Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи внимателно публичната дискусия по въпроса за Закона
за хората с увреждания. Наши представители взеха и пряко участие в дискусиите, организирани от Министерството на
труда и социалната политика (МТСП), на които изложиха цялостно становище по законопроекта и многобройни коментари,
възражения и корекции в текстове.
Запознавайки се с последната версия на Закона за уврежданията, предложена за обществено обсъждане, ние
констатираме, че някои от нашите възражения са взети предвид в по-голяма или в по-малка степен. За съжаление, около
закона остават още много въпросителни.
На първо място ние бихме искали да отдадем заслуженото на усилията на МТСП и лично на министър Бисер Петков около
работата по законопроекта. Бяха положени значителни интелектуални, организационни и дори физически усилия за побързото придвижване на законопроекта. Това е несъмнен факт и той трябва да бъде приветстван.
От друга страна, със съжаление трябва да констатираме, че по мнението на браншови организации и организации, членове
на АИКБ с голям опит в тази област, законопроектът не води до никаква радикална промяна при ключови въпроси за
финансирането.
АИКБ смята, че като цяло политиката на определяне на квоти „с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни
увреждания в обичайна работна среда” (член 41 от законопроекта) е мярка, която е доказала неефективността си с течение
на времето. На първо място, работодателите са „за“ назначаването на хора с увреждания, особено в сегашните условия на
остър дефицит на човешки ресурси. Но проблемите с възможностите за назначаване на работа на хора с трайни
увреждания съвсем не се решават с „гарантиране на квоти“. Затова, принципно погледнато, ние сме против квотите,
които само създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика предимно създават проблеми и на
хората с увреждания, и на работодателите.
Тук трябва да се прави ясна разлика между „хора с трайни увреждания“ и „с ТЕЛК решения“. При сегашното изключително
незадоволително състояние на нещата, при което корупцията в и около ТЕЛК е превърната в национален спорт, квотите в
най-добрия случай „решават“ проблемите на „хората с ТЕЛК решения“. Хората с трайни увреждания имат огромни
трудности от друг характер, свързани на първо място с достъпността на архитектурната среда. Тези въпроси се регулират
най-вече със Закона за устройство на територията, но освен да регулира на книга, законът трябва и да се прилага. А това
предполага инвестиране на средства, проектиране и изграждане на сгради и тротоари по начин, който да дава възможност
на хората с трайни увреждания да се придвижват и да ходят на работа.
Пак в този смисъл в Закона за хората с уврежданията и изобщо в законодателството за хората с увреждания трябва да се
залагат мерки, които да подпомагат работодателите в наемането на хора с увреждания, както и да ги насърчават в тази
посока. Трябва да се залагат и мерки, които да помагат на хората с увреждания да си търсят работа. Трябва да се търсят
по-находчиви подходи към подпомагането на включването на хората с трайни увреждания в работния процес – примерно
мерки за осигуряване на подходящ специализиран транспорт. Въвеждането на квоти, тоест на „триадата“ – задължения,
контрол и санкции, е и нецелесъобразно, и по-скъпо, и по-неустойчиво решение.
АИКБ констатира, че острите й възражения срещу размера на квотите, въвеждащи се с член 41 „с цел гарантиране на
заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда”, са взети предвид, но само от части. Взети са предвид
съображенията ни относно предприятията със 100 и повече заети. Приета е квота от 2 % от работните маста, така както е
предвидено в други закони за държавната администрация и както е в други напреднали държави като например Германия.
По отношение на малките предприятия, обаче, се прилага подход, който заслужава само укор, защото е в пълно
противоречие с основния европейски принцип „Мисли първо за малкия”. За малките предприятия член 41, алинея (2),
точки 1 и 2 гласят:
„(2) За реализиране на разпоредбата по ал. 1 работодателите се задължават да назначават работници и служители, както
следва:
1. работодатели с 26 до 50 работници и служители – 1 лице с трайно увреждане;
2. работодатели с 51 до 99 работници и служители – 2 лица с трайни увреждания”.
Не е трудно да се изчисли, че за предприятие с 26 заети изискването за квота за едно лице с увреждания означава квота
от 3,85 %. При предприятие с 33 заети – квотата е 3 %. За предприятия с 50 заети – квотата е точно 2 %, но за предприятията
с 51 заети, където изискването е за квота от 2 души, процентно тя направо скача на 3,91 %.
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Подобен подход е абсолютно нелогичен и от математическа гледна точка, и от гледна точка на икономиката и социалната
политика. Фактически, вместо да се прилага общо изискване за квота от 2 процента (както е и при държавната
администрация), на малките предприятия се налагат квоти, като по-голямата част от тях са значително по-големи от 2 %.
Очевидно, това е дискриминационно отношение към малките предприятия, на които се налагат по-тежки изисквания,
отколкото на по-големите, като между самите малки предприятия има разлика до два пъти, що се отнася до процентния
размер на квотата.
АИКБ смята, че този подход е порочен и призовава текстът да бъде коригиран още преди влизането на законопроекта
в пленарната зала на Народното събрание, като се приеме обща квота от 2 % за всички предприятия с повече от 50 заети.
Призоваваме квотата за предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне. Друг подход означава
преднамерено натоварване на малките предприятия за сметка на облекчаване на по-големите.
Държим да отбележим, че искането за отпадане на квотите за предприятия с брой на работниците между 26 и 50 души
има и определен психологически аспект. По начало към работниците в малките предприятия има значително по-високи
изисквания към тяхната взаимозаменяемост в сравнение с работниците в големите предприятия. Обичайна практика в
малките предприятия е един работник да може да работи на няколко позиции, в зависимост от ситуацията. В този смисъл
и нивото на стреса в малките предприятия по този показател е обикновено по-високо.
Не би било особено етично да тласкаме хората с трайни увреждания към работа в такава среда, където повишените
изисквания към взаимозаменяемостта, работата на няколко позиции и нивото на стреса не са благоприятни. Самите хора
с трайни увреждания биха се чувствали дискомфортно в много от описаните ситуации.
По тази причина ние смятаме, че отпадането на квотите за предприятия с брой на работниците между 26 и 50 души би
било от полза за самите хора с трайни увреждания.
Освен това потвърждаваме своето предложение, направено по време на дискусиите, проведени в МТСП, но неотразени в
сегашния вариант на законопроекта, че условията по чл. 41 следва да бъдат съгласувани с тези на чл. 315 от КТ и квотата
за хората с трайни увреждания да бъде включена в квотата по чл. 315 от КТ.
Както беше посочено, АИКБ внесе много подробно становище по целия текст на законопроекта, в което се противопоставя
като цяло на опитите под благовидната форма на мерки за гарантиране на работни места за хората с трайни увреждания,
да се увеличава данъчната тежест върху работодателите[1]. Други организации вече отправиха сериозни и основателни
критики към начина на управление на фонд „Заетост на хората с увреждания”, но нашето безпокойство е най-вече
предизвикано от това, че зад предложения ни законодателен текст прозира намерение фонд „Заетост на хората с
увреждания” да се попълва от санкциите над работодателите. Затова ние изцяло оставаме на позицията си по тези въпроси
и в случай че вносителят не направи съответните корекции, ще пледираме срещу този подход и пред съответните комисии
в Народното събрание.
Нямаме намерение да преразказваме още един път всички свои забележки, но ще се спрем на още един принципен
въпрос. По време на обсъжданията на законопроекта АИКБ и други организации поставиха въпроса за промяна на
формулата на финансирането на представителните организации на хората с увреждания. Ние предлагаме и сме убедени,
че досегашното субсидиране на представителните организации на хората с увреждания трябва да се замени с финансиране
на проектна основа.
По този въпрос вече беше проведена доста съдържателна дискусия и ние ще се ограничим с един довод. Субсидирането
създава зависимост на представителната организация от държавата. Поне що се отнася до сферата на индустриалните
отношения, има изрични изисквания на конвенция на МОТ, че представителните на национално ниво организации на
работодателите и на работниците и служителите (профсъюзите) НЕ може да получават субсидии от държавата. Логиката е
същата – не може хем да си партньор в социалното сътрудничество, хем да си зависим финансово от другата страна.
По тази причина ние предлагаме въз основа на горните аргументи и аналогии, да се изостави субсидирането на
представителните организации на хората с увреждания и то да се замени с финансиране на проектна основа.
В заключение, като подчертава своето дълбоко уважение към положения труд от страна на всички участници в
досегашната работа над законопроекта, Асоциацията на индустриалния капитал в България заявява своята готовност да
продължи да защитава позициите си пред съответните комисии в Народното събрание.
[1] Тук се имат предвид най-вече разпоредбите на член 102 и 103 от законопроекта. Чл. 102 (1) На работодател, който
не е изпълнил задължението си по чл. 41, ал. 2, се налага ежемесечно компенсационна вноска в размер на 30% от
минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.
(2) Сумите, събрани по ал. 1, се внасят като приходи във фонд „Заетост на хората с увреждания“.
Чл. 103. (1) Работодател, който не изпълни задълженията си по чл. 46, ал. 5, или длъжностно лице, което не изпълни
задълженията си по този закон, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 1000 до 2000 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.
(2) За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 1000 до 2000 лв.
(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното
постановление.
Dnes.bg
√ Бизнесът против квоти за хора с увреждания в малки фирми
АИКБ: Първо направете достъпни тротоарите и сградите!
Законопроектът за хората с увреждания не води до никаква радикална промяна при ключови въпроси за финансирането,
смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
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Бизнесът се обявява за насърчителни мерки за работодателите и мерки, които да помагат на хората с увреждания да си
търсят работа.
От там посочват, че като цяло политиката на определяне на квоти "с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни
увреждания в обичайна работна среда" (член 41 от законопроекта) е мярка, която е доказала неефективността си с течение
на времето.
"Ние сме против квотите, които само създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика предимно
създават проблеми и на хората с увреждания, и на работодателите", изтъкват от там.
От АИКБ посочват, че хората с трайни увреждания имат огромни трудности, свързани с достъпността на архитектурната
среда. Това предполага първо изграждане на сгради и тротоари по начин, който да им дава възможност да се придвижват
и да ходят на работа.
Бизнесът предлага да се приеме обща квота от 2% за всички предприятия с повече от 50 заети и призовава квотата за
предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне. Друг подход означава преднамерено натоварване на
малките предприятия за сметка на облекчаване на по-големите, изтъкват от там.
Като аргумент се посочва и това, че в малките предприятия има повишен стрес и по-често се налага работа на няколко
позиции.
По време на обсъжданията на законопроекта АИКБ и други организации са поставили въпроса за промяна на формулата
на финансирането на представителните организации на хората с увреждания. Според тях досегашното субсидиране трябва
да се замени с финансиране на проектна основа. Аргументът е, че субсидирането създава зависимост на представителната
организация от държавата.
Дарик
√ Общественото обсъждане на закона за хората с увреждания продължава до 26 септември
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага отпадане на квотата за наемане на хора с увреждания за
предприятията с персонал до 50 души и приемане на обща квота за фирмите с над 50 работници, в размер на 2 процента
от персонала. Това е записано в позиция на работодателската организация във връзка с общественото обсъждане на
закона за хората с увреждания.
Според организацията предложените в момента диференцирани квоти за фирмите, според броя на работниците, поставят
в неизгодна позиция по-малките от тях. Така например изискването за наемане на един човек с увреждания в предприятия
с персонал от 26 до 50 души, означава че при работодател с 26 заети това е 3,85 процента от работещите, при предприятие
с 51 заети изискването за двама души прави 3,9 процента, а за фирмите с над 100 души квотата е само 2 процента.
Подобен подход е дискриминационен и порочен, отбелязват от Асоциацията, и призовават за съобразяване с тяхното
предложение. Като допълнителен аргумент за отпадане на квотата за най-малките фирми от работодателската
организация посочват, че в тези фирми изискванията към работниците са по-високи по отношение на взаимната им
заменяемост и това би създало дискомфорт за хората с увреждания.
Общественото обсъждане на закона за хората с увреждания продължава до 26-ти септември.
News.bg
√ Без квота за хора с увреждания в малките фирми настоява АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовава за обща квота от 2% за всички предприятия с повече
от 50 заети за наемане на работа на хора с увреждания.
Те настояват и квотата за предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне.
С тази позиция АИКБ за пореден път се включва в публичната дискусия по въпроса за Закона за хората с увреждания. Техни
представители взеха участие в дискусиите, организирани от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и
изложиха своите становища по законопроекта.
АИКБ обясняват, че за предприятие с 26 заети изискването за квота за едно лице с увреждания означава квота от 3,85%.
При предприятие с 33 заети - квотата е 3%. За предприятия с 50 заети - квотата е точно 2%, но за предприятията с 51 заети,
където изискването е за квота от 2 души, процентно тя направо скача на 3,91%.
Според тях се налагат по-тежки изисквания, отколкото на по-големите, като между самите малки предприятия има разлика
до два пъти, що се отнася до процентния размер на квотата.
АИКБ смята, че политиката на определяне на квоти "с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в
обичайна работна среда" е неефективна.
Според тях работодателите са "за" назначаването на хора с увреждания, особено в сегашните условия на остър дефицит
на човешки ресурси. Но проблемите с възможностите за назначаване на работа на хора с трайни увреждания съвсем не се
решават с "гарантиране на квоти".
По думите им квотите само създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика създават проблеми и
на хората с увреждания, и на работодателите.
От асоциацията са на мнение, че квотите в най-добрия случай "решават" проблемите на "хората с ТЕЛК решения".
"Хората с трайни увреждания имат огромни трудности от друг характер, свързани на първо място с достъпността на
архитектурната среда.", заявяват те.
АИКБ са категорични, че трябва да се залагат мерки, които помагат на хората с уреждания да си търсят работа и да участват
активно в работния процес.
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"Въвеждането на квоти, тоест на "триадата" - задължения, контрол и санкции, е и нецелесъобразно, и по-скъпо, и понеустойчиво решение" допълват от асоциацията.
От асоциацията предлагат и досегашното субсидиране на представителните организации на хората с увреждания да се
замени с финансиране на проектна основа, тъй като по думите им "субсидирането създава зависимост на
представителната организация от държавата".
Bloomberg TV Bulgaria
√ Нов модел за договаряне на заплатите, съобразен с икономическите фактори, предлага АИКБ
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Бизнес старт,
13.09.2018
В настоящия момент минималната работна заплата у нас се определя административно, с ПМС, без да се отчитат
обективни икономически фактори. Ние предлагаме нов модел, съобразен с производителността на труда, с инфлацията и
ръста на икономиката, който е по-справедлив и ограничава несъразмерното увеличаване на възнагражденията. Това каза
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаването
„Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.
Увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 10 % през 2019 година ще даде отражение на размера на заплатите в
частния сектор, заяви още гостът, тъй като и двата сектора се конкурират на пазара на труда. "Човешките ресурси са много
важни за правенето на бизнес, може да се намалят инвестициите или други разходи, но трябва да се помисли за
увеличаването на възнагражденията", посочи той.
Ръстът заплатите, по думите на Иванов е очакван, но обявеното увеличение в бюджетната сфера няма да е премерено.
"В момента ние сме в етап на икономически ръст, но според цикличността на икономиката трябва да се помисли и за
времето на спад. Когато по време на икономически растеж се увеличават заплатите, трябва да се вземат необходимите
мерки за реакция и по време на криза, когато също ще се изплащат с това увеличение. Сега е момента да се оптимизира
държавната администрация, да се електронизира работата й, да се намалят определени разходи и да се съкрати на места
персонал, за да се посрещне следващия етап. Много по-трудно е да се изпълняват политиките по увеличение на
възнагражденията по време на криза".
На предстояща кръгла маса за на нов модел за договаряне на работната заплата, организирана от АИКБ, той ще се
представи като следствие от изпълнението на проект на асоциацията, с този модел се цели да се реши проблема с
несъразмерното увеличаване на заплатите без да се отчитат обективни икономически показатели, обясни още гостът.
"Към настоящия момент минималната работна заплата се определя с постановление на МС, всяка година се актуализира
и не е обвързана с ръста на икономиката и с ръста на производителността.Ние предлагаме модел, който отчита основно
ръста на производителността и на инфлацията, за договаряне, а не административно определяне на работната заплата по
браншове, което ще намали натиска върху пазара на труда и ще реши проблемите за несъразмерното увеличаване на
възнагражденията за ниско квалифицирания персонал“.
24 часа
√ Борисов: Вдигаме бюджетните заплати с 10% от януари, това ще увеличи и другите
Десетпроцентно увеличение на заплатите на държавните служители обеща от 1 януари премиерът Бойко Борисов. Той се
надява това да повлече крак за скок на възнагражденията и в бизнеса.
Финансовият министър Владислав Горанов също потвърди, че се планира увеличение, което ще залегне в бюджета за
следващата година. Рамката ще спазва заложените параметри в средносрочната бюджетна прогноза. Засега не се налага
тя да бъде актуализирана. Освен вдигането на възнагражденията в бюджетната сфера се предвижда увеличение и на
минималната заплата. От 1 януари тя става 560 лв. от сегашните 510 лв. От началото на 2020 г. ще се вдигне на 610 лв., след
това да се увеличи с още 40 лв. от 1 януари 2021 г. Точните размери на възнагражденията за армия, полиция, лекари и
другите сфери на бюджетна издръжка ще се решават след преговори в тристранката, които се очаква да стартират през
октомври. Остава непроменен ангажиментът за удвояване на учителските заплати до 2021 г. За всички останали - ако свият
щатове и текущата си издръжка, но без да са зададени лимити за съкращения.
От 1 юли 2019 г. таванът на пенсиите се вдига от 910 на 1040 лв. Увеличението ще стане не чрез повишаване на
максималния осигурителен доход - той се запазва на 2600 лв. до 2020 г. , а чрез промяна в съотношението - максималният
размер на пенсията се увеличава от 35 на 40% от максималния осигурителен доход. Вдига се минималният осигурителен
доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2019 г. на 560 лв., за 2020 г. - 610 лв., и за 2021 г. - 650 лв.Предвидено е
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост да се увеличават по швейцарското
правило, като очакваното нарастване за 2019 г. е 4,6%, 4% за 2020 г. и 4,3% за 2021 г. Възрастта и стажът за пенсия ще
продължат да растат според заложеното в социалния кодекс - с по 2 месеца на година за жените и с по 1 месец за мъжете,
а стажът - с по 2 месеца и за двата пола.При обезщетенията за майчинство планът е да не се променя платеното, което и
занапред ще се полага за 410 дни - 45 дни преди раждането и година след това. За втората година на майчинството се
планират 380 лв. до 2-годишна възраст на детето. Засега са замразени детските надбавки, помощта за деца с тежки
увреждания, вдигната от миналата година на 930 лв., изчакват се новите закони. Планирано е брутният вътрешен продукт
догодина да е 107, 4 млрд. лв. Реалният ръст на икономиката е планиран на 3,2%. Средногодишната инфлация е 1,7%, а
през 2020 г. ще се увеличи до 1,8%. Безработицата ще продължи да намалява - коефициентът за нея ще спадне от 6,5 на
6,3% догодина и до 6,2 на сто за 2020 г. Държавният дълг ще се свие леко в номинално изражение, но като дял от БВП ще
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се понижи доста по-осезаемо - от 23,9% през 2017 до 18, 2% през 2021 г. Разходите на държавата през следващите няколко
години ще продължат да растат основно за издръжка, заплати, здраве и пенсии. Най-голямото перо - по 330 млн. лв. на
година, е предвидено за учителските възнаграждения.
Бизнесът иска по-малко чиновници
Добре е да се вдигат заплатите, икономиката се развива устойчиво, подобряват се приходите. Това коментира за “24 часа”
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той цитира данни от второто
тримесечие - в обществения сектор увеличението е 9,6%, а в частния - 7,6 на сто.
Според него обаче държавната и общинската администрация са натежали числено, а не са се подобрили услугите. Той
даде пример със срива на Търговския регистър и със служителите на МВР, които били на първо място в ЕС по полицай на
глава от населението.
Така че бизнесът настоява наред с вдигането на заплатите да има административна реформа и редуциране на
чиновниците, като с това едва ли качеството на услугите ще се влоши.
Той заяви още, че увеличението на възнагражденията не трябва да бъде на калпак с 10%, а след атестация на служителите.
Предлаганите от него съкращения нямало да оставят чиновници без работа, тъй като в бизнеса има недостиг на експерти
и като бъде съкратен държавен служител, той има къде да отиде.
Тези реформи трябвало да се направят сега, а не когато държавата е в криза.
ТВ+
√ Новите заплати и поскъпването на живота
Увеличението на цената на природния газ от 14% ще рефлектира не със същата сила, като увеличение на доставения газ
по места, защото се запазват таксите за пренос, таксите за разпределение, таксите за достъп и т.н. Крайното увеличение
при потребителите на газ ще бъде в порядъка между 7-8%. Разбира се всяко едно увеличение е неприятно, но то не може
да се избегне. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в сутрешния блок на
ТВ+.
Той добави, че ръстът на цената на природния газ е обусловена от ръста на петрола и съответно курса на долара за
последните 9 месеца.
„Такава е формулата, по която се изчислява и най-вероятно ще бъде от порядъка между 13-14%, тъй като няма много
причини КЕВР да не потвърди искането на Булгаргаз, което ще доведе до увеличаване на цената на парното и топлата вода
с 8-9%. Цената на електроенергията има резерви да се запази на това равнище и да не се увеличава. Ние апелираме КЕВР
да не се поддава на изкушението за кръстосано субсидиране, т.е. да запази цената на парното, като вдигне цената на
електроенергията.“
Велев коментира и темата за 10%-то увеличение на заплатите в администрацията.
„Ръстът на възнагражденията за страната за първите 6 месеца на тази година е 8% , като 7% е в частния сектор, а 9% - в
държавния, т.е. ние и досега имаме ръст на възнагражденията в публичния сектор, който надвишава ръста на икономиката.
Наистина имаме много натежала за размерите на страната ни администрация. Съпоставена с други страни с такова
население, тя е десетки пъти повече. Същото важи и за местното управление и е необходима реформа в тази сфера.“
На въпрос дали ще последва увеличение на заплатите и в частния сектор, Васил Велев отговори:
„Частният сектор, който плаща заплатите на държавната администрация, ще получава толкова, колкото позволяват
икономическите условия. Там не може с административно решение да се увеличат заплатите, защото просто ще фалират
предприятията.
Председателят на АИКБ заяви, че увеличението на инфлацията засега е поносимо, само трябва да се внимава да не се
изпусне.
Цялото интервю може да видите тук.
БТВ
√ От догодина: Заплатите в държавния сектор нарастват с 10%
Финансовите разчети позволяват подобна стъпка, съобщи премиерът
10-процентно увеличение на заплатите за всички в държавния сектор. Това е заложено в проектобюджета за 2019 г.
Планира се промяната да стане още от януари.
По данни на финансовото министерство служителите на държавна издръжка са 433 хиляди души.
За 10-процентното увеличение от догодина ще са нужни допълнително 1,1 млрд. лв., като тук се включва и планираният
ръст на доходите за учителите от 20%.
Финансовите разчети позволяват подобна стъпка, съобщи премиерът Бойко Борисов, a залагането на общо увеличение за
всички на бюджетна издръжка се прави, за да няма различни искания от различни системи, които настояват за повече.
10-процентно увеличение на заплатите за всички в държавния сектор. Това е заложено в проектобюджета за 2019 г.
Планира се промяната да стане още от януари.
По данни на финансовото министерство служителите на държавна издръжка са 433 хиляди души.
За 10-процентното увеличение от догодина ще са нужни допълнително 1,1 млрд. лв., като тук се включва и планираният
ръст на доходите за учителите от 20%.
Финансовите разчети позволяват подобна стъпка, съобщи премиерът Бойко Борисов, a залагането на общо увеличение за
всички на бюджетна издръжка се прави, за да няма различни искания от различни системи, които настояват за повече.
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„От 1 януари с 10% може да вдигнем заплатите на целия бюджетен сектор, който ще повлече и всичко останало. Така на
парче – 150 милиона за полицаи, 100 за военни, за съдебна охрана, за учители, тук-там и остават сектори, които все едно
пък не са важни", заяви премиерът.
От бизнеса се обявиха против даването на пари „на калпак” и припомниха, че държавната администрация остава
нереформирана. Увеличението трябва да е според постиженията – за някои 0, за други защо не и 30%.
„Ние имаме натежала администрация - несъразмерна за страната. Имаме и най-многочисленото МВР на глава от
населението в ЕС, но това не води до по-добро представяне в сектора”, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал.
Според него трябва да се върви към съкращения. Тогава онези, които остават на работа, реално и ще получават повече.
Според синдикатите в някои сектори, като Инспекцията на труда например, трябва да се мисли тъкмо в обратна посока –
да се наемат хора, защото хиляди фирми се следят от 400 инспектори.
Реформа не означава автоматично съкращения. „Ако едно куче трябва да се научи да подава лапа, това означава ли, че
трябва да го уморим от глад. Съвсем не – други са механизмите, по които трябва да се въздейства”, коментира Ваня
Григорова от КТ „Подкрепа”.
Според бюджетните прогноза 2019 г. се залага минималната работна заплата да се повиши от 510 на 560 лева, пенсиите в
средата на годината да се увеличат с 4,6%, а за новоотпуснатите да няма таван.

Важни обществено-икономически и политически теми

Nova TV
√ Отлагат гласуването на трите министерски оставки
Нито оставките на тримата министри, нито изборът на техните наследници ще бъдат гласувани днес в парламента.
Причината е, че главният секретар на МВР Младен Маринов е назначен от президента с указ, а все още не е издаден указ
за освобождаването му.
В началото на днешното заседание на парламента председателят Цвета Караянчева обясни, че няма да има никакво
гласуване нито на оставки, нито на нови назначения, освен ако в рамките на деня този указ не постъпи в Народното
събрание.
Валентин Радев, Николай Нанков и Ивайло Московски се оттеглиха по настояване на премиера Борисов. Повод за това
стана тежката автобусна катастрофа в Искърското дефиле, при която загинаха 17 души.
Главният секретар на МВР Младен Маринов е предложен за министър на вътрешните работи. Сегашният заместникминистър на икономиката Александър Манолев е номинацията за министър на транспорта. А в регионалното министерство
на мястото на Николай Нанков е предложена Петя Аврамова - депутат от ГЕРБ, член на регионалната комисия в парламента.
News.bg
√ НСИ отчита почти 11% ръст на износа за ЕС
През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия период на 2017
г. и е в размер на 18 104.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция,
Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС.
През юни 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 195.2
млн. лева.
При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през
периода януари - юни 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите
"Храни и живи животни" (37.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (31.1%).
Спад се наблюдава само в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (22.9%).
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2018 г. се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и
е на стойност 19 826.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия,
Румъния, Испания и Гърция.
През юни 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.9% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 3 439.6 млн. лева.
При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари юни 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е регистрирано
в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - 36.9%, а най-голямо намаление - в
сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 11.8%.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2018 г. е отрицателно и е на
стойност 1 721.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на
стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 445.1 млн. лева.
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Източник: НСИ
През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 23.2% в сравнение със същия
период на 2017 г. и е на стойност 8 855.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия,
Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52.9%
от износа за трети страни.
През юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 19.3% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 368.4 млн. лева.

Източник: НСИ
През периода януари - юли 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната
външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор "Мазнини, масла
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и восъци от животински и растителен произход" (33.3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива,
масла и подобни продукти" (61.9%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (42.4%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2018 г.се увеличава с 3.7% в сравнение със същия
период на 2017 г. и е на стойност 12 621.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от
Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През юли 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 18.8% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 2 045.9 млн. лeвa.

Източник: НСИ
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода
януари - юли 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите "Мазнини, масла и
восъци от животински и растителен произход" (33.0%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (21.7%). Най-голям
спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (10.2%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети странипрез периода януари - юли 2018 г. е
отрицателно и е в размер на 3 766.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и
застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 2 696.9 млн. лева.
През юли 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 677.5 млн.
лева.

Източник: НСИ
През периода януари - юли 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 30 463.8 млн. лв., което е с 1.8% помалко в сравнение със същия период на 2017 г.
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През юли 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 872.7 млн. лв. и нараства с 0.9% спрямо същия месец на предходната
година.
През периода януари - юли 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 36 018.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 8.3%
повече спрямо същия период на 2017 година.
През юли 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5
615.7 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2018 г. и е на стойност 5
554.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото
през периода януари - юли 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 029.0 млн. лева.
През юли 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 743.0 млн. лева. По
цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 379.3 млн. лева.
Economy.bg
√ ЕС затяга контрола върху паричните средства, пренасяни през граница
Европейският парламент прие нов регламент за контрол върху паричните средства, влизащи или излизащи от Европейския
съюз. Докладчик от страна на ЕНП беше българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев, съобщи пресцентърът на ПП ГЕРБ.
Регламентът за контрол върху паричните средства, в сила от 2005, се отназя за изискването за деклариране на парични
средства над 10 000 евро, които влизат или излизат от съюза. Според обновените правила, приети от ЕП, под парични
средства вече се имат предвид не само кеш валута и платежни инструменти на преносител, които са контролирани и в
момента от митническите служители, но и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност, и
непоименни предплатени карти. Целта на нововъведенията е най-вече да бъде обхванат преносът на злато и златни
кюлчета, както и на предплатени карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя им. Декларациите
трябва да бъдат попълнени от пътниците, преминаващи външните европейки граници, независимо дали пренасят
паричните средства в ръчен или в чекиран багаж. Митническите служители ще имат правото да извършват случайни
проверки въз основата на рискови индикатори както на парични средства на стойност по-малко от 10 000 евро, така и на
непридружавани средства.
Освен това митническите власти ще имат правото да задържат временно парични средства, независимо от стойността им,
когато имат съмнение, че средствата са свързани с криминална дейност. Такова решение за задържане следва да бъде
обосновано и да подлежи на ефективни средства за защита за пътниците. Регламентът въвежда още задължение
митническите служби да предават информацията от декларациите към Звеното за финансово разузнаване на своята
държава-членка, което пък от своя страна ще може спонтанно или при поискване да предаде информацията към звено за
финансово разузнаване на друга държава членка. По този начин ще бъде засилена борбата срещу финансирането на
тероризма и изпирането на пари.
Investor.bg
√ За 10 години инвестиции за 8 млрд. лв. са получили сертификат клас „А"
В периода 2008-2018 г. 132 компании са получили сертификат за топ инвеститор, но само 31 са разширили дейността
си в страната, показват данни на БАИ
От години управляващите (без значение от коя партия са) повтарят, че България е чудесна дестинация за инвестиции и
непрекъснато се опитват да показват постижения в тази насока. Действително у нас има някои плюсове, като например
сравнително постоянната данъчна тежест и евтината работна ръка. Много неща обаче куцат. Описвали сме ги многократно
и едва ли е нужно да се повтарят.
Тъй като темата е любопитна и има нужда от малко конкретика, Investor.bg изпрати въпроси към Българска агенция за
инвестиции (БАИ) - ведомството, което е натоварено със задачата да рекламира България сред потенциални
капиталовложители и да сертифицира инвеститорските проекти през различните статуси на изпълнението им. Решихме да
се фокусираме върху инвеститорите клас „А“, тъй като при тях праговете за издаване на сертификат са най-високи и
получават най-солидни държавни преференции.
В общия случай необходимата инвестиция за лас „А“ е 10 млн. лв., като има и някои изключения. Същото важи и за броя
разкрити работни места - между 25 и 150 нови работни места в зависимост от съответната дейност.
Според данните на БАИ за периода от 2008 до 2018 г. са издадени 132 бр. сертификати за клас "А" на обща стойност близо
8 млрд. лв. и са разкрити приблизително 23 хил. работни места. Само от началото на 2018 г. до края на юни са издадени
сертификати на 9 компании, инвестирали за общо 300 млн. лв.
Интересното е, че действително последните 2 години, за които има пълни данни – 2016 и 2017 г., са периодът, в който наймного инвеститори са дошли в страната и са получили своя сертификат клас „А“ - по 19 броя за всяка от двете години. Наймалко са били издадените сертификати през 2011 и 2013 г. - по 4 броя на година.
2009 г. - първата година след глобалната финансова криза, предизвикана от колапса на Lehman Brothers в САЩ, също е
добра – тогава са издадени 13 сертификата за инвеститор клас „А“.
От всички 132 компании, получили сертификати обаче само 31 са разширили дейността си в страната. От БАИ не разполагат
с информация за дружества, взели решение да прекратят дейността си в страната.
Към настоящия момент в Агенцията се разглеждат 29 бр. проекти в процес на сертифициране на обща стойност над 500
млн. лв. с потенциал да разкрият над 2 400 нови работни места, предимно в секторите: производство, информационни
технологии, здравеопазване, складиране и др.
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Към края на август на територията на България оперират 107 големи инвеститори.
Преди близо два месеца проучване на атрактивността за инвеститорите, проведено от консултантската компания
Ernst&Young за 2017, показа, че България се нарежда на 29-о място по проекти от преки чужди инвестиции от общо 51
европейски страни. От документа става ясно още, че през миналата година в България са инвестирани чужди капитали в
33 проекта (общо, не само клас „А“), което е с три по-малко спрямо 2016 г. и 17 по-малко спрямо 2015 г. Създадените
работни места намаляват с близо една трета до 2739.
За това, че инвеститорите все повече бягат от страната алармираха и от Българска стопанска камара преди месец. Според
работодателската организация в периода 2007-2017 г. общият обем на инвестициите у нас остава непроменен - около 18
млрд. лв. годишно, с пик през 2008 г., когато са 24 млрд. лв., но това е предимно благодарение на местните инвестиции,
т.е. на инициативата на българския предприемач.
Данните показват, че само за десет години преките чуждестранни инвестиции са намалели 10 пъти в абсолютна стойност
и 14 пъти като процент от БВП. От 17,7 млрд. лв. през 2007 г. те падат на 1,8 млрд. лв. през 2017 г., а като процент от БВП от 28% през 2007 г. намаляват до 2% през 2017 г.
Така че, ако управляващите действително искат генератор на икономическия растеж на България отново да станат
инвестициите, а не само потреблението и износът, ще трябва още доста работа да свършат. Защото явно минусите в това
да вложиш капитал тук са повече от плюсовете и ниските данъци и членството ни в ЕС не са панацея на всички останали
проблеми.
√ Изцяло нов закон ще пази търговските тайни на компаниите
Митническите органи ще могат да задържат стоки на границата въз основа на допуснато от съда обезпечение или
въз основа на влезли в сила съдебни актове
Изцяло нов закон ще пази търговските тайни на компаниите. Проектът на норматив е публикуван на страницата на
икономическото министерство и в него за първи път се въвеждат конкретни определения и съдебни процедури за защита
на интересите на дружествата.
В момента по действащото българско право не съществуват специални правила за присъждане на обезщетения за
нарушения на търговски тайни. Възможните варианти се основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за
вреди, предвидени в Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Очевидно търговската тайна не е ново понятие за българското законодателство, като то съдържа поредица норми за
различни аспекти на нейната защита. Разпоредби, касаещи защитата на търговската тайна се съдържат в текстовете на
Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията, Законът за стоковите борси и тържищата, Законът за достъп до
обществена информация. По действащото към момента законодателство в тази област обаче, търговската тайна не се счита
за интелектуална собственост и не е защитена като такава. На практика с новия закон за първи път се въвеждат конкретни
определения за притежател на търговска тайна, нарушител, стоки – предмет на нарушение и е описана процедурата по
предявяване на иск от страна на притежателя на търговска тайна спрямо нарушителя на правата му.
От мотивите към законопроекта става ясно, че целта е законодателството в областта на търговската тайна да сведе до
минимум рисковете, пред които са изправени иновационните предприятия и научноизследователските организации.
Текстовете предоставят правни механизми за закрила срещу незаконно присвояване на резултати от научноизследователската и развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни.
Освен това по този начин страната ни ще изпълни ангажиментите си към ЕС, като транспонира Директива (ЕС) 2016/943 в
българското законодателство.
Съгласно стратегията на ЕС и описаното в директивата всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна.
До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, дружествата са уязвими, като изложени на риск от
кражба на ценна научно-изследователска информация и знания. Според ЕК търговските тайни са една от най-често
използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време
са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на ЕС срещу тяхното незаконно придобиване, използване или
разкриване от други страни.
Определението за „търговска тайна“ (чл. 4 от законопроекта) включва три изисквания - информацията да представлява
тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи, да не е общоизвестна или
лесно достъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация; информацията да има търговска
стойност, поради тайния си характер; лицето, което има контрол върху информацията, да е предприело мерки за
запазването й в тайна. От своя страна, понятието „притежател на търговска тайна“ (чл. 5 от законопроекта) е изяснено чрез
начина на придобиване на търговската тайна, като изрично е предвидено, че придобиването трябва да е правомерно. От
друга страна, за „нарушител“, съгласно чл. 6 от проекта на Закон за защита на търговската тайна, е обявено всяко физическо
или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна. Определението за
„стоки – предмет на нарушение“ (чл. 7) включва преценка за това дали техни характеристики, функционални особености,
дизайн, производство или предлагане на пазара, са били в значителна степен благоприятно повлияни от придобиването,
използването или разкриването на информация, която представлява търговска тайна.
В текстовете има конкретни разпоредби относно исковете, които притежателят на търговска тайна може да предяви,
срокът за това, както и мерките, чрез които да се запази поверителността на търговските тайни, разкривани в съда за целите
на съдебното производство. Определени са давностните срокове, при които правото на иск на страните 5 и всяко трето
заинтересовано лице се прилагат, както и условията за спирането и прекъсването им.
В чл. 11 от проекта на Закон за защита на търговската тайна е предвидено, че притежател на търговска тайна може да
предяви иск срещу всеки нарушител за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на
търговската му тайна, както и да иска присъждане на обезщетение за претърпените вреди, преустановяване или забрана
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за използването или разкриването на търговската тайна; налагането на забрана на производството, предлагането,
пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези
стоки; унищожаване на цели документи, вещи, материали, вещества или електронни документи или части от тях, които
съдържат или носят търговската тайна или когато е целесъобразно – предаването им на притежателя на търговската тайна.
В съответствие със заложеното в Директива (ЕС) 2016/943, в чл. 12 от проекта е регламентиран давностният срок за
предявяване на искове, като е предвидено, че това следва да се случи в 3-годишен срок от откриване на нарушителя, но
не по-късно от 5 години от извършване на нарушението – по отношение на лицето, което контролира търговската тайна.
По отношение на ответника и всяко трето засегнато лице е предвидено, че правото на иск се погасява с изтичане на 1годишен срок от влизане в сила на съдебния акт, от който лицето черпи правен интерес. Спирането и прекъсването на
давностните срокове става по реда на Закона за задълженията и договорите.
В законопроекта се предвижда и ограничение относно броя на лицата, които могат да имат достъп до поверителната
информация относно търговската тайна. С оглед осигуряване на правото на защита на страните в съдебния процес, в
законопроекта изрично е посочено, че достъп следва да се предостави на страните, а също така и на техните адвокати или
процесуални представители. Предвидено е и задължение за лицата, узнали или получили достъп до търговска тайна в хода
на съдебното производство да не разкриват и използват тази информация, както по време, така и след приключване на
съдебното производство. Тези лица ще носят отговорност за нарушаване на тази забрана.
Новият закон въвежда правила за начина на определяне на обезщетението за вредите, настъпили от неправомерното
придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.
За да се опазва поверителността на търговската тайна, може да бъде налагана глоба в размер до 500 лева от съда на лицата,
които не спазват предвиденото в законопроекта задължение да не разкриват или използват търговската тайна, до която
са получили достъп по време на съдебното производство, като ограничението относно общата стойност на наложените
глоби ще се прилага и по отношение на тях.
Ако бъде приет новият закон, митническите органи ще могат да задържат стоки на границата въз основа на допуснато от
съда обезпечение или въз основа на влезли в сила съдебни актове. Регламентирана е и възможността за налагане на
подходящи мерки при злоупотреба с процесуални права.
От записаното в оценката на въздействието към законопроекта става ясно още, че на макро равнище сближаването на
законодателствата не се очаква да има пряко социално въздействие, например върху заетостта в държавите-членки. То
обаче следва да има непряко положително въздействие за улесняването на мобилността на висококвалифицирана
работна ръка - тази, която има достъп до търговски тайни - в рамките на вътрешния пазар и за увеличаване на работните
места в областта на иновациите благодарение на засилената иновационна дейност, като по този начин ще бъде насърчена
и устойчивостта на заетостта в ЕС
Приемането на Закон за защита на търговската тайна ще доведе до незначително увеличаване на приходите в държавния
бюджет. Постъпленията ще дойдат от събирането на такси, чийто размер е определен в Тарифа за държавните такси, които
се 9 събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, както и от наложените глоби по реда на чл. 26 от
законопроекта. Към момента обаче не може да бъде направена точна оценка на общата стойност от тези приходи, тъй като
по действащото българско право, към този момент не съществуват специални правила за присъждане на обезщетения за
нарушения на търговски тайни, уточняват от икономическото министерство.
Economic.bg
√ Производители искат пълна забрана на млечни продукти с палмово масло
Те заплашват фермерите и са вредни за потребителите, е позицията на бизнеса
Производители настояват да се забрани изцяло използването на растителните мазнини при производството на млечни
продукти. Целта е продукти с растителни мазнини вече да не се предлагат на щандовете в търговската мрежа.
В момента т.нар. "имитиращи продукти" по закон се произвеждат в отделни мандри и се предлагат на отделни щандове,
обозначени със специални надписи.
Според част от производителите обаче сиренето и кашкавалът с палмова мазнина представляват над 60% от пазара на
мляко, което заплашвало фермерите и било вредно за потребителите, съобщи Нова тв.
Забраната на продуктите с палмово масло неминуемо ще доведе до покачване на цените на истинските продукти, които и
сега са близо до себестойността им. За направата на 1 кг. сирене са нужни поне 8 л. мляко, а за 1 кг. кашкавал - поне 12 л.
При сегашната изкупна цена на млякото - 40 - 60 стотинки за литър, себестойността на сиренето отива над 10 лв. за кг., а на
кашкавала над 15 лв. на кг.
Actualno.com
√ Ремонтите в София вече са на финалната права
Вече сме на финала по повечето обекти от ремонтите в София. Това стана ясно от думите на столичния кмет Йорданка
Фандъкова в ефира на БНТ. Бул. "Васил Левски" очаквам да бъде пуснат в началото на учебната година, бул. "Арсеналски",
бул. "Симеон". Ще продължи работата до края на месеца по бул. "Монтевидео" и бул. "Пенчо Славейков".
По думите на кмета освежителните ремонти по училищата вървят в график, както и освежаването на пешеходните пътеки
около училищата. Аз лично съм привърженик за въвеждането на цветните решения в пешеходните пътеки. Указанието,
което аз съм дала, е навсякъде, където е възможно, да се правят велоалеи. В центъра на града имаме сравнително тесни
улици, имаме сериозен трафик. Велоалеите зависят от възможностите на улиците, на тротоара, има стандарти, поясни
Фандъкова по темата с изграждането на велоалеи в столицата.
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В доклада като част от оценката са разгледани шест града. От 2009 до 2016 г. София има подобрение по всички показатели
за качество на въздуха - включително по-добри от Брюксел и Милано, коментира Йорданка Фандъкова. Усилията, които
правим, са видими. В самия доклад се дава добра оценка за модернизацията на градския транспорт.
По отношение на мерките за замърсяването от битовото отопление в доклада има информация от минал период. Ние вече
имаме много конкретна програма с мерки и имаме пълна готовност, като основното е подмяната на битовото отопление
на домакинствата с екопелети, продължаване и разширяване на газификацията, електрофикацията и топлофикацията,
набеляза конкретните решение столичният кмет. По думите ѝ няма позната мярка в европейски град, по която да не
работим. Нека хората да знаят, че е много важно включването на гражданите. Предоставихме на 30 домакинства печки на
екопелети. Трябва да видим ефектът през тази година, посочи Йорданка Фандъкова.
На въпрос на зрител за дърветата по бул. "Пенчо Славейков", Фандъкова посочи, че за поддръжката на дърветата се работи
от страна на "Зелени системи". Всички трябва да знаят, че за едно повредено дърво, на фирмата изпълнител може да бъде
наложена санкция от 50 000 лв. Около 2000 дървета засаждаме на година в града. Всеки, който наранява дървета, ще си
понесе последствията, категорична бе Йорданка Фандъкова.
Тя посочи, че новата учебна година в София започва в нова сграда за Първа английска гимназия и подчерта, че продължават
да се строят училища и детски градини.
Капитал
√ "М+С хидравлик" и "Елана агрокредит" са новите членове на Sofix
"Индустриален холдинг България" и "Доверие обединен холдинг" напускат Sofix, а на тяхно място влизат "М+С хидравлик"
и "Елана агрокредит". Това става ясно от съобщение на Българската фондова борса, която ребалансира основния си индекс
два пъти годишно. Тези промени са важни, тъй като на база структурата на индекса се формират и портфейлите на няколко
фонда, най-вече индексните. В резултат на това акциите на "ИХ България" загубиха 4.6% от стойността си в сряда, тези на
"Доверие" 3.8%, докато двете нови компании в индекса повишиха цените си – при "М+С" повишението беше близо 1.3%,
докато при "Елана агрокредит" то беше 0.9%.
През шест месеца фондовата борса на база критериите за членство в индекса прави ребаланс, като подрежда 15-те
компании, които отговарят на изискванията. На тази база последната от списъка е "Трейс груп холдинг". Това се оказа и в
подкрепа на акциите й, които се повишиха с над 7% по време на сесията в сряда, но приключиха в крайна сметка с 3.2%
нагоре. Книжата на компанията бяха силно засегнати след скандала за качеството на пътя в Своге, на който стана трагичната
катастрофата с автобуса в края на август.
Най-големият фонд, който следва Sofix, е борсово търгуваният ETF на "Експат". Към 11 септември той притежаваше 1.01
млн. акции на "Индустриален холдинг България" и 285.4 хил. книжа на "Доверие ОХ", като те са разпределени според
тежестта им в Sofix. За да се ребалансира и фондът, тези акции ще бъдат продадени и ще бъдат купени книжа на двете
нови компании, които влизат в индекса, съответстващи на теглото им при изчисляването му.
Напускащите компании са наследници на два от най-големите бивши приватизационни фонда, които управляват компании
от корабостроене, през фармацевтика до текстил и търговия. "М+С хидравлик" произвежда хидравлични елементи и
работи основно за износ, част е от "Стара планина холдинг". "Елана агрокредит" е създаден от едноименната финансова
група и предоставя финансов лизинг на земя и земеделска техника.
През миналата година около ребалансирането на Sofix имаше скандали, тъй като заради неправилни изчисления два пъти
влизаха компании, които не трябваше да бъдат там. Така бяха ощетени инвеститори, а Комисията за финансов надзор
направи проверка на борсата, която пък промени правилата си след първия гаф. В момента в Sofix влизат най-големите и
най-ликвидни компании, определяни по сложна формула, зависеща не само от сключените сделки, но и от въведените
поръчки купува и продава.
БФБ ребалансира и останалите индекси, които формира - BGBX40 и BGTR30, а в имотния BGREIT няма промени. От BGBX40
излизат пет компании - "Топливо", "Проучване и добив на нефт и газ", "Булгартабак", "Актив пропъртис" АДСИЦ и
"Северкооп гъмза холдинг". На тяхно място влизат "София комерс-Заложни къщи", "Параходство Българско речно
плаване", "Елхим Искра", "Лавена" и "Чайкафарма Висококачествените лекарства".
Интересно е, че от индекса BGTR30 излизат четири компании, които са свързани с групата "Химимпорт" - това са "Велграф
асет мениджмънт", "Химснаб България", "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ и "Инвестиционна компания Галата". Тяхното
място заемат "Св. Св. Константин и Елена холдинг", "Синтетика", "Хидравлични елементи и системи" и "Агрия груп
холдинг".
БНТ
√ Откриха френски завод за самолетни части край Пловдив
Нов френски завод за части за самолетостроенето беше открит край Пловдив. Той се намира в специализираната
икономическа зона Тракия, където има редица производствени бази и логистични центрове. До момента в зоната, която
обхваща и част от териториите на общините Марица, Раковски и Куклен, са разкрити близо 30 000 работни места. На
откриването премиерът Бойко Борисов заяви, че с построяването на десетки предприятия безработицата у нас пада и в
момента е рекордно ниска - 5,5 на сто.
Френската инвестиция в завода е за близо 15 милиона евро, като тук ще работят 170 работници и специалисти.
Френският завод, който бе открит днес бе построен само за 6 месеца, а чуждите инвеститори споделиха, че в България
откриват качествена работна ръка на разумна цена.
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Мениджърите на компанията, която е със стогодишна история, обявиха ангажимент да засилят подкрепата си за
въоръжаването на българската армия.
Серж Дюран, инвеститор, вицепрезидент на френската компания: Българското министерство на отбраната притежава 12
хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Пантер, а до края на годината за българските военноморски сили ще бъде предоставен
и един Делфин Н 3 +.
Премиерът подчерта, че след като България закупи най-модерните, скъпи и добри френски хеликоптери, се радва, че вече
имаме и завод за авиочасти.
Бойко Борисов, министър председател: На тези инвестиции се радвам, а не на тези от 2008-ма, които бяха в соларни
паркове, бума на строителството, разпродаването на електроразпределителните дружества, в американските централи,
...веригите търговските, където капитала излиза обратно в България. С това производство с тези заводи се прави брутен
вътрешен продукт и ставаме по- независими от европейските фондове.
Министърът на икономиката заяви, че все повече чужди предприемачи се възползват от насърчителните мерки, които
предлагат българските индустриални зони като Тракия.
Емил Караниколов, министър на икономиката - Изключително важно е да посочим, че се подобрява структурата на преките
чуждестранни инвестиции като близо 30% за периода 2017 до първото тримесечие на 2018 са в преработвателната
промишленост на обща стойност 561 милиона евро.
За своето 20 годишно съществуване Икономическа зона Тракия е привлякла над 2 милиарда евро инвестиции и е създала
над 30 000 работни места.
От икономическата зона отчитат, че делът на българските предприемачи тук е равностоен на чуждите.
инж. Пламен Панчев, председател на Икономическа зона Тракия: Ще използвам БНТ, за да призова младите хора, че
получавайки едно добро техническо образование в България...могат да намерят една много добра реализация вече в
България и конкретно в предприятията в зоната.
В началото на следващата година в Икономическа зона Тракия ще отвори врати нов турски завод за производство на части
за автомобилната индустрия.
√ Президентът Радев ще участва в среща на държавните глави от "Арайолуш" в Рига
Президентът Румен Радев ще участва в срещата на държавните глави от групата "Арайолуш", която ще се проведе днес и
утре в столицата на Латвия, Рига.
Групата обединява 14 президенти на държави-членки на ЕС. Румен Радев ще направи изказвания в рамките на форума и
ще проведе двустранни срещи с президентите на Германия, Гърция, Италия и Португалия.
В Рига той ще се срещне и с представители на българската общност в Латвия.
√ Само в турски лири ще се сключват договори за наем и продажби на имоти в Турция
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е издал указ, според който продажбите на имоти и договорите за наем трябва
да бъдат извършвани в турски лири, предаде Ройтерс. Решението, с което ще бъде сложен край на подобни сделки в
чуждестранна валута, има за цел да подсили националната валута на Турция - лирата, която се срина главоломно спрямо
долара през тази година.
Указът е бил публикуван в турския държавен вестник днес. В него се посочва също, че вече сключените в чужда валута
сделки трябва да бъдат предоговорени в турски лири в 30-дневен срок.
√ Наказателна процедура за Унгария - какво следва за бъдещето на ЕС
Състоянието на ЕС беше една от най-дискутираните теми в Европарламента през вчерашния ден, когато председателят на
ЕК Жан-Клод Юнкер произнесе последната си реч пред депутатите. Във фокуса за бъдещето на Общността безспорно
попадна Унгария и реалната заплаха тя да бъде лишена от право на глас.
Това е предложение на депутатите от ЕП, което тепърва трябва да бъде гласувано с пълно единодушие от държавите
членки, коментира в Сутрешния блок на БНТ Огнян Златев - ръководител на представителството на Европейската комисия
в България.
"Никой никого не е наказал. Това са просто част от демократичните процедури. Не виждам драма, смятам, че с взаимно
убеждение, ще бъде постигнат някакъв компромис", заяви Златев.
Той коментира и новите предложения за засилване мерките за сигурност във връзка с миграционната вълна, които бяха
обсъдени от евродепутатите, както и намерението им за засилване водещата роля на еврото като световна валута.
Огнян Златев: Разширяването на еврозоната ще допринесе за засилването на европейската икономика. Знаете, че имаме
още няколко стъпки към Банковия съюз, а това от своя страна ще доведе до подобряването на жизнения стандарт на
европейските граждани.
БНР
√ Хлебният баланс на страната е осигурен, информират от бранша след края на жътвата
Хлебният баланс на страната е осигурен, въпреки по-слабия добив на пшеница тази година, информират от бранша след
края на жътвата.
5,4 милиона тона пшеница е крайният резултат от жътвата тази година. Браншът отчита среден добив от 450 килограма от
декар. Това е със 150 килограма от декар по-малко от средния добив за миналата година, с който реколтата у нас достигна
исторически връх.
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Тазгодишната кампания по прибирането на пшеницата беше затруднена от обилните валежи в периода май-юли, които
често придружени от градушки, нанесоха щети по земеделските култури. Въпреки че страната ни е произвела достатъчно
пшеница, голяма част от нея е с ниско качество, предупреждават от Асоциацията на зърнопроизводителите.
√ Стратегия цели до 2030-а всичката употребявана пластмаса да се рециклира
Целта на т.нар. „пластмасова стратегия“ е да има гаранция, че до 2030 г. цялата употребявана пластмаса може да бъде
рециклирана и използвана отново, заяви в Страсбург еврокомисарят по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността Юрки Катайнен.
Той припомни, че на този етап се рециклират едва 30 на сто от пластмасовите изделия.
„За да се подкрепят иновациите в тази област и да се намерят нови решения за финансиране, Комисията ще развие
иновационно-стратегическо проучване за пластмасата. Междувременно, до 2020 г. по програмата „Хоризонт 2020“ ще
бъдат инвестирани над 350 млн. евро за пластмасови иновации“, каза той.
19 минути
√ Борисов ще посети САЩ в края на месеца
Премиерът Бойко Борисов ще посети САЩ в края на месеца. С решение на правителството той е определен за ръководител
на българската делегация в 73-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде БНР.
Последно премиерът е водил делегация за този форум през 2010 г. През последните години подобни делегации бяха
водени винаги от държавния глава.
В. Монитор
√ Шефът на ВАС предлага правила за избора на конституционни съдии
Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков предлага изработването и приемането на правила за
избор на членовете на Конституционния съд от квотата на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Това се разбира от писмо на Чолаков до председателя на ВКС Лозан Панов, съобщи „Правен свят“.
Писмото на Чолаков е от 12 септември и е в отговор на кореспонденция, започната от Панов, който в разгара на съдебната
ваканция (16 август 2018 г.) е поискал от административния ръководител на ВАС да се определи дата за провеждане на
Общо събрание на съдиите. Именно на него трябва да бъдат излъчени номинациите за нови конституционни съдии от
квотата на съдебната власт. Макар да няма подобни процедурни правила за излъчването на кандидати от квотата на
магистратурата, председателят на ВКС е настоявал Общото събрание да се проведе на 25 октомври, т.е. възможно найкъсната дата за провеждането му, с оглед сроковете, в които трябва да приключи процедурата по ротация на членовете на
Конституционния съд.
В писмото си до Лозан Панов, председателят на ВАС изброява и конкретните въпроси, които би следвало да получат
отговори при изработването на процедурните правила. Чолаков отбелязва още, че приемането на подобни правила е
въпрос от компетентността на Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС, но организационно-подготвителната работа е
задължение на административните ръководители, т.е. негова и на Панов. Заради това, Чолаков отправя и покана до Панов,
"съобразно ангажираността на работния Ви график, да обсъдим съвместно всички подготвителни и обуславящи въпроси,
както във връзка с изготвянето на проект на правила, така и във връзка с определяне на дата за свикване на Общо събрание
на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд".
√ 250 млн. евро повече за земеделците след 2020 г.
Четвърт милиард евро повече директни плащания ще получат зедемелците у нас през следващия програмен период,
съобщи ресорният министър Румен Порожанов по време на форум по темата. Първоначално се предвиждаше бюджетът
след 2020 г. да бъде намален с 0,7 на сто.
За 2020-2024 г. парите по първи стълб директни плащания за България се планира да бъдат 5,6 млрд. евро при около 5,35
млрд. евро през настоящия програмен период. Предвиденото на този етап намаление на парите за развитие на селските
райони ще може да бъде компенсирано с национални средства.
291 договора по Програмата за развитие на селските райони са подписали фермерите през 2017 г., стана ясно от одобрения
от правителството годишен отчет на ДФ „Земеделие“, Изплатени са над 488 млн. лв.
Междувременно от фонда напомниха на стопаните да си платят данъците и осигуровките. Преди седмица стана ясно, че
50 хил. регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., но не са
подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях.
√ Проектът на закона за социалните услуги влиза в НС през ноември
Проектът на Закон за социалните услуги е почти готов, съобщиха от социалното министерство. Министър Бисер Петков ще
даде подробности за него утре на пресконференция в министерството.
Очаква се до средата на октомври законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, а през ноември вече да
е в НС. Пред социалната комисия, която заседава днес Бисер Петков заяври, че в основата му е залегнал изцяло нов модел
на социалните услуги, предаде БТА. Разглеждането на трите законопроекта за личната помощ, за хората с увреждания и за
социалните услуги, в пакет щяло да се случи трудно, добави още той. Това било възможен вариант, само ако
законопроектът за социалните услуги бъде припознат от депутати, а не минава през всички процедури, задължителни за
проект на МС. По думите на министър Петков това не е необходимо, тъй като в Закона за хората с увреждания има
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препратки към Закона за личната помощ и изрично се споменава, че личната помощ е уредена в отделен закон. Именно
за това настояваха Мая Манолова и протестиращите майки на деца с увреждания.
Законопроектът за личната помощ вече е в НС, а този за хората с увреждания е на етап обществено обсъждане, което ще
приключи на 26 септември. Двата законопроекта ще могат да бъдат разглеждани заедно и в рамките на сроковете,
поставени от протестиращите майки.
По време на заседанието си парламентарната социална комисия прие на първо четене промени в Закона за семейните
помощи за деца, с които се въвежда от 1 януари 2019 година нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали
родители. Размерът на помощта засега все още не е ясен, той ще бъде определен със Закона за държавния бюджет.
Сигурно е, че ще превишава размерът на персоналната пенсия, която в момента е 113 лв. Условието за получаването на
помощта е месечното възнаграждение на член от семейството да не надвишава 450 лв. Тя ще бъде обвързана и с
посещаемостта на предучилищни групи и училища. От новата помощ ще могат да се възползват около 5 600 деца, които
не получават наследствена пенсия.Тя е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те
не могат да получат такава само поради липсата на съответния изискуем стаж на починалия родител. За помощ са
предвидени 4 милиона допълнително в бюджета на МТСП.
Dnevnik.bg
√ Парламентът ще гласува президентското вето на административния кодекс
Президентското вето върху Административнопроцесуалния кодекс (АПК) ще бъде гласувано днес. Очаква се парламентът
да не се съобрази с ветото след като комисия по правни въпроси го отхвърли в дебати продължили близо 4 часа.
Промените в АПК бяха приети от Народното събрание на 25 юли и върнати за ново обсъждане от държавния глава Румен
Радев на 1 август.
Президентът оспорва общо 16 разпоредби от закона. Според него с тях уредбата се отдалечава от основни конституционни
начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право. Президентът смята, че с
промените ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица, свързани с актове,
издавани от позицията на власт и изискващи подчинение.
Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите за правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания,
драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица
специални закони.
Това е деветото вето на президента Румен Радев. До момента Народното събрание подкрепи само това върху Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
√ Евроскептиците може да овладеят до една пета от депутатските места в Европейския парламент
Евроскептиците може да овладеят една пета от местата в Европейския парламент на изборите догодина, увеличавайки
дела си с около 60%, показва анализ на агенция "Ройтерс", базиран на проучвания на социологически агенции от 27-те
държави членки. Участниците в тях са отговаряли на въпроса как биха гласували в хипотетични национални избори и макар
данните да не са прецизни, могат да дадат прогноза как би изглеждал следващият парламент.
Въпросните партии няма да могат да прокарват големи промени, но ще могат да поставят препятствия пред старите партии
и да експлоатират вътрешното разделение в Европа.
Сегашната популярност на протестните партии "Пет звезди" и "Лига", които са в италианската управляваща коалиция, ще
подобри шансовете им за добро представяне в Брюксел. Тяхното издигане, както и повишената подкрепа за "Алтернатива
за Германия" ще наваксат изгубени места на UKIP, които ще напуснат заедно с всички останали британски евродепутати
след Брекзит.
Парламентарната група "Европа на свободата и пряката демокрация", доминирана от UKIP и "Пет звезди", може да нарасне
от 45 до 58 души, ако съюзът остане в сила. "Европа на нациите и свободите", в която са "Национален сбор" на Марин льо
Пен и "Партията на свободата" на Герт Вилдерс, може почти да удвои местата си от 35 на 62 благодарение на популярността
на "Лигата" в Италия. Така двата евроскептични съюза може да имат общо 119 места от 705-те в целия парламент, или
около 17%.
Анализът на "Ройтерс" допуска, че осемте парламентарни групи ще останат същите, но политическите договорки могат да
създадат разнообразни нови алианси. Преди "Пет звезди" обмисляха да се присъедят към проевропейските центристи;
възможно е членове на Европейските консерватори и реформистки (която бе създадена от британските тори като
евроскептична алтернатива на дясноцентристката ЕНП) да мигрирират към по-твърди позиции. Неин член е управляващата
в Полша "Право и справедливост", която може да потърси друга група. Също както унгарската "Фидес", която е спорен член
на ЕНП, поляците не желаят разпад на ЕС.
Сривът в подкрепата за традиционното ляво и дясно във Франция вероятно ще тласне напред центристкия блок АЛДЕ,
особено ако движението на президента Еманюел Макрон се включи в него. ЕНП въпреки всичко вероятно ще остане найголямата група.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Столицата - между проблемите и решенията. Говори кметът Йорданка Фандъкова
На живо от Варна. Пресичане с риск за живота - защо не се спазват правилата?
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По картата на Европа. Ръководителят на представителството на Европейската комисия - Огнян Златев
Над 80 % от французите не се хранят здравословно, а как и с какво се хранят българите?
Проф. Христо Пимпирев търси готвач за Антарктида - кой е най-подходящият ще избере шеф Цветомир Николов,
работил в кухнята на Гордън Рамзи.
БТВ, "Тази сутрин"
Остава ли занижен граничният контрол на Летище София след поредните непроверени пътници?
Да пресечеш за три секунди. На живо: Хората от „Красна поляна" на протест срещу опасен светофар
Срокът за споразумение изтече. Ще съди ли Симеон Сакскобургготски държавата в Страсбург? Бившият депутат от
НДСВ Владимир Дончев
Докога дрогирани и без книжка ще убиват на пътя? Разговор с близки на загиналия балетист Мартин
На живо от Страсбург: Отзвук след санкциите срещу Унгария
Депутатите гласуват оставките на тримата министри. На живо: Възможни ли са изненади?
Плащаме още пари за здраве. Бившият министър Петър Москов за новата задължителна застраховка
Как се отразиха на рейтинга на политиците последните скандали? В студиото социологът Кольо Колев
Много ученици, малко класни стаи. Една история от Рибново
40 години група „Сигнал". Рок динозаврите на живо в „Тази сутрин"
Нова телевизия, „Здравей България"
На живо от Варна: "Кой е шофьорът без книжка, който блъсна и уби велосипедист, а после избяга от мястото на
катастрофата?"
Ще ни задължат ли да плащаме по 12 лева повече всеки месец за здравна осигуровка и какви услуги ще
получаваме срещу това?
Пряко от парламента - кой как ще гласува за оставките на старите и назначенията на новите министри в кабинета?
Производители искат пълна забрана на растителните мазнини в млечните продукти. Ще доведе ли това до
поскъпването им? Отговорът в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Ще отнемат ли гласа на Унгария в Европейския съюз заради спорните политики на Виктор Орбан? Говори един от
кандидатите за шеф на Европейската комисия - Манфред Вебер.
Шофьор блъсна 13-годишен велосипедист и избяга.
В окото на урагана "Флорънс" - специалният ни пратеник в Северна Каролина Ясен Дараков.
Издирват 2-годишно дете от Пещера, което е в неизвестност повече от две седмици.
На живо в разгара на гроздобера - защо стопаните се оплакват от слаба реколта?
Деца надраскаха с графити наскоро ремонтиран подлез в Русе.
√ Предстоящи събития в страната за 13 септември
София.
От 10.00 часа на „Дондуков" 2 в зала 347 вицепрезидентът Илияна Йотова ще проведе среща с министъра на
външните работи на Кралство Мароко Насер Бурита.
От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание.
От 15.00 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще се срещне с министъра на външните
работи и международното сътрудничество на Кралство Мароко Насер Бурита.
В 11.45 часа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме министъра на
външните работи на Кралство Мароко Насер Бурита. Около 13.10 часа двамата ще направят изявление за медиите.
От 12.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще даде пресконференция, на която ще
представи напредъка при подготовката на Закона за социалните услуги. Събитието ще се проведе в зала
„Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика.
От 9.00 часа в сградата на Министерството на околната среда и водите (бул. „Мария Луиза" 22) Европейският
център за знания в областта на ресурсната ефективност (EREK) ще проведе семинар на тема „Ресурсна ефективност
в туристическия сектор".
От 10.30 часа в зала „Роял І" на хотел „Балкан" МОСВ организира пресконференция по проекта за Национална
стратегия за адаптация към изменението на климата.
От 9.30 часа ще се проведе редовно заседание на Пленума на ВСС.
От 9.30 часа в зала „Средец" на „София Хотел Балкан" ще се проведе международна конференция на тема „Заедно
срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за
земеделие", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.
От 10.00 часа започва заседание на Столичният общински съвет.
От 10.00 часа в Sofia Ring Mall ще бъде открито първото специализирано изложение за електромобили в България
- ELECTRO MOBILITY EXPO 2018.
От 10.30 часа в зала 3 на Cine Grand в Sofia Ring Mall ще бъде открита конференцията „Развитие на
електромобилността в България".
От 10.30 часа в Литературен клуб „Перото" ще бъде представен Индекс на успешното училище на Център за
приобщаващо образование и национално - представително проучване „Благополучието на учениците в 7-ми
клас".
От 11.00 часа на ул. „Леге" 4 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
ще представи информация за хода на изпълнение на проект „Организиране на търговски мисии и форуми за
български производители и чуждестранни купувачи".
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От 13.00 в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ПП „Възраждане", по време на която
ще бъдат представени данни за злоупотребите при строежа на т. нар. „Свинска ограда" по границата с Румъния,
за чумата по свинете и за „чумата в Странджа".
От 15.00 часа БСП - София организира безплатна юридическа приемна в постоянната приемна на градския съвет
на партията (ул. "Леге" 10, ет. 1).
От 15.30 часа в Централната избирателна комисия ще се отварят публично офертите за извършване на пазарно
проучване, анализ и консултиране за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка на специализирани устройства за машинно гласуване.
Отварянето на офертите ще се състои на адрес в сградата на пл. „Княз Александър I" № 1, етаж „Мецанин", зала
№ 42, вход откъм бул. „Княз Александър Дондуков".
От 18.00 часа Литературния кът на Алея на книгата ще бъде представена книгата „Япония, Филипини- моето
пътешествие на духа" от Нели Нановска.
18.00 часа в Чешки център на Алея на книгата ще бъде представена книгата „Поетът" от Мартин Райнер.
От 18.30 часа в 88 СУ „Димитър Попниколов" ще се състои среща на жителите на ж.к. „Овча Купел" с кмета на
района Христина Семерджиева във връзка с инцидент с неукрепен изкоп, в който пропадна лек автомобил. Порано, от 09.00 часа, преди сесията на Столичен общински съвет представители на Асоциация за регулиране на
отношенията в етажната собственост-Справедливост ще бъдат пред входа на Столична община, където ще очакват
среща с общински съветници, които да подкрепят исканията им срещу прекомерното застрояване в ж.к. „Овча
Купел".
От 19.00 часа в книжен център „Гринуич" на Алея на книгата ще бъде представен сборникът с разкази „Тази вечер
нищо не е случайно" от Палми Ранчев.
От 19.00 часа Литературния кът на Алея на книгата ще се проведат забавни и образователни игри за деца.
От 19.00 часа на бул. „Васил Левски" 55 ще бъде открита изложбата „Портретът".

***
Благоевград.
От 18.00 часа народните представители от „БСП за България" Надя Клисурска, Петър Кънев, Ирена Анастасова,
Николай Бошкилов и Иван Ченчев ще се срещнат с жители на Благоевград в конферентната зала на хотел „Кристо".
***
Бургас.
От 11.00 ч. в клуба на втория етаж на РДПБЗН - Бургас ще се проведе пресконференция. От 11.30 часа ще бъде
почетена паметта на загинали при изпълнение на служебния си дълг огнеборци чрез поднасяне на венци и цветя
на паметната плоча пред сградата на РДПБЗН - Бургас. В 16.30 часа ще се проведе среща с ветерани. В 18.00 часа
на площада пред паметника-мемориал „Пантеона" ще бъдат представени възможностите на новата
пожарогасителна и аварийно-спасителната техника.
От 16.30 часа общинският съветник от ГЕРБ - Бургас Бойчо Георгиев ще проведе открита приемна в централата на
партията на ул. „Конт Андрованти" 5.
***
Варна.
От 11.00 часа в клуба на ПП АБВ - ул. „Христо Попович" 34 (срещу Ботевата градинка), областният съвет на ПП АБВВарна организира пресконференция с участието на председателя на ПП АБВ Румен Петков.
От 18.00 часа в зала „Пленарна" на Община Варна в рамките на XX-то издание на Седмицата на православната
книга ще бъдат представени книги на Фондация „Двери" и на издателство „Омофор".
От 19.00 часа до 20.00 часа на открития паркинг на Мол Варна осем пилота - европейски и национални дрифт
шампиони от България, Румъния и Сърбия, ще представят уменията си на дрифт шоу - Summer Drift Show Varna
2018.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа на стадион „Ивайло" Красимир Балъков и двама водещи футболисти на „Етър" ще дадат
пресконференция.
От 11.00 часа в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе пресконференция за събитията по случай 110годишнината от Независимостта на България.
От 13.00 часа в Лапидариума на Археологическия музей ще се проведе пресконференция за спектакъла „12-та
нощ" по Уилям Шекспир.
От 14.00 часа в заседателната зала на Областна дирекция на МВР ще се проведе брифинг по повод началото на
учебната година.
***
Велико Търново./ Дебелец.
От 18.00 часа на централния площад ще се проведе закриване на лятна полицейска академия - Дебелец.
***
Враца.
От 12.00 часа Врачанският митрополит Григорий ще освети камбана на подземната църква „Св. Никола". На
събитието ще присъства и кметът Калин Каменов.
От 19.00 часа в градската концертна зала ще се проведе концертът Месец на клавишите.
От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще се състои премиерата на спектакъла „Предградие" от Ерик Богосян.
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***
Главиница.
От 14.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Главиница ще се проведат
консултации за състава на секционните избирателни комисии във връзка с подготовката на частичните избори за
кмет на кметство Суходол.
***
Добрич.
От 9.00 часа до 12.00 часа в Корпус 2 - Високо тяло, на пл. „Свобода" 6 ще се проведе пожаро-тактическо занятие
по повод Седмицата на пожарната безопасност.
***
Казанлък.
От 10.00 часа в семинарната зала на хотел „Палас" експертите на ЕК ще представят Европейския семестър 2018.
***
Копривщица.
От 9.30 часа в Старото възрожденско училище „Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведе научна конференция,
посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев.
***
Кресна.
От 19.00 часа в залата на Общински съвет - Кресна, народните представители от „БСП за България" Елена Йончева,
Валентин Ламбев и Кристиан Вигенин ще разговарят за приоритетите на Визията с жители на общината.
***
Кюстендил.
От 11.00 часа в залата на Областната администрация, Областната комисия по безопасност на движението ще
дискутира предприетите мерки във връзка с предстоящата нова учебна година.
***
Монтана.
От 10.30 часа на полигона на ГДПБЗН - Монтана ще бъде разиграно учебно-тренировъчно занятие с демонстрации
за спасяване на множество пострадали, в което ще участват екипи на Българския Червен кръст и Единната
спасителна система.
***
Петрич.
От 18.00 часа народните представители от „БСП за България" Крум Зарков, Георги Йорданов, Николай Цонков и
Веска Ненчева ще разяснят приоритетите на „Визия за България" пред жителите на Петрич в залата на общината.
***
Пловдив.
От 9.00 часа в залата на Общинския съвет в Пловдив общинските съветници ще проведат заседание.
От 9.00 часа до 11.00 часа в централата на пожарната ще се проведат демонстрации по оказване на първа
долекарска помощ и реакция при бедствия, аварии и кризи на Младежкия авариен екип към БЧК-Пловдив.
***
Разград.
От 10.00 часа пред Художествена галерия „Проф. Илия Петров" ще бъде отбелязан професионалният празник на
огнеборците с демонстрации и награждаване на победителите в конкурса „С очите си видях бедата".
***
Русе.
От 11.00 часа експерти на РИОСВ - Русе ще почистят туристическите пътеки в резервата „Сребърна".
***
Сандански.
От 18.00 часа в конферентната зала на хотел „Св. Никола" народните представители от „БСП за България" Румен
Гечев, Никола Динков и Лало Кирилов ще разговарят с жителите на населените места в общината.
***
Силистра.
От 16.30 часа с изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища ще започне Празник на хляба, песента
и танца. От 18.00 часа ще започне концертът на оркестър „Истър" и площадната хоротека с участието на клубове
за народни танци пред сцената на площад „Свобода". От 19.30 часа ще се състои концерт на сестри Диневи.
***
Симитли.
От 18.00 часа народните представители от „БСП за България" Станислав Владимиров, Любомир Бонев и Милко
Недялков ще дискутират с жителите на населените места важни за общината теми и приоритетите на „Визия за
България"в читалище „Климент Охридски".
***
Сливен.
От 09.30 часа в зала № 210 на Регионално управление на образованието - Сливен ще се проведе ежегодното
работно съвещание с директорите на детски градини в област Сливен.
***
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Смолян.
От 16.00 часа до 18.30 часа на пл. „Свобода" на Стария център ще се проведе Детски празник и Демонстрация на
пожарна и спасителна техника с провеждане на спасителна акция с участие на доброволци от ДФ Община Смолян
и БЧК.
От 20.30 часа в Амфитеатъра на Стария център, Смолян организира пряко излъчване на срещата България-Иран от
Световното първенство по волейбол за мъже.
***
Стара Загора/с. Могилово.
От 11.30 часа в лозовия масив на изба „Мидалидаре Естейт" министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов ще открие гроздобера в село Могилово, община Чирпан, област Стара Загора.
***
Стара Загора.
От 6.30 часа до 9.30 часа и от 16.30 часа до 19.30 часа ще се проведе мирен граждански протест на част от
републиканска пътна мрежа, път III - 536 до разклона за ТЕЦ - 2 (път II - 55), поради лошо транспортно
експлоатационно състояние, липсващо асфалтово покритие с множество дупки и пропадания, липсващи
мантинели.
***
Струмяни./с. Микрево.
От 18.00 часа народните представители от „БСП за България" Атанас Костадинов, Чавдар Велинов и Даниел
Йорданов ще разговарят с жители на община Струмяни в клуба на БСП в с. Микрево.
***
Тервел.
От 10.00 часа в „Дека" ООД ще се проведе демонстративно занятие с ПА с участие на ДФ „Тервел" по повод
Седмицата на пожарната безопасност.
***
Търговище.
От 17.00 часа в Художествената галерия ще се проведе пресконференция на участниците в XXIII Международен
пленер за акварел „Никола Маринов". От 18.00 часа ще бъде представена изложба с картините, създадени по
време на пленера, с която ще бъде сложено край на събитието.
***
Шумен.
От 10.30 часа в РДПБЗН-Шумен ще се проведе брифинг на комисар Иван Иванов, който ще представи информация
за дейността на противопожарните екипи от началото на годината във връзка със седмицата на пожарната
безопасност.
***
Якоруда.
От 18.00 часа в градината на ресторант „Балкана" народните представители от „БСП за България" Александър
Симов, Явор Божанков, Христо Проданов и Илиян Тимчев ще разискват приоритетите, заложени във „Визия за
България" с жителите на община Якоруда.
Profit.bg
√ Азиатските акции си поеха глътка въздух днес
Азиатските акции си поеха въздух днес, след като новината, че администрацията на Доналд Тръмп е отправила покана към
Китай за нов кръг от преговори, засили надеждите за евентуална търговска сделка между двете най-големи икономики.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.6%, след като вчера падна до 14-месечни дъна.
Китайският индекс на сините чипове скочи с 1.2%, вследствие на надеждите за намаляване на напрежението около
търговията, но въодушевлението не продължи дълго и ръстът бе почти изтрит, като повишението остана едва 0.1%.
Японският Nikkei нарасна с 0.9%. На Уолстрийт вчера S&P 500 записа незначително повишение от 0.04%.
Високопоставени щатски ръководители, начело с министъра на финансите Стивън Мнучин, наскоро са изпратили покана
към китайските си колеги за двустранна среща по търговските въпроси.
Новината идва след като над 85 промишлени групи в САЩ вчера се обединиха в борбата си срещу новите мита на Тръмп,
чиито мащаби далече надхвърлиха предварителните им очаквания.
Много пазарни играчи обаче все още остават предпазливи.
На валутните пазари, доларът отстъпи леко, вследствие на надеждите относно търговията и след излизането на по-слаби
данни за продажбите на едро в САЩ.
Производствените цени в САЩ неочаквано отбелязаха понижение през август, записвайки първи спад от година и
половина.
Еврото се търгуваше на ниво от 1.1636 спрямо долара, увеличавайки ръста си за седмицата до 0.71%. Йената поевтиня леко
днес до 111.40 спрямо долара.
Британският паунд се задържа близо до шестседмичен връх от 1.3087 долара, след като подкрепящите брекзит депутати
от партията на премиера Тереза Мей изразиха подкрепа за оставането й на власт.
Днес ще се проведат срещи на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Централната банка на Англия, като и на двете не
се очакват промени в лихвените нива.

19

Повече внимание привлича срещата на Централната банка на Турция, която се очаква да вдигне лихвите, с което да
подкрепи лирата.
Турската лира изгуби над 40% от стойността си спрямо долара от началото на годината.
Кризата при турската валута се разпространи и при валутите на някои други развиващи се държави със слаби икономически
фундаменти като големи дефицити по текущата сметка.
Лирата днес се търгува на ниво от 6.3450 спрямо долара, като поскъпва с около 1.1% за седмицата и се отдалечи от
рекордно ниското си ниво от 7.240, достигнато преди месец.
Цените на петрола се понижиха, изтривайки част от ръста от предходната сесия, след като икономическите притеснения
породиха опасения около ръста в търсенето на горива.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха до 80 долара за барел вчера, но днес в азиатската сесия цената отстъпва
с 0.6% до 79.25 долара за барел.
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