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Борисов стегна редиците 
на Патриотите

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

След инфарктна среща на пре-
миера Бойко Борисов с лидерите 
на „Обединените патриоти” ше-
фът на „Атака” Волен Сидеров 
спря да иска оставката на вице-
премиера Красимир Каракача-
нов, а коалицията отново оцеля. 
Сидеров напусна пръв сбирка-

та в Министерския съвет и обяви 
саркастично, че сред управля-
ващите всичко е наред, че той 
е прост депутат, а Борисов ще 

реши въпроса със заместника на 
подалия оставка Валери Симео-
нов. 
Лидерът на „Атака“ си тръгнал, 

след като Симеонов е предложил 
за свой заместник началника на 
кабинета си Марияна Николова. 
Сидеров категорично отказал да 
се подпише под това предложе-
ние. 
След срещата в МС Сидеров 

събра депутатите си. 

Още – на 2-а стр.
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На 9-а стр.

Как на Брюксел му 
хрумна, че Борисов гази 
свободата на словото?

Решението е времен-
но и ще важи до 
изработването на 

специална методика с 
критериите, по които ще 
се изчисляват в бъдеще 

обезщетенията за иму-
ществените и неимущест-
вените вреди при пътни 
инциденти.
Неотдавна председате-

лят на бюджетната ко-

мисия Менда Стоянова 
без никакви обсъждания 
внесе по настояване на 
застрахователните ком-
пании предложение за 
повсеместно огранича-
ване на изплащането на 
компенсации за болки и 
страдания на роднините 
на загинали при пътни 
инциденти. За най-близ-
ките - съпрузи, родители 
и деца, предложението 
бе за таван от 20 000 лв. 
За братя, сестри, дядовци 
и баби се предвиждаше 
лимит от 15 000 лв., а за 
всички останали близки 

на загиналия, които дока-
жат пред съда, че са има-
ли трайна емоционална 
връзка - 5000 лв.
Заради общественото 

недоволство срещу подоб-
ни ограничения и острата 
реакция на магистрати и 
адвокати премиерът Бой-
ко Борисов разпореди на 
депутатите от ГЕРБ да 
не гласуват поправките 
в Кодекса за застрахова-
нето, докато темата не 
мине на обществено об-
съждане. То бе проведено 
преди седмица на общо 
заседание на бюджетна-

та и правната комисия в 
парламента.
„След дискусията и след 

задълбочен анализ и ак-
тюерски разчети, както и 
срещи с Висшия адвокат-
ски съвет и съдии стиг-
нахме до предложението 
само за най-тесния кръг 
близки да няма таван на 
обезщетенията, докато за 
всички останали той да 
е 5000 лв.“, обясни вчера 
Менда Стоянова. Този ли-
мит щял да ограничи пос-
къпването на задължител-
ната застраховка „Граж-
данска отговорност“.

До ситуацията се стиг-
на, след като през юни 
Върховният касационен 
съд излезе с тълкувателно 
решение, което сериозно 
разшири кръга на лицата 
с право на обезщетения 
за болка и страдание при 
причинена смърт на те-
хен близък. В него освен 
съпрузите, родителите и 
децата бяха прибавени 
и всички други роднини 
и близки, които успеят 
да докажат, че са били 
в „трайна емоционална 
връзка със загиналия“.
(Продължава на 2-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

Само съпрузи, родители и деца на загинали на 
пътя няма да бъдат ограничени в получаването 
на компенсации от съда за болка и страдания. За 
всички останали роднини и близки обезщетенията 
за неимуществени щети по застраховката „Граж-
данска отговорност“ не могат да надхвърлят 
5000 лв. Това гласува бюджетната комисия в 
парламента при второто четене на промените в 
Кодекса за застраховане.

Само най-близки на загинал на пътя 
ще получават обезщетения без таван
Решението е временно, до изготвяне на специална методика за претенциите за неимуществени вреди

Пътнически влак дерайлира край Кресненското дефиле, след като два огромни скални къса паднаха на жп линията Кулата – Благоевград. Осем души бяха ранени.
Още – на 5-а стр.

СНИМКА: 
БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.71249 (0.0009)
CHF 1.72654 (0.00954)
Злато 2100.4 (9.81)
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Адвокат уличи властта 
в инквизиция

Още – на 3-а стр

И Иванка Тръмп е ползвала 
лична поща за служебни съобщения

Още – на 8-а стр
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