Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Труд
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред „Труд“: Трябва да има
забрана за уронване доброто име на компаниите
След отказани реклами се публикуват неверни неща, които рушат търговската репутация
Млекопроизодител, събрал опит във Франция и отворил предприятие в родния си край, сподели пред „Труд“ неотдавна,
че е безсилен да защити търговската си репутация, пострадала от злонамерен репортаж. Показали по местна телевизия
негово кисело мляко с удавена вътре голяма муха! Той е убеден, че мухата е пусната от шефката на конкурентна фирма,
която мрази неговата и я клевети. Обърнал се към съда, но оттам го отпратили: фирмата му не била човек с душа и няма
как да претърпи от клеветата болки и страдания. Как така? Нима юридическите лица, за разлика от физическите, не могат
да изчистят по съдебен ред доброто си име, опетнено с клевета и обида? Разговаряхме за това с уважавани у нас учени по
право, практикуващи юристи и работодатели.

Днес предлагаме на Вашето внимание интервю с Васил Велев, председател на на Асоциацията на индустриалния капитал
в България (АИКБ). Г-н Велев смята, че злонамереното уронване на престижа на компаниите е системен проблем, на които
трябва да се търси законодателно решение.
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Manager.bg
√ Още 100 000 души може да поеме икономиката
Още 100 000 души може да поеме сега българската икономика и 500 000 в следващите 5 години, казва Васил Велев ,
председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България в новия брой на списание
„Мениджър“. „За да стигнем до този извод, калкулирахме демографските тенденции. Отчитаме и все още отрицателната
нетна миграция, както и ръстът на икономиката през следващите години“, обяснява той.
8000 души са били наетите граждани от чужди страни през летния туристически сезон. „Без тях бизнесът щеше да претърпи
сериозни проблеми, граничещи с провал. Същото важи за преработващата промишленост – а там хора са нужни 12 месеца
в годината“, обяснява Васил Велев.
„За внос на човешки ресурси се състезаваме с други страни и още на старта сме една обиколка назад, тъй като при нас
доходите са най-ниски, поради най-ниската производителност на труда.“
Има няколкостотин хиляди хора с български произход в Украйна, Молдова, Западните покрайнини, Румъния. На първо
място, трябва да се насочим към тях за работа у нас. Други страни, към които обръщаме поглед, са Беларус, Грузия,
Армения. Но също и Виетнам. Хората от тези страни се интегрират сравнително добре в България, има опит от недалечното
минало.
Правителството трябва да подпише двустранни спогодби с тези страни, държавата да застане зад този регулиран процес
на внос на работна ръка. Без нея много скоро икономическият ръст ще спре, защото няма кой да работи, смята Васил Велев.
Цялото интервю четете в „Мениджър“.
БТВ
√ Близо 50% от българите предпочитат зимното часово време
Зимното часово време се предпочита от жени над 59 години, живеещи в провинцията
Вчера изтече срокът, в който всеки българин можеше да гласува в допитването на сайта на Министерския съвет за лятно
или зимно часово време.
Повечето хора предпочитат зимно часово време, според проучване на „Екзакта Рисърч Груп”, направено сред 1000
интервюирани
48% от запитаните предпочитат в България да се приеме като постоянно зимното часово време, а 32% от българите искат
лятното часово време да се въведе за постоянно у нас. 1/5 нямат мнение по въпроса.
Тези, които искат зимното часово време - са по-често жени, над 59 години, жители на провинцията. Лятното часово е
предпочитано от хора на възраст между 30 и 40 години, високообразовани и жители на столицата. Тези, които не знаят
какво време биха предпочели – са младите българи на възраст под 30 години.
Независимо към лятното или към зимното часове време ще преминем, в 119 СУ в София двете учебни смени ще останат.
„Ако е зимно часово време малките ученици ще спят малко повече, но пък големите вечер ще си тръгват в много по-късната
част от деня, а при лятното часово време малките ще трябва да стават много рано и за тях това не е благоприятно, но пък
ще е комфортно за големит”, каза директорът на училището Диян Стаматов.
Образователното министерство обаче вече даде заявка, че предпочита зимното часово време. На обратната страна са от
Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях, лятното ще бъде в услуга на туризма, селското стопанство и
строителството.
„При пролетната смяна на времето се регистрират повече трудови злополуки, повече, транспортни произшествия. На
работното място се наблюдава и намалено производителност на труда, което през разходите за медицинско обслужване
и намалената производителност се оценяват на около 400 милиона”, заяви Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния
капитал.
Ако изберем само едно време това може да натовари енергийната система, но не драстично, смятат енергийни експерти.
Над 17 000 българи вече са гласували в националното допитване.
За повече информация вижте видеото.
В. Борба
√ Горна Оряховица отново събра млади технически гении от цялата страна на тридневно изложение
Близо 60 творчески колектива с над 300 участници от цяла България ще премерят сили в третото издание на изложението
Младежко техническо творчество, което се провежда от 11 до 13 октомври в Спортна зала „Никола Петров” в Горна
Оряховица. Целта на инициативата е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации
и добри практики в областта на техниката, разработени от младите хора в България, с цел да се засили връзката
професионално образование –бизнес.
Организатори на изложението са Фондация „Милен Григоров“, Федерацията на научно-техническите съюзи – Велико
Търново, със съдействието, организационната, финансова и логистична подкрепа на Община Горна Оряховица и с
домакинството на ОП „Младежки дейности спортни имоти и прояви”.Форумът се подкрепя от Министерството на
образованието, Асоциацията на индустриалния капитал, „Ротари клуб” Горна Оряховица – Лясковец и много фирми.
Официалното откриване започна с изпълненията на мажоретките на СУ „Вичо Грънчаров” и младите таланти от Вокален
състав “Music sounds“.
„Българската икономика се развива успешно и има ръст на БВП от близо 4 % тази година. За да бъде ръстът още посериозен, имаме нужда от вас и вашите свежи идеи. Надявам се това изложение да помогне повече млади хора да се
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насочат към техническите професии, защото това са нужните специалисти на България сега. Дано повече млади хора да
намерят у себе си новатора и да се развиват, като така ще се развива и икономиката ни“, каза председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Асоциацията е постоянен партньор на изложението от самото му
създаване.
„С този форум за пореден път засвидетелстваме нашата вяра в перспективите за развитие на професионалното
образование. Тук отново науката и бизнеса си подават ръка за бъдещи нови проекти. Нека през следващите три дни
Спортна зала „Никола Петров“ отново да се превърне в своеобразна работилница за обмен на идеи, добри практики, и на
взаимни контакти между всички вас“, поздрави участниците и гостите кметът на Общината инж. Добромир Добрев.
„Вече мислим за бъдещето, време e, и още догодина ще го направим, да се представим на подобни форуми в Европа. Има
какво да покажем, вие сами ще видите какви страхотни неща правят нашите деца“, каза по време на откриването главният
двигател на изложението – инж. Владимир Григоров от Фондация „Милен Григоров”. Той подчерта, че голямата
благодарност в такъв момент трябва да е към учителите, които са подготвили тези талантливи деца и продължават да им
помагат да развиват идеите си.
„Най-важното е да не спирате да мечтаете. Когато имате мечта, ще намерите сподвижници, с които да я осъществите.
Дерзайте деца, вие наистина сте бъдещето“, обърна се към младежите и инж. Камен Коцев, който заедно с „Ротари клуб
Горна Оряховица – Лясковец”, също е сред главните двигатели за осъществяване на изложението.
На официалното откриване присъстваха още областният управител проф. Любомира Попова, инж. Румяна Костадинова от
МОН, началникът на РУ на МОН инж. Розалия Личева, представители на университети и научно-технически съюзи, както и
представители на партниращите организации, председателят на Общинския съвет Даниел Костадинов, заместниккметовете Николай Георгиев и Йорданка Кушева, директори, учители и ученици.
В продължение на три дни, посетителите на изложението ще имат възможност да видят демонстрации на технически
екипи от 29 професионални гимназии в страната, Техническите университети в Габрово, Русе и София, Химикотехнологичен
и металургичен университет – София и БАН. В изложението се представят и фирми, които показват разработки за
оптимизиране на образователния процес с технически средства, както за най-малките, така и за учениците от 5-ти до 7-ми
клас. По време на Изложението с такива средства ще се извърши обучение на преподаватели от професионалните
гимназии, които ще работят по програма за ранно приобщаване на децата към техническите науки, чрез организиране на
кръжочна дейност. Домакин на обучението е ПГЕЕ „Ломоносов”. Фирма „Техномеджик“ демонстрира атрактивни
технически устройства, разясняващи физическите закони. Посетителите ще видят изпълнителни устройства управлявани
по интернет, дронове, 3Д принтери, роботи, роботизирани ръце, електрически автомобили, умни къщи и други.
Безспорно голямата атракция на изложението тази година е хуманоидният робот РОКИ, изработен в гараж от 32-годишния
инженер от Шумен Росен Христов. Роботът е прототип с изследователска цел. РОКИ излиза за първи път от гаража на своя
създател, който е работил по творението си години наред. Роботът би могъл да намери приложение както в индустрията,
особено в опасни за човека производства, така и в бита, смята инж. Росен Христов.
И тази година на изложението в Горна Оряховица се представя екип на клуб „Роботи” от Бяла, Русенско. Този път екипът
представя прототип на манипулатор за сортиране в производството. Състои се от четири части – подаваща система,
роботизирана ръка за сортирането, управляваща част с контролери, която е разработена в три варианта, и захранване.
Всеки елемент и детайл от системата е проектиран и изработен специално за нея. Младежите от клуба – повечето ученици
и един студент, са работили заедно с екипа на доц. Александър Иванов от Русенския университет, който помогнал за
програмирането.
От създаването на изложението в Горна Оряховица идва и екип на Професионалната гимназия в Правец. Младежите
отново демонстрират много широка гама от изделия – крачещи роботи, хуманоидна ръка, евтина версия на лаптоп,
роботизирана хранилка за животни и още какви ли не неща, които биха намерили лесно приложение в бита.
Горна Оряховица е представена от екипите на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, показващи пасивна къща и демонстрации за
обучение на деца; ПТГ „Васил Левски“, които демонстрират точкови заварки и изработени от метали красиви изделия;
Клубът по авиомоделизъм, Момчил Дамянов, Ели мекс, Бултраф, Каси темпра пак, които показват екологичен 3D принтер,
за изработка на прецизни детайли с изключителна точност и др.
Някои от идеите, които показват участниците в изложението, вече са намерили и реализация в реалния бизнес. Това
всъщност е една от задачите, които си поставят организаторите. Да свържат младите иноватори с хората, които могат да
помогнат за реализация на идеите.
В рамките на конкурса е подредена и ретро изложба.
На 12-ти октомври от 10:00ч. в пресклуба на спортната зала, проф. д-р Георги Попов, ще изнесе лекция на тема Индустрия
4.0 и изкуственият интелект. Същия ден от 17.30 ч. най-добре представилите се отбори ще бъдат наградени за своите
разработки. Наградите са атрактивни и ще са в полза на бъдещата работа на младите хора. Разбира се ще има и финансови
стимули. В двата дни на изложението (11 и 12 октомври), то ще бъде отворено за посетители до 19.00 ч. Изложението ще
бъде закрито на 13 октомври в 14.00 ч.
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Actualno.com
√ Борисов ще се появи за трети път на парламентарен контрол през тази година
Премиерът Бойко Борисов ще отговаря на депутатски въпрос по време на петъчния парламентарен контрол, предаде
БГНЕС. Премиерът ще дойде в парламента за трети път от началото на тази година, за да отговаря на въпроси в рамките на
контрола.
На 13 юли той беше в НС заради питане на лидера на БСП Корнелия Нинова относно политиката на правителството по
въпросите на миграцията в България и Европа. Той беше на парламентарен контрол и на 8 юни като отговори на въпрос от
Антон Кутев относно визитата си в Москва в края на май 2018 година.
И на предстоящото си участие в парламентарния контрол министър-председател ще отговаря на един въпрос. Той отново
е на депутата от левицата Антон Кутев и е относно функционалните задължения на министъра на Българското
европредседателство към момента.
В програмата на контрола този петък на депутатски въпроси ще отговарят още двама вицепремиери и трима министри.
Така пред депутатите на парламентарната трибуна трябва ще застанат заместник министър-председателите Томислав
Дончев и Екатерина Захариева, която е и министър на външните работи. Тримата министри, които ще отговарят на въпроси
на народни представители са този на културата - Боил Банов, Петя Аврамова, която е министър на регионалното развитие
и благоустройството и здравният министър Кирил Ананиев.
Investor.bg
√ Новият здравен модел ще се обсъжда до януари догодина
Целта на реформата не е да вкараме самоцелно пари в системата, а да подобрим качеството на лечение, каза
здравният министър
Предложенията на Министерството на здравеопазването за нов здравноосигурителен модел ще се дискутират на
експертно ниво (със съсловни и пациентски организации, работодатеи, синдикати, застрахователи) до края на годината и
в началото на следващата ще има възможност за законодателни промени. Това каза министърът на здравеопазването
Кирил Ананиев в рамките на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване.
Депутатите в комисията обсъдиха двата предложени варианта за промяна на модела на здравно осигуряване.
Припомняме, че първият вариант предвижда пълна демонополизация на НЗОК, а вторият – тристълбов модел със
задължително здравно осигуряване, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане.
По думите на Кирил Ананиев има политическа подкрепа от управляващите за промени в системата.
Целта на реформата ни не е да вкараме самоцелно пари в системата, а да подобрим качеството на лечение, посочи
министърът пред депутатите. Желанието ни беше новият модел да е в сила от 1 януари 2020 г., но не е самоцел, всичко
зависи от дебатите и постигането на висока степен на убеденост у всички участници, коментира още Ананиев.
За него реалистично е краят на консултациите около промените да приключи до януари догодина, като консенсусен
вариант ще бъде представен в Народното събрание.
Идеите на Ананиев са да организира втора кръгла маса, за да е сигурно, че е постигната висока степен на консенсус, както
той увери още при първоначалното представяне на концепцията.
Задачата ми е да намеря консенсус за реформата с всички останали, а не да я налагам административно, каза той.
От ГЕРБ също подчертаха, че реформата няма да е административна и ще е с хоризонт поне 20 години.
От БСП вече подготвят вот на недоверие към правителството именно по темата здравеопазване.
Забележки имат и от ДПС. Д-р Нигяр Джафер попита дали въвеждането на гранична стойност от 700 лв. не е абдикация на
Здравната каса от финансирането на всичко над тази стойност. Тя попита още какви гаранции се дават, че хората занапред
няма да плащат четири пъти регламентирано и отделно нерегламентирано.
Здравната каса не абдикира от плащанията над 700 лв., а дава своята част. Не мога да ви убедя, че няма да се плащат пари
под масата, но нали искаме да направим електронна здравна система и да повишим контрола, отговори Ананиев.
Целта на предлаганите промени е да се осигури равен достъп до здравеопазване, да се създадат условия за реално
остойностяване на медицинските дейности, да има потенциал за инвестиции и прилагане на нови технологии за лечение,
да се измерва качеството на лечението и да се проследява ефектът от терапията, да има възможности за долекуване,
подчерта министърът.
Двата здравноосигурителни модела, които бяха представени на национална кръгла маса в края на септември, имат за цел
и да се намали делът на нерегламентираните плащания в системата, да се подобри контролът, да се обединят
медицинският и финансовият контрол, ефективността на използването на средствата, да се преодолее териториалният
дисбаланс, да се оптимизират разходите за лекарства.
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√ Хотелиерите са събрали 348 млн. лв. приходи през август
Броят на пренощувалите лица се увеличава с 4,9% на годишна база и достига 1,3 милиона, отчита НСИ
Приходите от нощувки на хотелиерите в България достигат нов рекорд през най-горещия летен месец. През август
постъпленията им нарастват до 348 млн. лв., или със 7,5% повече в сравнение с август 2017 година, сочат данните на
Националния статистически институт (НСИ).
Ръстът на постъпленията идва както от български граждани - с 9%, така и от чужди - със 7,2%.
Броят на нощувките през август е 6,08 милиона, или с 2,3% повече в сравнение със същия месец на предходната година,
като най-голямо увеличение на нощувките (с 5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. В хотелите с 4 и 5
звезди са реализирани 63,7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 26,1% - на българи. В местата за настаняване с
3 звезди са осъществени 27,6% от нощувките на чужденци и 27,2% - на българи.
Броят на пренощувалите също се увеличава - с 4,9% на годишна база и достига 1,31 милиона, като е регистрирано
увеличение с 5,9% при чужденците и с 3,3% при българите. Българите, нощували в местата за настаняване през август, са
510,2 хил. и са реализирали средно по 3,2 нощувки. Чуждите граждани са 807,6 хил., като 63,6% от тях са нощували в хотели
с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5,5 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август е 61,5%, като намалява с 0,8 процентни пункта в сравнение
с август 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 74,7%, следват местата за настаняване с
3 звезди – 62,1%, и с 1 и 2 звезди – 40,7%.
През летния месец в страната са функционирали 3229 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги,
хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване,
функционирали през периода, се увеличава с 2,7%, а леглата в тях - с 2,4 на сто.
√ Саудитска Арабия с готовност за инвестиции в българския туризъм
Пред двете страни има все още много нереализиран потенциал в туризма и много други индустрии, каза Николина
Ангелкова
Саудитска Арабия има интерес да разширява инвестициите си в чужбина и туристическият сектор на България е
перспективен в това отношение. Това стана ясно след срещата на министърът на туризма Николина Ангелкова в Рияд с
първия зам.-министър на икономиката и планирането на Саудитска Арабия Халид Ал Шунайфи.
Пред България и Саудитска Арабия има все още много нереализиран потенциал в двустранните контакти в туризма и много
други индустрии, е казала Ангелкова, информират от пресцентъра на министерството.
Разговорът се състоя в рамките на работната й визита в арабската страна по покана на Негово Кралско Височество Султан
бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд – принц на кралството и председател на Комисията по туризъм и национално
наследство на държавата.
България е сред водещите аутсорсинг дестинации и се надявам да стане важен и стратегически партньор за Саудитска
Арабия, е посочила още министър Ангелкова.
Привличането на повече инвестиции е водещ елемент в политиката на туристическата администрация и затова бяха
инициирани законови промени, които да облекчат и насърчат бизнес проектите. Туристическият сектор в България се
очаква да нарасне с над 40% през следващите 10 години, което ще бъде постигнато с привличане на повече инвестиции,
поясни българският министър.
Халид Ал Шунайфи заяви, че е много важно двете икономики да се корпорират и да задълбочат сътрудничеството си.
Туризмът дава много възможности за инвестиции и вярвам, че тази среща е началото взаимно да черпим опит, обобщи
той.
Ангелкова е обсъдила и възможностите за повече инвестиции към Българското Черноморие на среща в Рияд с Ясир Отхман
Ал-Румаян, изпълнителен директор на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Двамата се обединиха около
становището, че между страните има много неизползвани възможности за стимулиране на инвестициите в различни
икономически сфери, особено в туризма.
Тя е представила огромния туристически потенциал на страната ни за масов и специализиран туризъм. Преди няколко
години България имаше имиджа на нискобюджетна дестинация, но вече се утвърждава като предпочитана дестинация за
висококачествени услуги на разумна цена, стана ясно от изявлението й. По време на срещата бе направена презентация за
България като маршрут за четири сезона и отлично място за инвестиции, особено по Черноморието.
Изпълнителният директор на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия Ясир Отхман Ал-Румаян увери, че
страната му има интерес да разширява инвестициите си в чужбина и туристическият сектор на България е перспективен в
това отношение.
В. Банкерь
√ България може да играе съществена роля за транзита на руски газ за европейските пазари, заяви Путин
Руският президент Владимир Путин вижда нови възможности за София да играе съществена роля за транзита на газ за
Европа. Той каза това на церемония по връчването на акредитивните писма на българския посланик в Русия Атанас Василев
Кръстин, предаде ТАСС.
"През май на посещение в нашата страна бяха президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов. Състоялите се
разговори потвърдиха взаимните намерения за по-нататъшно задълбочаване на двустранното търговско-икономическо
сътрудничество, включително в енергийната сфера", изтъкна руският държавен глава, цитиран от БТА.
Той изрази съжаление, че проектът за газопровод Южен поток не е бил реализиран, но отбеляза, че "сега се появяват нови
възможности България да играе значителна роля за транзита на руския газ за европейските пазари". Путин подчерта, че
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отношенията с България се основават на традицията на дружба и духовна близост на народите. Той припомни, че тази
година се отбелязват 140 години от освобождението на България от османско робство.
Днес новоназначеният български посланик в Русия Атанас Кръстин връчи акредитивните си писма.
Атанас Кръстин е завършил международни отношения в Университета за национално и световно стопанство и
магистратура в московския МГИМО. От 1987 г. започва работа в Министерството на външните работи. В своята кариера
преминава през всички дипломатически рангове - от аташе до посланик. С указ на президента от януари 2017 г. е секретар
по външната политика, а през април 2018 г. е назначен за посланик на България в Русия.
Капитал
√ АЕЦ "Козлодуй" няма да се обединява с държавната ТЕЦ "Марица-изток 2"
Идеята не среща одобрението на енергийното министерство и депутатите
Идеята за обединение на държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", което да доведе до стабилизиране на
финансите на въглищната централа, засега не среща одобрение сред управниците. Според енергийния министър
Теменужка Петкова това би създало повече проблеми, отколкото ползи. Пред парламентарната комисия по енергетика тя
припомни, че АЕЦ "Козлодуй" е поела международни ангажименти за финансова стабилност и няма как да бъде подложен
на финансов риск, тъй като са му необходими средства за удължаване на живота на 6-и блок. Има и споразумение с
"Евратом", по силата на което подобни сливания са недопустими. "Не на последно място, стои и въпросът за
кроссубсидирането, което ЕК следи много стриктно и това е наистина един много сериозен проблем", каза още министър
Петкова.
Депутатите от БСП Таско Ерменков и Иван Генов също се обявиха твърдо срещу идеята. Според Генов дори е по-уместно
атомната централа да се извади от структурата на БЕХ. "Не ограбвайте атомната енергетика на България. Това ще ограби
българската енергетика като цяло ", заяви той. Подобна позиция изрази и Рамадан Аталай от ДПС.
Проблемът с квотите
Основната причина за критичното финансово състояние на ТЕЦ "Марица-изток 2" са повишените разходи за квоти CO2,
чиито цени се вдигнаха от 8 евро за тон в началото на годината до над 20 евро за тон през последния месец. За полугодието
централата отчете загуба от 116 млн. лв. и натрупан минус за последните три години от над 330 млн. лв. При сегашните
цени на въглеродни емисии през март 2019 г. ТЕЦ-ът ще трябва да плати близо 500 млн. лева, за да може да работи. Затова
държавата търси варианти да запази предприятието жизнеспособно, тъй като то е ключово за страната и региона.
Председателят на енергийната комисия Делян Добрев заяви, че проблемът на ТЕЦ "Марица-изток 2" не е в това, че към
момента регистрира огромни загуби, а че те ще доведат до декапитализация на дружеството. "В един момент ще стигнем
до ситуация, в която дружеството е дотолкова декапитализирано, че ако трябва директорът да спази закона, той трябва да
го обяви в несъстоятелност", каза Добрев.
Възможни решения
През септември бе сформирана работна група от експерти, която да разгледа различните възможности за спасяването на
енергийната компания. Именно оттам се появи и идеята за обединение с АЕЦ "Козлодуй".
До края на следващата седмица енергийното министерство ще излезе с първоначален вариант на конкретните бъдещи
действия. Според министър Петкова се подготвят както краткосрочни мерки с хоризонт до март 2019 г., така и такива с подълъг период на действие. "Това е една от най-важните теми, пред които е изправена българската енергетика към
настоящия момент. Обсъждаме различни варианти. Не изключваме нито един, но обединението с АЕЦ-а е найнеподходящото решение", каза още Петкова.
Според Делян Добрев правилното решение в тази ситуация е всяка централа просто да си свие разходите.
Общ натиск над Брюксел
Проблемът с квотите за въглищните централи не е само в България. Подобни казуси има в почти всички страни от Източна
Европа. "Преди дни имах разговор с полския министър на енергетиката заради резкия скок на цените на емисиите - нещо,
което е убийствено за този тип производители на електрическа енергия. Това, което полският колега предложи, е всъщност
всички държави, които са засегнати от такъв процес, да имаме общ подход и да обединим усилията си, за да намерим найдоброто решение. Истината е, че българската електроенергийна система не е подготвена и не би могла да издържи без
тези въглищни централи", каза министър Петкова пред депутатите.
БНТ
√ НС ще гледа на второ четене промени в Закона за семейните помощи за деца
Парламентът ще гледа на второ четене промени в Закона за семейните помощи за деца.
С тях от началото на следващата година се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители,
които са без право на наследствена пенсия. Размерът на помощта ще бъде определен със Закона за държавния бюджет.
Според разчетите 5600 деца, които не получават наследствена пенсия, ще могат да се възползват от новата социална
помощ.
Парламентарният контрол ще започне в 11 часа. В него ще участва и премиерът Бойко Борисов. Той ще отговаря на въпрос,
зададен от депутата Антон Кутев за функционалните задължения на министъра на Българското европредседателство към
момента. На депутатски питания ще отговарят и петима министри.
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√ Кои страни не инвестират достатъчно в населението си?
Световната банка публикува нов индекс на човешкия капитал, в който са класирани 157 страни въз основа на
производителността на бъдещите им работници, съобщава в. "Монд".
Според проучването, е по-добре да отраснеш в Австралия, отколкото в Лаос, или в Исландия, отколкото в Нигерия.
Класацията се основава на данни за равнището на образование, очакванията за продължителност на живота при
раждането на човека, както и достъпа до здравеопазване.
Целта е да се покаже до каква степен тези области и вложените в тях инвестиции влияят върху производителността на
хората, а оттам - и на икономическия растеж и благосъстоянието на страните.
На първо място е Сингапур, следван от Южна Корея и Япония. Тези три страни инвестират най-добре в населението си и
имат изгледи да извлекат най-големи икономически дивиденти от това нематериално богатство.
Развитите страни оформят една трета от класацията. Франция е на 22-о място, две позиции преди САЩ.
В дъното на класацията е Африка. Индия, която е голяма нововъзникваща пазарна сила, се нарежда едва на 115-о място.
А Шри Ланка се класира заедно с богатата Саудитска Арабия в средата на списъка.
√ Законопроектът за хората с увреждания - най-сетне готов
Законопроектът за хората с увреждания вече е готов. След месеци на протести и разногласия вчера спорният закон беше
одобрен от всички страни в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Какви промени настъпиха в него и
как различните гледни точки по темата постигнаха съгласие.
Един приличен закон. Това е обобщението за свършената работа на всички страни, които днес обсъждаха Законопроекта
за хората с увреждания.
Бисер Петков, социален министър: Този законопроект има подкрепата на организациите на хората с увреждания.
Мая Стоицева, представител на родителите на деца с увреждания: Вече имаме един закон на масата, другия е внесен,
третия е в много напреднала фаза.
Мая Манолова, омбудсман: Законопроектът не е идеален, но е крачка напред.
Ето и обещанията, които вече са на масата:
увеличение на месечната финансова подкрепа
задължителна индивидуална оценка на потребностите
достъпна среда
Едно от намеренията, разписано в проекта обаче отпада. А именно - текстът, който защитава хората с увреждания от
уволнение. Вместо него в рамките на закона са предвидени проекти, които да стимулират интеграцията им в работна
среда.
Бисер Петков, социален министър: Адаптиране на работни места за хора с увреждания.
Работодателите, които направят работните места достъпни за всички, ще могат да кандидатстват за финансиране. Зад тази
идея стои следната цел:
Адриана Стоименова, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания: Хората с тежки увреждания вече ще
имат необходимата база, в която да бъдат интегрирани, в трудова среда да имат икономическа активност.
Другата стъпка напред е в определянето на финансирането. То няма да зависи само от експертизата на ТЕЛК. Тежестта в
пресмятането му ще зависи от индивидуална оценка. А тя ще се поставя от отделен държавен орган, създаден за тази цел.
Мая Стоицева, представител на родителите на деца с увреждания: Нещата ще се случат в правилната посока.
Следващата седмица законопректът ще бъде разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество, а от там
продължава пътя си към Министерския съвет и Народното събрание. И въпреки постигнатото съгласие на днешната среща,
майките на деца с увреждания продължават своя протест.
Мая Стоицева, представител на родителите на деца с увреждания: Продължаваме да дишаме във врата на
управляващите, за да могат нещата да се случват.
Тих протест. Или протест в готовност, който напомня:
Мая Стоицева, представител на родителите на деца с увреждания: Тук сме... работете.
√ Приеха двата проекта за промени в Закона за вероизповеданията на първо четене
Парламентът прие на първо четене два проекта за промени в закони за вероизповеданията - единия внесен от ГЕРБ, БСП
и ДПС и втория от Обединените патриоти. Целта на промените е да се ограничи възможността религиозните общности и
институции да получават финансиране от чужди държави и лица, както и да се предотврати опасността от радикализация
на религиозна основа у нас. Решение за приемането на тези промени беше взето на Консултативен съвет за национална
сигурност при президента Румен Радев.
В проекта на ГЕРБ, БСП и ДПС се предлага нов модел на финансиране на вероизповеданията. Държавна субсидия ще
получават тези от тях, към които принадлежи не по-малко от 1% от населението на страната.
На това условие отговарят източноправославното и мюсюлманското вероизповедание.
Максималният размер на субсидията ще е 15 млн. лв. Заплатата на един духовник ще е колкото тази на един учител. В
променящата се среда за сигурност с тези предложения страната ни прави изключително важна стъпка, посочи Цветан
Цветанов.
Цветан Цветанов - председател на ПГ на ГЕРБ: Много са парламентарните мнозинства, които са коментирали темата за
вероизповеданията, но никой не е намирал политическа воля да осигури необходимия държавен ресурс, за да се
финансират вероизповеданията в България и по този начин да ограничим възможността от външно влияние на други
държави върху вероизповеданията в страната ни.
От ДПС вярват, че с промените ще се подобри диалога и доверието между религиозните общности и държавните органи.
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Мустафа Карадайъ - председател на ПГ на ДПС: Отправяме един призив този законопроект да не бъде инструмент за
противопоставяне, а да бъде онова нещо, което може да ни обедини.
Макар и съвносители на общия проекта, от БСП имат забележки. Смятат, че критерият за получаване на субсидия е
ограничителен и традиционни вероизповедания ще останат без държавна подкрепа.
Николай Тишев - ПГ на "БСП за България“: Например, българските арменци са около 30 хиляди души. Те са изключително
лоялни към държавата. Арменската общност спазва законите, поради едно такова предложение те ще останат без
субсидия.
News.bg
√ Заличават още 71 туроператора
Още 71 дружества, вписани като туроператори от Националния туристически регистър (НТР), са заличени. Причината е, че
компаниите не са представили задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", което е изрично условие за
извършване на туроператорска дейност според Закона за туризма. Дружествата ежегодно трябва да сключват такава
застраховка.
Дружествата са със седалище и адрес на управление в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Добрич, Плевен,
Несебър, Поморие, Самоков, Кърджали, Велико Търново и Велинград.
За срок от две години заличените дружества нямат да имат право да заявяват регистрация за извършване на
туроператорска дейност. Заличените дружества не са премахнати от НТР, но е отразена заповедта за заличаването им, като
имената им са оцветени в червено.
Това се прави, за да може при справка в регистъра потребителите да получават информация дали туроператорът е
коректен и извършва дейност, спазвайки закона.
Не съществува правна възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си и/или да няма валидна
застраховка, посочват от Министерство на туризма.
Заличаването става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова и се предприема съгласно решение на
Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА).
БНР
√ Бизнес и синдикати в спор за вдигането на максималния осигурителен доход
Фирмите от сектора „Информационни технологии“ се обявиха срещу намерението на кабинета да повиши максималния
осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. през следващата година. С писмо до институциите излязоха редица асоциации.
В предаването „12+3“ Огнян Траянов – председател на Българската асоциация по информационни технологии, обясни:
„От една страна имаше обещания, планове, декларации, че той няма да бъде повишаван до края на 2020 г. От друга страна,
ако това наистина е причина, за да се повишат пенсиите на някои от пенсионерите, да бъдат по някакъв начин
противопоставени на тези, които произвеждат най-много добавена стойност – над 2 млрд. в БВП е приносът на нашата
индустрия, наистина тук съзираме един проблем и по същество, и по начин на комуникиране. От очакваните 148 хил. лица,
които се цитира, че ще бъдат засегнати, приблизително 1/3 са от сектор „Информационни и комуникационни технологии“.
Това не са назначени хора на високи заплати, а това са хора с висока оценка от пазара, който гласува като купува продуктите
и услугите им и по този начин ги стимулира. За да можем да ги задържим в България, ние заделяме средства, както за
техните заплати, така и за инвестиции за тяхното развитие. Тези хора работят за продукти и услуги, които вдигат
конкурентоспособността на цялата българска икономика. Това е един стратегически ресурс, който ние с много големи
усилия успяваме да поддържаме в България, да задържим млади хора, които да останат тук и чието задържане се отразява
на цялостната структура на населението“.
Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ припомни, че от години наред, при обсъждане на бюджета и мерки за него, синдикатите
предлагат увеличаване на максималния осигурителен доход. Тя обясни причините:
„Още при въвеждането му ние бяхме посъветвани от Международната организация на труда съотношението да бъде
свързано с минималната работна заплата и то да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Ако бяха следвани
препоръките на организацията, от януари следващата година максималният осигурителен доход трябваше да стане 5600
лв., а не 3000 лв. Не искам да омаловажавам ИТ-индустрията, но когато твърдим, че тя е моторът на икономиката, е важно
да се каже, че това не кореспондира по никакъв начин с истината. На първо място по дял на сектора в брутната добавена
стойност на България е добивната промишленост, преработващата промишленост и т.н., а ИТ-индустрията е едва ¼ от
преработващата и добивната промишленост. Нека не описваме някакви апокалипсиси за българската икономики, които
не се подкрепят по никакъв начин от статистиката“.
Ваня Григорова, която е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, смята, че законопроектът ще
бъде последен и вероятно ще бъде внесен в този си вид в Народното събрание.
„И то защото майките на деца с увреждания и Мая Манолова настояват за спешното му приемане, без значение какво е
залегнало вътре. На последното заседание на Националния съвет на хората с увреждания от една страна имаше
недоволство от текстове, от друга страна имаше огромен натиск законопроектът просто да тръгне, защото някои хора
трябваше да отбележат точка. /…/ Не виждам никакъв особен напредък в настоящия вариант на законопроекта, но според
мен това ще бъде финалният вариант“, добави тя.
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√ Съветът на ректорите обсъжда промените в Закона за висшето образование
Промените в Закона за висшето образование и бюджета за 2019 година са двете основни теми, които ще обсъжда в
Пловдив Съветът на ректорите. В заседанието ще участва министърът на образованието Красимир Вълчев. Той подчерта,
че законодателните промени касаят двете ключови системи – на управление и на акредитация на висшите училища:
"По отношение системата на акредитация имаме пакет от промени, за които с ректорите имаме относително съгласие, че
трябва да се случат. Да се облекчи акредитацията. Всяка една акредитация да бъде базирана на обективни показатели. Да
се прави по едно и също време програмната акредитация за всички висши училища, които обучават в едно професионално
направление. По отношение модела на управление – да има договори за управление с министъра. Тук целта не е
министърът да определя ректорите, те пак ще се избират от Общото събрание на университета, а по-скоро да има в този
договор ангажименти, които да отразяват по-широк списък от стратегически цели и задачи за развитието на висшето
училище".
√ Евростат: Българите имат средна продължителност на трудовия живот 33 години
Средната продължителност на трудовия живот на българите през 2017 г. е била 33 години, показват данни на "Евростат".
Според Националния статистически институт миналата година са работили над три милиона и 400 хиляди българи, от които
над 650 хиляди в обществения сектор.
Актуална справка в Националния осигурителен институт сочи, че към октомври тази година броят на отпуснатите пенсии у
нас е бил над 2 милиона и 100 хиляди, което показва, че около 30 процента от българското население вече е извървяло
професионалния си жизнен път.
Според експерти масова практика в света е да се работи 8 часа дневно и 40 часа седмично, както е и у нас, а близо 2/3 от
времето да отива в почивка или лични грижи.
√ Държавата разглежда различни варианти за финансовото стабилизиране на ТЕЦ "Марица Изток 2"
Държавата разглежда различни варианти за финансовото стабилизиране на ТЕЦ "Марица Изток 2". До края на следващата
седмица енергийното министерство ще излезе с първоначален вариант на бъдещите мерки. Това заяви в ресорната
парламентарна комисия енергийният министър Теменужка Петкова, пише БГНЕС.
Според Петкова най-неподходящият вариант е да се обединят АЕЦ "Козлодуй" с ТЕЦ "Марица Изток 2". Депутатите от БСП
Таско Ерменков, Иван Генов и от ДПС Рамадан Аталай също се изказаха срещу идеята.
√ ЕЦБ призова силно задлъжнелите членове на еврозоната да намалят държавните си дългове
Управителният съвет на Европейската централна банка призова страните от еврозоната, които са силно задлъжнели, да
използват икономическия подем в региона, за да намалят техните дългове, предупреждавайки, че по-високите държавни
разходи биха могли да подкопаят силата на единния валутния блок.
Предупреждението се съдържа в публикувания в четвъртък протокол от заседанието на ЕЦБ през септември и идва на
фона на разпродажби на италиански акции и облигации с оглед на сблъсъците между популисткото правителство на
страната и ЕС по отношение на разходните планове и заложения висок бюджетен дефицит за 2019-а година, отбелязва
"Уолстрийт джънръл".
Според стенограмата, членовете на ЕЦБ са заявили на заседанието на 13-ти септември, че повишените държавни разходи
в период на силен икономически растеж "биха могли да окажат отрицателно влияние върху устойчивостта", дори ако те са
в подкрепа на краткосрочния растеж.
"Настоящата среда на ниски лихвени проценти и широкообхватен растеж призовават като цяло правителствата да
възстановят фискалните буфери, особено в страните с висок държавен дълг", смята Европейската централна банка.
Трябва да е има предвид, че италианското популистко коалиционно правителство заяви преди време, че ще заложи за
следващата година по-висок бюджетен дефицит в размер на 2,4% от БВП въпреки огромния държавен дълг. От своя страна
Европейският съюз предупреди през миналата седмица, че бюджетните планове на Италия представляват "значително
отклонение" от препоръчаните от ЕК фискални политики и са "източник на сериозна загриженост".
Спорът между Рим и европейските власти в Брюксел идва в момент, в който ЕЦБ се подготвя да прекрати постепенно
мащабната си програма за изкупуване на облигации, известна като "количествени улеснения", до края на годината.
На заседанието си през септември членовете на ЕЦБ посочиха, че ще продължават с осъществяването на тези планове
въпреки нарастващите икономически рискове, свързани със "заплахата от протекционизъм, уязвимостта на
нововъзникващите пазари и нестабилността на финансовите пазари".
"Все още е от съществено значение, оставащата търпеливост, предпазливост и постоянство по отношение на паричната
политика", се казва в стенограмата от последното заседание на Европейската централна банка.
Economic.bg
√ ЕП подкрепи забраната на употреба на пластмасови изделия
Тя може да влезе в сила от 2021 г.
Комисията по околната среда на Европейския парламент гласува „За” забраната на употребата на пластмасови изделия за
еднократна употреба в Европейския съюз от 2021 г. Това става ясно от съобщение на Европейския парламент.
Докладът бе приет с 51 гласа "за", 10 гласа "против" и 3 "въздържали се", като членовете на ЕП добавиха към този списък:
много леки пластмасови торбички и продукти от оксоразграждащи се пластмаси.
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Забраната ще засегне продукти, "които представляват повече от 70% от морските отпадъци ще бъдат забранени в
плановете, подкрепени от комисията по околна среда", - се казва в съобщение, което също спомена пластмасови чинии и
прибори за хранене, които предлагат забрана от 2021.
Използването на продукти, за които няма алтернативи, се предлага да бъде намалено в ЕС до 2025 г. Такива елементи
включват например кутии за еднократна употреба за хамбургери и контейнери за храна, десерти и сладолед.
Докладът с предложения ще бъде подложен на гласуване на пленарната сесия на Европейския парламент на 22-25
октомври, съобщава в съобщение.
Членовете на ЕП се съгласиха, че мерките за намаляване на емисиите следва да обхващат и отпадъците от тютюневи
изделия, по-специално филтрите на цигари. Те трябва да бъде намалени с 50% до 2025 г. и 80% до 2030 г. Една цигара
може да замърси между 500 и 1000 литра вода и ако бъде хвърлена на пътя, може да отнеме до 12 години, за да се
разгради.
„Европа е отговорна само за малка част от пластмасата, замърсяваща нашите океани. Тя може и трябва обаче да бъде
ключов играч в намирането на решение. Забранявайте, намалявайте, но и заменяйте, предупреждавайте – държавите
членки имат много възможности да избират. От тях зависи да избират разумно и на нас да продължим да настояваме за
повече”, каза един от представителите на компанията, представила доклад за замърсяването с пластмаса.
Докладът ще бъде подложен на общо гласуване от Парламента на 22-25 октомври в Страсбург.
Bloomberg TV
√ В България броят на фалитите намалява, но се увеличава задлъжнялостта
Строителството продължава да бъде един от водещите проблемни сектори в страната по отношение на
несъстоятелността
България запазва статуквото си на една от малкото страни в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), в която броят на фалитите
за 2017 г. Е спаднал. Необходимо е обаче засилено внимание, тъй като спадът на несъстоятелността е придружен от ръст
на задлъжнялостта. Това се посочва в последното проучване на несъстоятелността в ЦИЕ за 2017 г., изготвено от
консултантската компания по управление на риска Cofac (Кофас), пише Investor.bg.
Данните отразяват, че общият брой на несъстоятелностите в страната възлиза на 311, което означава 0,08% от всички
компании. Тази стойност свидетелства за сериозен спад от 18,4% в сравнение с 2016 г., съобщи управителят на Кофас
България Милена Виденова.
Изследването разкрива една не особено оптимистична ситуация, тъй като се предвижда темповете значително да се
забавят през следващите години заради подобни индикации в региона, а България стандартно не се представя много поразлично. Същевременно въпреки големия спад задлъжнялостта остава голяма. „Това е сигнал компаниите да обръщат
внимание и да управляват рискове“, поясни Виденова.
√ Спад на гръцката безработица през юли до 7-годишно дъно от 19 на сто
Въпреки спада си безработицата продължава да бъде повече от два пъти по-висока от средното си ниво в рамките
на еврозоната, обобщава Elstat
Равнището на безработица в Гърция се понижи през юли за пети пореден месец, като достигна 7-годишно дъно от 19,0%
спрямо 19,1% през юни и остава доста под неговото ниво от 20,9% година по-рано. Въпреки че това е най-ниската
безработица от пролетта на 2011 досега, тя продължава да бъде повече от два пъти по-висока, отколкото средното си ниво
в рамките на еврозоната, сочат сведения на официалната гръцка статистика Elstat, предава Bloomberg.
В сравнение с една година по-рано броят на гърците, останали без работа, намаля с 10,4% спрямо юли 2017 и с 32 616
(понижение от 0,8%) спрямо 2018, достигайки общо 897 861 безработни.
Въпреки понижаването на гръцката безработица до едно от най-ниските равнище от седем години насам и под нейния
рекорд от 27,9%, достигнат през септември 2013, тя остава най-високата в ЕС, надскачайки повече от двукратно своето
средно ниво в еврозоната през юли от 8,2%.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Системата и хората - гост омбудсманът Мая Манолова
По линията между живота и смъртта. За трансплантациите говорят топ хирурзите проф. Никола Владов и доц.
Ивелин Такоров
България, Македония и историята. Има ли решение по спорните въпроси?
В Пловдив организация опита да излъже общината за безплатна зала. Ще бъдат ли върнати парите за билети?
Повреден двигател приземи космически кораб. Как се каца аварийно в Космоса?
БТВ, "Тази сутрин"
След тежкото престъпление в Русе Имаше ли опит да бъде очернена в международен план България - коментар
на вицепремиера Томислав Дончев;
Директно от Германия: Кога ще бъде екстрадиран задържания за убийството на Виктория от Русе?
Елена Йончева - за вота на недоверие, олигарсите в БСП и СМС-те до властта;
В „Чети етикета" очаквайте: Лятно или зимно часово време - какво ще избере България?
Какво съдържа уникалното златно съкровище, спасено при опит да бъде изнесено от страната?
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Нова телевизия, „Здравей България"
Напрежение в Русе. След нахлуването на рокери - как осъмна махалата на арестувания за убийството на Виктория?
В предаването ще видите още:
На живо от Германия: Oще от разказа на близките на Северин. Кога ще бъде върнат в България?
Ремонт на ремонта и контрол на контрола. В първо интервю след скандалите - гост: Кметът на София Йорданка
Фандъкова.
380 килограма марихуана - в имот на инспектор от Агенцията по храните. Още факти от разследващите.
Църква - заплашена от срутване заради изкоп на строеж. На живо - миряни на протест за укрепване на храма.
Да подслоняваш съдби. Ани Салич ни среща със свещеника от единствения приют за българи в Европа.
В битката за по-добро образование. Къде се разминават учители и родители и кои са най-честите митове?
"Пълен абсурд" с Румен Бахов - кой е Спайдърмен от Пловдив?
√ Предстоящи събития в страната за 12 октомври
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 12.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание парламентарната Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите организира кръгла маса на тема „Възможности за
реимбурсиране на кислородолечението в домашни условия''.
От 10.00 часа в зала „Триадица II" на Гранд Хотел София ще се проведе конференция на тема „Обединеният
консерватизъм - ключовата посока в развитието на България". Съдомакини на събитието ще бъдат евродепутатът
и председател на ПП „Презареди България" Николай Бареков и лидерът на ПП „Атака" Волен Сидеров. В рамките
на събитието ще бъде представено социологическо проучване за влиянието на консерватизма у нас, изготвено от
„Институт за модерна политика". Данните ще бъдат изнесени от Борислав Цеков - доктор по конституционно право
и основател на научно-изследователския център.
От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе тържествено събрание по случай 149 години от
създаването на Българската академия на науките и 180 години от рождението на проф. Марин Дринов. От 12.30
часа в централното фоайе на Българската академия на науките ще бъде открита изложба, която разкрива
основните моменти от живота и дейността на проф. Марин Дринов, организирана от Научния архив на БАН.
От 13.00 часа в кафaнa „Стефанович" ще се проведе мероприятието „Царибродска шушеница 2018".
От 17.00 часа пред Министерски съвет ще се проведе протест срещу намерението за изгонване от страната на
Татяна и Анна от Лисичанск - майка и дете от Украйна, потърсили убежище у нас от въоръжения конфликт в
страната си.
***
Благоевград.
От 09.30 часа в зала 114 на Учебен корпус № 1 на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе форум
на тема „Да върнем родителите в училище", организиран от Асим Адемов - член на Европейския парламент.
***
Бургас.
От 13.30 часа в Заседателната зала на Културен дом на нефтoхимика ще се проведе граждански диалог на тема
„Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие", с участието на Фонд за
градско развитие по ОП „Региони в растеж" и „Фонд за устойчиви градове".
***
Варна.
От 9.30 часа в зала 1 на Икономически университет - Варна ще се състои пресконференция на тема „Търговия 4.0 наука, практика и образование" по повод откриването на Международна научна конференция на същата тема,
посветена на 70 години от разкриването на специалност „Икономика и търговия" и 65 години от създаването на
катедра „Икономика и управление на търговията" в Икономически университет.
От 11.00 часа в зала „Пленарна" в сградата на Община Варна ще се проведе обществено обсъждане на „План за
действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация
Варна".
От 16.30 часа на пристанището във Варна ще бъде открито 49-то издание на Рали „България".
***
Велико Търново.
От 10.30 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще участва в тържествения ритуал по полагане на
военна клетва от курсантите на Националния военен университет „Васил Левски".
От 9.00 часа в Пресклуб на БТА-Велико Търново издателят Нейко Генчев ще представи две нови книги, свързани с
Китай и китайската култура
От 10.00 часа в Националния военен университет „Васил Левски" ще се състои церемония по полагане на военна
клетва от курсантите първокурсници. По този повод в университета ще се проведе Ден на отворените врати.
От 18.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще се проведе лекция на тема „Пътят към успеха", част от
Националната кампания „Аз събуждам България".
***
Гоце Делчев.
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От 17.30 часа в малката зала на Дома на културата ще бъде представен филмът „Крилатият съсед" с автор Димитър
Попов. Събитието е част от програмата за отбелязване на 106 години от Освобождението на града и Пиринския
край от турско робство.

***
Добрич.
От 12.00 часа с поднасяне на цветя на барелефа на първия кмет на града след Освобождението Стефан Баев ще
бъде отбелязан Денят на българската община.
***
Каварна.
От 10.00 до 16.00 часа по повод Деня на българската община, Община Каварна ще отвори врати и ще посрещне
граждани, за да получат информация за дейността на отделните дирекции и отдели.
***
Разград.
От 12.00 часа от терена до моста срещу сградата на „Български пощи" Община Разград стартира планирано
залесяване на поречието на река Бели Лом.
***
Русе.
От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще бъде тържествено обявено откриването на почетно
консулство на Монголия в Република България в присъствието на областния управител на област Русе г-н Галин
Григоров, почетния консул на Монголия д-р Камен Милков, както и на представители на бизнеса и институции от
региона.
***
Русе/с. Ряхово.
От 10.30 часа пред реконструирания паметник на загиналите войни по време на Първата световна война с редица
събития ще бъдат отбелязани 100 годишнината от края на Първата световна война и 102-та годишнина от победата
на Българската армия при с. Ряхово.
***
Пазарджик.
От 11.00 часа в Етнографската експозиция на Регионален исторически музей - Пазарджик ще се проведе „Есенна
майсторска работилница".
***
Перник.
От 09.30 часа ще започне заседание на Общинския съвет в Перник.
***
Петрич.
Oт 19.00 часа на открита сцена на градския площад ще започне конкурсната програма на 24-тия Международен
музикален фестивал „Златен кестен".
***
Пловдив.
Oт 9.00 часа за 11-ти пореден път Химическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"
организира мащабна конференция по химия с международно участие „11 Chemistry Conference (11СС)" .
В 10.00 часа в зала „Хоризонт" на Университета по хранителни технологии министърът на образованието Красимир
Вълчев ще вземе участие в заседание на Съвета на ректорите.
В 14.00 часа министър-председателят Бойко Борисов ще бъде на посещение в Мулдавския манастир „Света Петка".
След това ще направи инспекция на пътя Пловдив - Асеновград.
От 19.00 до 21.00 часа пред къщата- музей „Златю Бояджиев" ще бъде представена художествено-музикална 3D
проекция с лазерни ефекти по избрани картини от творчеството на Златю Бояджиев.
***
Поморие.
В Община Поморие ще се проведе инициативата „Ден на отворените врати", в която деца от различни училища в
общината ще разберат как функционира общинската администрация, като се включат в работния процес и поемат
за кратко отговорностите на служителите.
***
Сливен/Твърдица.
От 18.30 часа във фоайето на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914" ще бъде открита Изложбата „Списъци на
загиналите от селищата на община Твърдица в Първата световна война" по повод празника на Твърдица. От 19.00
часа с концерт в голямата зала на читалището ще бъде отбелязана 25-ата годишнина на вокална група „Романс".
***
Смолян.
От 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян ще се проведе пресконференция с участието на
областния управител Недялко Славов, на която ще бъде предоставена актуална информация за състоянието на
иглолистните гори, засегнати от биотични и абиотични фактори на територията на област Смолян, вкл.
информация за инвентаризираните площи, възложения добив, темпа на усвояването на пострадала дървесина,
както и планираните бъдещи действия.
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От 17.30 часа в Художествена галерия - гр. Смолян ще бъде представена съвместна изложба на Ружко Челебиев и
Асен Трампов „Проекти и реализация на стенописи и дърворезба".

***
Смядово.
От 17.30 часа в музеен комплекс „Йордан Овчаров" №4 ще се проведе събитие, с която ще бъде отбелязан Roma
Pride - Ден на ромската гордост и култура.
***
Стара Загора.
От 12.00 часа в зала „П. Р. Славейков" в Община Стара Загора ще се проведе тържествена сесия на Младежкия
общински съвет с мандат 2018 - 2019 година. Преди първата сесия на Двадесет и втория Младежки общински
съвет младите общински съветници ще поднесат цветя пред барелефа на П. Р. Славейков - първия кмет на Стара
Загора след освобождението на България.
От 14.00 часа в зала 33 на Регионалния исторически музей ще започне конференцията „Августиада". Културноисторическият акцент ще бъде Животът във вилите през римската епоха, по материали от археологическите
проучвания на античния вилен комплекс при яз. Чаталка, с представяне на веществена изложба с експонати. От
19.00 часа в Мол Галерия Стара Загора ще започне конкурсът, на който ще бъде избрана Царица на Августиада
2018.
От 18.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде представена книгата на Мария Лалева „Живот
в скалите".
***
Шумен.
От 10.30 часа в зала 203 на Общината членовете на новия Ученически парламент към Общинския младежки дом
и студенти от различни специалности на ШУ "Еп. К. Преславски" ще се срещнат с кмета Любомир Христов. В 11.30
експерти от отдела по образование в общинската администрация ще посрещнат ученици от шести клас на Трето
основно училище.
От 14.00 до 16.00 часа в Дома на учителя Регионалното управление на образованието провежда информационни
дни по повод приключването на изпълнението на дейностите по Проект „Развитие на способностите на учениците
и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
г.
***
Ямбол.
От 09.30 до 15.00 часа в базата за предно разполагане „Безмер" ще се проведе Ден на отворените врати по повод
предстоящия празник на Военновъздушните сили.
Manager.bg
√ 5 начина да спестим пари от данъци. При това, напълно законно
Всеки от нас има гражданското задължение да плаща данъци под една или друга форма, но това не означава, че не може
да ги намалим по законен начин. До края на 2018 година остават по-малко от 3 месеца и все още може да оптимизираме
нашите задължения към държавата. В тази статия ще ви представя 5 начина как да спестим пари от данъци.
Физическо или юридическо лице
Въпреки че в момента ставката е еднаква (10%), има огромна разлика между данъчното третиране на физически и
юридически лица. Когато работим на трудов договор, данъците върху нашето възнаграждение се удържат от нашия
работодател и ние получаваме чистата сума, от която харчим след това. При фирмите логиката е различна. Първо, те
получават приходи, след това правят разходи и чак накрая плащат данък върху остатъка. Да не говорим, че при тях има
много повече възможности за оптимизиране и намаляване на данъците.
Все пак, има възможности да намалим задълженията си и ако работим на трудов договор. За да го направим, трябва да
подадем лично годишната ни данъчна декларация и да приложим необходимите документи към нея. Ако имаме доходи
само по трудови договори и не ползваме данъчни облекчения, това се прави от работодателя. Срокът за подаването на
декларацията за доходите през 2018 година е 30 април 2019 година, като има допълнителна отстъпка от 5%, ако я подадем
и платим данъците си до края на януари следващата година.
Застраховка Живот
Тази застраховка има различни разновидности. При изцяло рисковата застраховка Живот (т.е. нещо като човешко КАСКО),
няма сума, която се спестява или инвестира, и не може да ползваме данъчни облекчения. Ако сме избрали да получим
част от сумата на падеж, заедно с натрупаната доходност (т.е. при застраховка Живот със спестовен или инвестиционен
елемент), може да ползваме всяка година до 10% от нашия годишен осигурителен доход. Това означава, че ако получаваме
заплата от 1,000 лева месечно (или 12 хиляди лева на година), то 10% са 1,200 лева и за да ползваме пълния процент на
облекчението, месечната вноска по застраховката трябва да е 100 лева (може и да е по-голяма или по-малка, но ефектът
за нас ще е по-малък).
В описания случай вместо 1,200 лева данък (12 хиляди x 10%) ще платим 1,080 ((12, 000 – 1,200) x 10%) и ще спестим 120
лева данък на година. Не е много, но защо да губим тези пари, като така или иначе имаме застраховка Живот. Много важно
е да се уточни, че това облекчение важи само за личните вноски, а не тези, които прави нашия работодател. За да се ползва,
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трябва да се прикачат към годишната данъчна декларация застрахователната полица и документ за направените вноски
през годината.
Допълнително доброволно здравно осигуряване
Това са познатите ни здравни карти, които преди се наричаха допълнително здравно осигуряване, а сега са здравни
застраховки. Те осигуряват главно превенция (прегледи и изследвания) в различни медицински заведения в България,
както други покрития като бременност, стоматологична помощ, възстановяване на средства за лекарства и много други.
Освен през работодателя ни, може да си направим такава застраховка за себе си и за нашето семейство (трябва да знаем,
че цената е по-висока от груповите и не всички покрития са достъпни).
За да ни насърчи, законодателят е предвидил в лимита от 10% по т.1 да се включат и тези продукти. Така, ако имаме
месечна вноска от 80 лева по спестовна застраховка Живот, може да се осигуряваме допълнително за 20 лева на месец и
да ползваме това данъчно облекчение. Отново ще трябва да приложим към годишната данъчна декларация полицата и
документ за направените плащания през годината.
Лични вноски за допълнително пенсионно осигуряване
Други 10% намаление на годишната ни данъчна основа може да ползваме, ако правим лични вноски в някое пенсионноосигурително дружество в България. Така, общия процент на данъчните облекчения може да нарасне до 20%. За да не
стане объркване, това намаление на данъка НЕ важи за втория стълб от пенсионната ни система или т.нар. УПФ
(универсални пансионни фондове за всички родени след 1959 години) и ППФ (професионални пенсионни фондове за
хората упражняващи по-рискови професии), а само за личните и изцяло доброволни вноски (или т.нар. трети стълб).
Въпреки че има много недостатъци (високи входящи такси, ограничения при инвестиции и други), доброволното
пенсионно осигуряване е добър вариант за хора, които имат по-ниска финансова култура и ограничено време да
управляват инвестициите си. Когато добавим и възможността за данъчни облекчения, тази възможност не е за
пренебрегване.
Дарения
Преди години, когато имахме прогресивна скала за облагане доходите на физическите лица, даренията бяха доста
популярни, защото се спестяваха значителни суми от данъци. Това наложи да се направят спешни промени в данъчното
законодателство, защото имаше доста злоупотреби с това облекчение. За доходите ни през 2018 година, има няколко
възможности да направим дарение и да си намалим задълженията към държавата с него. С до 5% от годишния ни доход
може да дарим на различни здравни и лечебни заведения, детски градини, училища, читалища и други.
Ако решим да направим дарение за културата, максимума е 15% на година, а ако то е в полза на Център "Фонд за лечение
на деца" и/или "Център за асистирана репродукция” процентът е до 50. Важно е да се отбележи, че общият процент на
данъчното облекчение за дарение не трябва да надвишава 65%. Както и в предишните случаи, към годишната данъчна
декларация трябва да се приложи документ за направеното дарение.
Инвестиции в европейски финансови инструменти
Последния начин за оптимизиране на данъците е за хората, които инвестират активно. Съгласно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, данък от 10% се дължи за всеки доход от сделки с финансови инструменти (акции, взаимни
фондове, борсово търгувани фондове и други). За да го платим, трябва да изискаме от нашия инвестиционен посредник
справка за печалбите ни (за загубите не дължим нищо) през календарната година и на тази база да изчислим дължимото
към държавата. Например, ако сме купили акции за 10,000 лева и сме ги продали за 15,000 лева, дължим данък от 500
лева ((15,000 – 10,000) x10%), независимо дали парите от продажбата са стигнали в нашата банкова сметка или са още в
сметката ни на онлайн платформата.
За да си спестим тези данъци, може да инвестираме във финансови инструменти, които се търгуват в някоя страна от ЕС
или от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Сделките с тези инструменти са необлагаеми по
сегашното данъчно законодателство. Разбира се, не всички акции и фондове в САЩ, например, са листнати на борси в
Европа, но има много ETF-и взаимни фондове, които са не по-лоши от американските им аналози.
Това бяха 5 начина да намалим данъците си по законен начин за доходите ни през 2018 година. Има и още, които може
да открием на сайта на НАП. Ако го направим разумно, може да спестим средства, които да използваме за постигането на
нашите цели. Данъчното оптимизиране е един от важните елементи на всеки добър финансов план и не трябва да го
пренебрегваме.
√ Италия корeгира спорния бюджет
Късно снощи италианските депутати решиха да ревизират бюджета, който стана повод за силни критики от страна на
Европейската комисия. Текстът бе одобрен първо в Сената със 165 на 197 гласа и петима въздържали се, а след това бе
приет в Камарата на депутатите с 331 на 191 гласа.
Вотът полага основите за промяна в курса на италианската политика, заяви популисткото Движение "5 звезди", което
управлява Италия в коалиция с крайнодясната "Лига".
"Край на годините бюджетни икономии, които направиха италианците по-бедни и заетостта - по-несигурна и начало на
фаза на разширяване с държавни и частни инвестиции, които ще съживят растежа", се казва в изявление на движението.
Вчера европейският комисар за икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси разкритикува проектобюджета
като "неподходящ да народа", а директорката на Международния валутен фонд Кристин Лагард заяви, че Италия като член
на Еврозоната трябва "да спазва правилата на клуба" за бюджетната дисциплина.
"Не приемам идеята, че имаме от едната страна една бюрократична Комисия, а от другата - бюджета на народа. Един
бюджет, който съществено увеличава дълга, не е подходящ за народа", заяви Московиси.
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Проектобюджетът бе коригиран миналата седмица и ще бъде представен в Брюксел в понеделник. Той вече залага
дефицит от 2,4% за 2019 г. спрямо 0,8 процента при предишното левоцентристко правителство. За 2020 г. е заложен
дефицит от 2,1%, а за 2021 г. - 1,8%.
√ Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия
Цените на петрола отново започнаха да се повишават в азиатската търговия след спада, предизвикан от опасенията за
световното търсене и покачването на петролния резерв на САЩ, предаде Франс прес.
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през ноември повиши цената си с 20 цента до
71,17 долара за барел.
Лондонският сорт Брент от Северно море с доставка през декември поскъпна с 26цента до 80,52 долара за барел.
Вчера инвеститорите се отдръпнаха от пазара след доклада на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК),
в който прогнозата за растежа на световното търсене на суровината беше преразгледана към понижение. Това доведе до
спад на котировките в Ню Йорк с 3 процента до 70,97 долара за барел, а в Лондон сортът Брент понижи цената си с 2,83
долара или 3,4 на сто до 80,26 долара за барел.
√ Еврото преодоля прага от 1,16 долра
Курсът на еврото прехвърли прага от 1,16 долара, ден след като прескочи границата от 1,15 долара.
В сутрешната междубанкова търговия днес единната европейска валута се разменяше за 1,1607 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1575 долара за едно евро.
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