма българин, който 

да не изпитва гордост от това решение. Възходът на страната ни след него е 

забележителен и България се развива с темпове, които удивяват тогавашна 

Европа, добави заместник-председателят на парламента. Той добави, че младата 

ни държава върви нагоре в областта на икономиката, образованието, културата, 

военното дело. 

Независимостта е наша гражданска ценност, която трябна да пазим като най-

скъпото, подчерта Димитър Главчев. В днешните сложни исторически времена 

според него е важно да отстояваме своята независимост, да уважаваме чуждата и 

да имаме самочувствието на пълноправен член на Европейската общност. Нека 

помним историята и да преклоним пред делото на достойните българи, отбеляза 

още заместник-председателят на Народното събрание. 

Димитър Главчев и народни представители поднесоха цветя на Пирамидата на 

Независимостта в крепостта „Царевец”. Заместник-председателят на парламента 

се включи в празничното ществие до паметника на „Майка България”, където 

бяха поднесени венци и цветя. 

 

На историческата крепост се събраха стотици граждани на Велико Търново, гости 

на града, народни представители, общественици и официални лица. Деца от 

училищата във Велико Търново пуснаха във въздуха балони в цветовете на 

българското знаме. Бе прочетен манифестът за обявяване на Независимостта. 

По-рано Димитър Главчев присъства на празничната света литургия и водосвет в 

църквата „Свети Четиридесет мъченици”. 

 



Председателят на българския Културно-информационен център 

„Босилеград” Иван Николов и учителят Мариана Пенчева получиха 

Гражданската награда на Европейския парламент за 2016 г. на церемония в 

Народното събрание 

30/09/2016 
 

Председателят на българския 

Културно-информационен 

център „Босилеград” Иван 

Николов и учителят Мариана 

Пенчева получиха 

Гражданската награда на 

Европейския парламент за 

2016 г. на церемония в 

Народното събрание. 

Мариана Пенчева е учител и е 

номинирана от евродепутата Георги Пирински. След затварянето на Основно 

училище „Васил Априлов” с функциониращ към него пансион в дряновското село 

Гостилица, тя отглежда и възпитава в дома си девет деца от бедни семейства. 

Иван Николов, номиниран от евродепутата Андрей Ковачев, е поет, публицист и 

общественик. Той е председател на българския Културно-информационен център 

„Босилеград”. 

Заместник-председателят на парламента Димитър Главчев поздрави отличените 

българи и отбеляза, че наградата е послание за безкористна, благородна и 

родолюбива дейност, за смело отстояване на каузи. Вярвам, че Европа е 

пространство на вечните общочовешки ценности, на солидарността и на 

хуманизма, а в трудните времена, в които живеем, те са изворът на вдъхновение 

за младото поколение българи и европейци, допълни Димитър Главчев. 

Той благодари на българските членове на Европейския парламент за усилията им 

силата и благородната енергия на гражданското общество у нас да бъдат оценени 

по достойнство. 

Евродепутатът Георги Пирински връчи почетния медал на Мариана Пенчева. Той 

отбеляза, че Гражданската награда на Европейския парламент трябва да бъде 

осъзната като признание за ярки прояви, които символизират европейските 

ценности. По думите му младият учител е забележителен пример за солидарност 

и човешка съпричастност и то към деца, които се нуждаят от подкрепа, среда и 

грижа, която да ги направи добри граждани. 

Това, което ме мотивира и ме вдъхновява, са децата, защото те заслужават 

грижата, вниманието и търпението, заслужават да бъдат възпитавани и да получат 

равен шанс, заяви Мариана Пенчева. 

Евродепутатът Андрей Ковачев връчи почетния медал на номинирания от него 

публицист и общественик Иван Николов и посочи, че с дейността си на лидер на 

българското малцинство в Западните покрайнини той не само отстоява ценности 

като свободата на мисълта, съвестта и религията, но и работи в името на 

опазването на българщината и българското културно наследство. 

 



Иван Николов благодари за отличието и добави, че с него се дава национална и 

европейска легитимност за всеотдайната работа на Културния-информационен 

център „Босилеград” за каузата, правата и интересите на българското малцинство 

през последните 18 години. 

 

През 2016 г. общо 50 лауреати ще получат почетния медал на Наградата и ще 

бъдат поканени на съвместно събитие на 12 и 13 октомври 2016 г. в Брюксел, 

където ще им бъдат връчени и почетни дипломи. Българското национално жури в 

състав Владимир Уручев, Илияна Йотова, Илхан Кючюк и Ангел Джамбазки 

класира двете български номинации. Те бяха предложени на европейското жури, 

ръководено от заместник-председателя на ЕП Силви Гийом, което одобри техните 

кандидатури. 

 

 

  



 

Цецка Цачева: Тридесет и осем на сто от приетите законодателни актове в 

43-ото Народно събрание са насочени пряко или косвено към решаването на 

проблемите на бизнеса в България 
04/10/2016 

 

Тридесет и осем на сто от 

приетите законодателни актове 

в 43-ото Народно събрание са 

насочени пряко или косвено 

към решаването на проблемите 

на бизнеса. Това заяви 

председателят на парламента 

Цецка Цачева при откриването 

на дискусионен форум 

„Сигурност и устойчивост на 

българския бизнес и политика”. Конференцията е организирана от Съвета на 

жените в бизнеса в България и е под патронажа на председателя на Народното 

събрание. 

Цецка Цачева подчерта, че този дял е повече от два пъти по-висок от 

законодателните инициативи, насочени към държавната администрация. По 

думите й приоритет в дейността на законодателната институция е подобряването 

на бизнес средата, публичната регулация и развитието на 

конкуретноспособността, тъй като Народното събрание винаги е откликвало на 

потребностите на хората. Голямата крачка, която направихме в началото на тази 

година, е промяната на Закона за нормативните актове, който влиза в сила от 

ноември, отчете тя и допълни, че законодателните промени не бива да са самоцел 

с оглед на важността след време те да допринесат за подобряване на регулацията 

в обществения сектор. Според Цецка Цачева основата за постигане на сигурност и 

устойчивост в днешния глобален и изпълнен с предизвикателства свят е диалогът. 

Затова единението е от съществено значение, но не в смисъл на изключване на 

различията, а знаейки ясно поставена цел, да се търси общият път към нея, 

завърши председателят на Народното събрание. 

 

„Динамика на геополитическата среда и отражение върху бизнеса в България” бе 

първата тема, която обсъдиха участниците в дискусията. Председателят на 

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание 

Цветан Цветанов отбеляза, че  в момента средата за сигурност в България 

позволява наличието на добри перспективи за бизнеса. Трябва да изпълним 

ангажимента си за ограничаване на бежанския поток, подчерта той. По думите му 

следваща стъпка е да се усъвършенстват интелигентите системи за сигурност. 

Председателят на Управителния съвет на СЖББ д-р инж. Боряна Манолова 

посочи, че политическата стабилност и икономическата сигурност са две страни 

на една и съща монета. Те са ключови компоненти в комплексната сигурност на 

държавата, осигурявайки достатъчно висок социален, политически и 

отбранителен потенциал за нейното ефикасно функциониране, отбеляза тя. 



Боряна Манолова заяви още, че положителното развитие на икономиката е 

немислимо без стабилна политическа среда, която да гарантира прозрачни и 

честни условия за правене на бизнес и защита на интересите на стопанските 

субекти и гражданите. 

 

Директорът на Института за изследване на населението и човека към БАН проф. 

Антоанета Христова и Георги Кръстев, секретар на Съвета по национална 

сигурност към Министерския съвет, също  говориха по темата. 

 

Основно изказване по втория панел на форума „Устойчивост и перспективи за 

развитие на икономическата среда в България” направи председателят на 

Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова. В 

дискусията участваха изпълнителните директори на Националната агенция по 

приходите и на Българската агенция за инвестиции Бойко Атанасов и Стамен 

Янев. 

„Ролята на медиите в осигуряване и поддържане среда на сигурност” е третата 

тема, която беше обсъдена от участниците във форума. По нея основно изказване 

направи председателят на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В 

обсъждането се включиха заместник-председателят на Комисията по културата и 

медиите Ирена Соколова, генералният директор на БНТ Вяра Анкова, главният 

изпълнителен директор на bTV Павел Станчев и Силва Зурлева, член на Борда на 

директорите на Нова Броудкастинг Груп. 

  



 

Фотодокументалната изложба „Унгария 1956” беше открита в Народното 

събрание 
12/10/2016 

Фотодокументалната изложба „Унгария 1956” 

беше открита в Народното събрание. 

Експозицията, която включва 31 фотографии на 

известния автор Карой Кохол, е по повод 60-ата 

годишнина от унгарската революция от 23 

октомври 1956 г. С изложбата се отбелязва и 

обявеният от парламентите на двете държави 

Ден на българо-унгарското приятелство – 19 

октомври. 

Председателят на Групата за приятелство България – Унгария в Народното 

събрание Валери Симеонов отбеляза, че датата не е избрана случайно, тъй като 

това е денят за почит и поклон пред делото на Св. Иван Рилски. В исторически 

план Св. Иван Рилски и неговите мощи са имали съдбата да споят добрите 

отношения между нашите два братски народа, посочи той. Валери Симеонов 

подчерта, че за да се обогатява приятелството между двете страни в настоящето, е 

необходимо и взаимно познаване на важните дати и събития от историята.  

Посланикът на Унгария у нас Н. Пр. Текла Харангозо изрази убеждението си, че 

споменът за събитията от 23 октомври 1956 г. ще остане завинаги жив в паметта 

на свободните хора. По думите й този ден е празник на борбата и победата, който 

отразява непресъхващата жажда за свобода.  

Карой Кохол има над 30 самостоятелни изложби и е носител на редица 

национални и международни награди. Той се занимава с фотография от 15-

годишна възраст. Едва 20-годишен Карой Кохол заснема кадри от октомври 1956 

г. и ги крие цели 40 години. В представените експонати има поредица от 

фотографии, които илюстрират предисторията, а други показват случващото се по 

време на народното въстание. Със своето творчество Карой Кохол визуализира 

смяната на епохи и режими, обективни гледки и субективни спомени, 

интерпретации и възприятия. Негови творби се намират в експозициите на много 

унгарски и чуждестранни музеи. 

 

  



По-лесният достъп до лекарства и съвременни терапии е причината 

онкологичните заболявания вече да не са животозастрашаващи, а хронични, 

заяви Даниела Дариткова на кръгла маса за бъдещето на онкологичната 

грижа в България 
14/10/2016 

Осигуряването на по-лесен 

достъп до лекарства и до 

съвременни терапии е 

причината днес онкологичните 

заболявания да бъдат не 

животозастрашаващи, а 

хронични - да бъдат добре 

наблюдавани и моделирани в 

хода на развитието им. Това 

заяви председателят на 

Комисията по здравеопазването на Народното събрание Даниела Дариткова по 

време на кръгла маса на тема „Бъдещето на онкологичната грижа в България - 

фокус върху пациента“. 

При откриването на форума, организиран от Комисията по здравеопазването и 

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в 

България, Даниела Дариткова подчерта, че постигнатото досега трябва да бъде 

запазено като постижение и това е ангажимент на всички, които работят в тази 

сфера. Комисията по здравеопазване на Народното събрание винаги е била 

ангажирана с проблемите на пациентите в България, още повече в сфера, в която 

се наблюдава изключителна динамика, както по отношение на съвременното 

лечение и достъп до медикаменти, така и на законодателната процедура на 

нормативната уредба, подчерта Даниела Дариткова. По думите й добрият диалог 

между специалисти, пациенти и всички, които са ангажирани с политиката в 

здравеопазването, е гаранция, че този процес ще бъде прозрачен, предвидим и в 

интерес на достъпа на всеки пациент до най-добрата онкологична терапия. 

На кръглата маса за първи път в България беше представен "Сравнителен доклад 

за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа". В дискусията 

участваха водещи специалисти в областта на онкологичните заболявания, 

представители на институциите и пациентските организации. 

  



Младежи от 10 страни дебатираха в пленарната зала на Народното събрание 

по актуални теми от дневния ред на Европейския парламент 
17/10/2016 

Младежи от 10 страни 

дебатираха в пленарната зала 

на Народното събрание по 

актуални теми от дневния ред 

на Европейския парламент. 

 

Младежите на възраст между 

16 и 19 години участваха в 

Регионалната сесия за страните 

от  Централна и Югоизточна 

Европа на младежката 

модулация „Модел на Европейския парламент”. Одобрените на сесията 

резолюции ще бъдат изпратени на Европейската комисия. 

 

Домакин на форума, който е под патронажа на Председателя на Народното 

събрание, беше Първа английска езикова гимназия.  

 

Опозване на околната среда, равнопоставеността на половете, безработицата и 

развитието на икономиката и туризма бяха сред темите, които делегатите 

дискутираха. 

 

Модулацията „Модел на Европейския парламент” е създадена през 1994 г. и 

нейната основна цел е да даде възможност на младите европейци да осъзнаят 

процесите на интеграция, езиковото и културното разнообразие, възможностите 

за развитие в обединена Европа, както и приноса на Европа в световната 

икономика и политика. 

  



Заместник- председателите на Народното събрание Димитър Главчев и Явор 

Хайтов присъстваха на панихидата по повод Архангелова задушница 
05/11/2016 

Заместник-председателите на 

Народното събрание Димитър 

Главчев и Явор Хайтов 

присъстваха на панихидата по 

повод Архангелова задушница 

пред Военния мавзолей-

костница на Централните 

софийски гробища. 

На ритуала бяха президентът и 

върховен главнокомандващ 

Въоръжените сили Росен 

Плевнелиев, министърът на отбраната Николай Ненчев, началникът на отбраната, 

представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши 

офицери, военнослужещи, членове на военнопатриотичните съюзи, ветерани от 

войните и граждани. 

Заупокойната литургия беше отслужена от Негово Преосвещенство Браницки 

епископ Григорий, викарий на Софийския митрополит. 

  



 

Стари български карти, атласи, картографски продукти и учебни пособия 

бяха представени в Народното събрание по повод Международната година на 

картата 
17/11/2016 

Стари български карти, атласи, 

картографски продукти и учебни 

пособия представя в Народното 

събрание изложба на Българската 

картографска асоциация. 

Експозицията, която е по повод 

Международната година на 

картата 2015 – 2016, беше открита 

от заместник-председателя на 

парламента Димитър Главчев. 

Изложбата е кулминация на поредица от събития, организирани от Българската 

картографска асоциация по повод Международната година на картата, отбеляза 

при представянето на експозицията заместник-председателят на Народното 

събрание Димитър Главчев. Тя ни дава възможност да се потопим в един свят, 

който всеки един от нас си представя, когато застава пред карта, посочи той и 

добави, че експонатите, включени в изложбата, са израз на това какви са 

постиженията на българската картография и какво е нейното място в световната. 

 

Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев 

изрази благодарност към ръководството на Народното събрание за подкрепа на 

инициативата на комисиите по икономическата политика и туризъм и по 

културата и медиите изложбата да бъде представена в парламента. Тя е 

организирана и по повод Международната година на картата 2015 – 2016, обявена 

по инициатива на ООН, уточни той. 

 

На откриването на изложбата председателят на Българската картографска 

асоциация Теменужка Бандарова награди Петър Кънев с грамота за принос към 

българската картография по случай Международната година на картата 2015 – 

2016. Тя отбеляза, че експозицията се представя непосредствено след Световния 

ден на географските информационни системи.  

  



Красотата на българската природа и уютът на възрожденските ни градове 

представя в Народното събрание изложбата „Моята България“ на Данаил 

Игнатов 
24/11/2016 

„Карловски двор”, „Жеравна”, „Край 

Априлци”, „Копривщица” и 

„Боженци” са част от платната, които 

известният български художник 

Данаил Игнатов представя в 

парламента. В експозицията, която 

беше открита на 24 ноември 2016 г. 

от заместник-председателя на 

Народното събрание Димитър 

Главчев, са включени 38 картини от 

пейзажи и жанрови картини. 

 

Това, което се вижда в платната на Данаил Игнатов, е поезия, защото можеш да си 

поет не само, когато добре използваш словото, но и когато умело боравиш с 

багрите, отбеляза при представянето на изложбата заместник-председателят на 

парламента. Димитър Главчев посочи, че експозицията дава възможност за допир 

до красивото и доброто, а картините са тържество на светлина и цветове.  

  



В парламента се състоя общественото обсъждане на тема: „Мажоритарна 

избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура 
29/11/2016 

В Народното събрание се 

проведе общественото 

обсъждане на тема 

„Мажоритарна избирателна 

система с абсолютно 

мнозинство в два тура”. 

Организатор на дискусията 

беше Комисията по правни 

въпроси на Народното 

събрание. 

На нея бяха представени и 

обсъдени различни становища по темата за мажоритарната избирателна система, 

свързани с бъдещите законодателни промени в Изборния кодекс. В дискусията 

участваха депутати, представители на институции, неправителствени организации 

и научни среди. 

Общественото обсъждане беше излъчвано пряко по БНТ 2 и в реално време на 

интернет страницата на Народното събрание. 

  



 

Творби на даровити деца от социално слаби семейства са представени в 

изложба в Народното събрание 
30/11/2016 

 

Творби на даровити деца от 

социално слаби семейства са 

представени на изложба в 

Народното събрание. 

Експозицията откри 

заместник-председателят на 

парламента Иван Иванов. 

Изложени са произведения на 

деца на възраст между 6 и 10 

години, които са възпитаници 

на Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“. Училището е създадено 

през 2014 г. и е първото по рода си учебно заведение, където живеят и се обучават 

безплатно талантливи деца от социално слаби семейства от различни етноси. 

Целта е децата да получат качествено образование и професионална грижа с 

много любов и занимания с изкуство – театър, музика, танци и рисуване. 

  



 

Пластики и пана от текстил, керамика, стъкло и дърво представя 

благотворителната изложба „Път към себе си и към света”, която беше 

открита в Народното събрание 

07/12/2016 
Пластики и пана от текстил, 

керамика, стъкло и дърво 

представя благотворителната 

изложба „Път към себе си и 

към света”, която беше открита 

в Народното събрание. 

Експозицията, която е по 

инициатива на народния 

представител Валентин 

Павлов, включва творби на 

деца и младежи със специални 

потребности и ментални проблеми от Перник. 

Заместник-председателят на Народното събрание Иван Иванов подчерта при 

откриването на изложбата, че навечерието на Коледните празници, е време, в 

което трябва да помислим за семейните ценности и за хората, които са в 

затруднено положение и които имат нужда от съпричастност, солидарност и 

подкрепа. Благотворителната изложба е резултат от ползотворното партньорство 

между Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, надежда, любов“, 

арт група „Китанова” към ЦПЛР–ОДК и Дневен център за хора с увреждания от 

град Перник, посочи той и добави, че с набраните средства ще бъдат купени нови 

материали, с които хората с увреждания ще продължат своята арт терапия. 

Народният представител Валентин Павлов подчерта, че изработените от 

младежите със специални потребности красиви пластики, пана и керамика са 

прекрасен резултат от положените усилия и отдадеността на техните 

ръководители. Той изрази благодарност към ръководството на Народното 

събрание за възможността творбите да бъдат представени в парламента. 

  



Комисията по здравеопазването на Народното събрание получи почетен 

плакет от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 

помощта и подкрепата, която е оказвала през годините на здравните 

медиатори в България 
08/12/2016 

 

Комисията по 

здравеопазването на 

Народното събрание получи 

почетен плакет от Сдружение 

“Национална мрежа на 

здравните медиатори” за 

помощта и подкрепата, която е 

оказвала през годините на 

здравните медиатори в 

България. Парламентът беше 

домакин на Десетата национална среща по проект „Инициатива за здраве и 

ваксинопрофилактика”. Форумът е организиран от Сдружение „Национална 

мрежа на здравните медиатори” и парламентарната Комисия по здравеопазването. 

Членовете на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” се 

ръководят от ценностите – взаимопомощ, съпричастност, отговорност, уважение 

към другия и различието, лоялност, честност и човечност, посочи на форума 

проф. Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на 

малцинствата” и член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси.  

Нормативната база, свързана с работата на здравните медиатори, както и тяхната 

мотивация трябва да се подобрят, каза д-р Ангел Кунчев, главен държавен 

здравен инспектор. Ако липсват здравни медиатори, работата ни ще се 

обезсмисли, каза проф. Ивайло Търнев. 

Заместник-председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните 

медиатори” Георги Кръстев отбеляза, че докато през 2006 г. здравните медиатори 

са били едва 57, то в момента техният брой е 195, което е показателно за нуждата 

и ползите от тяхната работа. 

Развитието на здравномедиаторната програма в България чрез проекти на 

регионално и национално ниво и работата на здравните медиатори сред уязвимите 

общности в различни региони на страната бяха сред основните теми на срещата.  

По време на Десетата национална среща по проект „Инициатива за здраве и 

ваксинопрофилактика” във фоайето на Народното събрание беше открит и 

информационен щанд, свързан с инициативата. 

 

  



Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев: 

България и Украйна работят за задълбочаване на приятелските си 

отношения 

13/12/2016 
България и Украйна работят 

усилено през последните 

години за задълбочаване на 

традиционно приятелските си 

отношения, заяви заместник-

председателят на парламента 

Димитър Главчев на 

откриването на конференция по 

повод 25 години от 

възстановяването на 

дипломатическите отношения 

между двете държави. Форумът се проведе в сградата на Народното събрание. 

По думите на Димитър Главчев добрите връзки между украинския и българския 

народ са исторически обусловени.  Заместник-председателят на парламента 

уточни, че задълбочаването им може да стане не само на дипломатическо и 

политическо равнище, а и в конкретни области като туризъм, енергетика, 

административни реформи. В обръщението си към участниците във форума 

Димитър Главчев подчерта, че важна роля за приятелството между Украйна и 

България имат и българите, живеещи в Украйна и украинците, живеещи в 

България. Двете страни са обединени от общи интереси по пътя към по-добро 

европейско бъдеще, допълни той. 

 

Във форума, организиран от Комисията по външна политика на Народното 

събрание и с участието на Комисията по външните работи на Върховната рада, 

присъстваха народни представители, дипломати и експерти.  

 

Посланикът на Украйна Микола Балтажи уточни, че България е сред първите 

страни, признали независимостта на Украйна. Той припомни, че началото на 

взаимоотношенията между двете държави са положени на 9 февруари 1918 г., 

когато Царство България признава Украинската народна република. Темата за 

признаването на независимостта на Украйна от България беше сред основните 

акценти в обръщението на бившия министър-председател Филип Димитров и 

Стефан Тафров, заместник-министър на външните работи на страната от 1991 до 

1992 г. 
  



Заместник- председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри 

проекта „Лидерска академия – квалификация за успешни директори на 

училища 
13/12/2016 

Заместник-председателят на 

Народното събрание Димитър 

Главчев откри проекта 

„Лидерска академия – 

квалификация за успешни 

директори на училища”. 

Форумът, който бе 

организиран от 

парламентарната Комисия по 

образованието и науката и 

Съвета на жените в бизнеса в България, започна с минута мълчание в памет на 

жертвите при железопътния инцидент в шуменското село Хитрино. 

Образованието е фундаментът, върху който се градят успехите на обществото и 

затова този проект заслужава адмирации, отбеляза заместник-председателят на 

парламента Димитър Главчев. По думите му доказателство за това е началото на 

реформата в образователната система с приемането на Закона за училищното и 

предучилищното образование. Димитър Главчев подчерта, че по този начин ще се 

подпомогнат връзките между образованието и бизнеса. Народните представители 

можем да се гордеем с този закон, защото сме поставили основата да се развива 

всичко оттук нататък, заяви той. 

Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова 

определи „Лидерската академия” като част от последователната политика за 

постигане на качествено и достъпно образование за българските деца и млади 

хора. Според нея предизвикателствата в тази сфера не са никак малко, но една от 

основните цели на проекта е да разшири мрежата от директори-новатори в 

системата на образованието. Тя отчете необходимостта бизнесът и образованието 

да намерят верния път един към друг, защото така ще се стимулира 

инициативността на младите хора за по-целенасочено кариерно ориентиране. 

„Лидерска академия – квалификация за успешни директори на училища” е 

първият по рода си проект, изцяло насочен към по-ефективното управление на 

учебните заведения и към подобряването на контактите между училищата и 

бизнеса. Идеята е да се създадат възможности за сътрудничество между 

конкретни училища и компании, което ще помогне на учениците да опознаят 

различни професии и да получат по-добро кариерно ориентиране. 

На събитието присъстваха още народни представители, кметът на Столична 

община Йорданка Фандъкова, началници на регионални управления на 

образованието, директори на училища, водещи мениджъри и представители на 

работодателски организации. 

 

 



Председателят на Народното събрание Цецка Цачева връчи удостоверенията 

на участниците в Студентската програма за законодателни проучвания на 

парламента 
15/12/2016 
 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева връчи 

удостоверенията на 

участниците в Студентската 

програма за законодателни 

проучвания на парламента. 

Сертификати за успешно 

завършен стаж получиха 17 

студенти, работили по 7 

законодателни проучвания за 

различни парламентарни групи и комисии.  

 

„Изследване на добрите европейски практики в сферата на психологията на 

транспорта и пътната безопасност”, „Законодателна уредба на борбата срещу 

тероризма в страните-членки на ЕС”, „Добри европейски практики за въздействие 

върху агресивното поведение по пътищата”, „Законодателна уредба на наборната 

военна служба и резерва на въоръжените сили в страните от ЕС, НАТО и 

Швейцария” бяха сред темите, по които студентите работиха през 2016 г. 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че направените от 

младежите проучвания са изключително ценни и полезни в работата на народните 

представители. Убедена съм, че първият ви досег с нормотворчеството и със 

законодателната институция ще остави хубав спомен у вас, допълни тя и им 

благодари за положените усилия.  

Студентската програма е създадена през 1999 г. Основните й цели са свързани с 

информационното осигуряване на законотворческия процес, с разширяването 

участието на гражданското общество в законодателната дейност и със 

създаването на възможности за професионално развитие и израстване на млади 

специалисти – бъдещи политици и експерти в публични институции. До момента 

са изготвени 198 законодателни проучвания. 

 
 
 
 

  



 
 
 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в 

благотворителна вечер, на която бяха събрани средства за ремонт и 

реставрация на един от най-старите храмове в Плевен – „Св. Троица” 

19/12/2016 
 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева 

участва в благотворителна 

вечер, на която бяха събрани 

средства за ремонт и 

реставрация на един от най-

старите православни храмове в 

Плевен – „Св. Троица”. 

Надявам се тази вечер 

инициаторите да съберат 

средства, с които да подпомогнем реставрацията на храма", отбеляза Цецка 

Цачева.  

Храм „Св. Троица“ в Плевен е един от трите на територията на града. Неговият 

градеж е започнал в далечната 1876 г. и е продължил двадесет години. 

Построяването на храма се е случило единствено с даренията на хората. 

 

  



 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни 

представители присъстваха на традиционния Богоявленски водосвет на 

бойните знамена и знамената- светини на Българската армия 

 06/01/2017 

 

 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева и 

народни представители 

присъстваха на традиционния 

Богоявленски водосвет на 

бойните знамена и знамената-

светини на Българската армия. 

Водосветът беше отслужен от 

Негово Светейшество 

Българския патриарх и 

Софийски митрополит Неофит. Президентът и върховен главнокомандващ на 

въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев прие почетния строй 

на представителните части на Българската армия.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Сметната палата награди председателя на Народното събрание Цецка 

Цачева и председателите на бюджетната комисия и на подкомисията по 

отчетност на публичния 

25/01/2017 
 

 

Председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева и 

председателят на Комисията по 

бюджет и финанси Менда 

Стоянова бяха наградени от 

Сметната палата за техния 

принос за усъвършенстването 

на законодателството в 

областта на одита и 

финансовата отчетност и за 

развитието на одитната институция. 

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на Цецка Цачева златен 

плакет и юбилеен медал „130 години Сметна палата”. По времето на мандата на 

43-ото Народно събрание бяха приети нови закони за Сметната палата, 

независимия финансов одит и счетоводството и бяха изменени и допълнени 

законите за вътрешния одит в публичния сектор и за публичните финанси, 

отбеляза той. Председателят на парламента Цецка Цачева и председателят на 

Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова, която получи златен плакет и 

юбилеен медал, са отличени за личния им принос за подобряването на 

законодателството в областта на контрола в публичния сектор, за привеждането 

му в съответствие с международните стандарти, както и за въвеждането на най-

добрите международни одитни практики. 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева благодари за наградата от тази 

изключително важна институция и отбеляза, че Народното събрание и Сметната 

палата са си взаимодействали и са работили в синхрон в интерес на държавата. 

 

Председателят на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния 

сектор към Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова беше наградена от 

Сметната палата с юбилеен медал „130 години Сметна палата”. Той й беше 

връчен от председателя на Сметната палата Цветан Цветков за принос в 

усъвършенстването на контрола в публичния сектор и за развитието на Сметната 

палата. 

 

 

 



С откриване на информационен щанд в Народното събрание започна 

отбелязването на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната 

шийка 

 

25/01/2017 
 

С откриване на 

информационен щанд в 

Народното събрание започна 

отбелязването на 

Европейската седмица за 

предпазване от рак на 

маточната шийка. 

Инициативата е под 

патронажа на 

парламентарната Комисия по 

здравеопазването. 

 

Председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела Дариткова 

отбеляза, че инициативата е пример за обединяването на усилията на 

правителствения и неправителствения сектор, медицинските специалисти и 

политиците за справяне с това тежко онкологично заболяване. Горда съм, че 

България е сред страните, които имат Националната програма за първична 

профилактика на рака на маточната шийка, която се реализира успешно, подчерта 

тя и уточни, че всеки ден една жена в България умира от това заболяване. Всички 

ние сме призвани да променим печалната статистика, защото за една успешна 

здравна политика важните условия са да има приемственост, устойчивост и 

последователност в поддържането на добрите идеи, които помагат на по-доброто 

здраве на обществото, заяви председателят на парламентарната Комисия по 

здравеопазването. 

 

На откриването на информационния щанд по повод Европейската седмица за 

предпазване от рак на маточната шийка присъстваха народни представители от 

Комисията по здравеопазването, представители на Министерството на 

здравеопазването, Българският червен кръст, Световната здравна организация, 

водещи медицински специалисти и журналисти. На него се предоставят 

информационни материали за превенцията, първичната и вторичната 

профилактика на единственото предотвратимо онкологично заболяване. 

 


