Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНР Видин
√ Застрашен ли е бизнесът от недостиг на кадри?
От Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозираха, че в следващите 5 години на пазара на труда в
България няма да достигат 500 хиляди работници. Недостигът на кадри ще бъде причината и чуждестранните инвеститори
да нямат възможност за разширяване на бизнеса си в страната. Това заяви председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев. Според него в областта на автомобилостроенето ще се търсят 45 хиляди работници.
В момента има остър недостиг на инженерно-технически кадри - както квалифицирани работници, така и машинни и
електроинженери, ИТ специалисти. Васил Велев коментира още, че най-голямо търсене не само на българския пазар, но и
в Европа, има на инженери. През първата половина на годината в бюрата по труда са обявени 312 свободни работни места
за такива специалисти, като най-многобройни са тези в София, Варна, Пловдив, Стара Загора и Русе.
Каква е ситуацията в Северозападна България? Възможно ли е бизнесът да не може да намери квалифицирани кадри в
следващите няколко години?
Видинчани са категорични, че трудовото възнаграждение е основното, което може да мотивира младите специалисти и
работници да останат да живеят и работят в България. Потърсихме за коментар Иван Сергисов, регионален представител
на Асоциацията на индустриалния капитал за Северозападна България:
"За съжаление това е възможно и нещата ще се развиват именно в тази посока. Говори се, че голяма част от качествените
хора отдавна са напуснали България. Промените, които направиха много български правителства в образованието с тези
нови програми и това надграждане доведоха до създаването на толкова много висши учебни заведения, които фактически
не подготвят реални кадри за развитието на българския бизнес" - каза Иван Сергисов и допълни:
"Съществува реална опасност за забавянето на темповете на икономиката ни при тези мрачни прогнози за недостиг на
кадри на пазара на труда. Ние сме длъжни тези проблеми да бъдат поставени на дневен ред и да бъдат решени. Няма
никакво значение кой е на власт - на власт са българи, а не хора от друго място."
Инженерната професия е по-трудна за усвояване и въпреки че възнагражденията вече са по- добри, кандидатите не са
достатъчно, а оттам и подборът не е достатъчно добър. Оказва се, че бизнесът все повече се задъхва при подбора на кадри
в редиците си, независимо от дейността.
Разговаряхме със Светла Павлова, която е родом от Видин, но има частен семеен бизнес в областта на образованието и
науката. Тя е готова да даде и по- висока заплата на своите служители, но за съжаление все по- рядко получава това, което
желае като трудова дейност от тях:
"Аз мисля, че може и по- скоро да няма хора. Ние се задъхваме и в момента и аз трудно намирам персонал. Живеем във
време, в което всеки се интересува от заплатата, но аз изпитвам трудността да намирам интелигентни хора. Много са
нещата, които трябва да се променят" - коментира Светла Павлова.
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.
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√ Румен Радев: Нека всеки празник бъде повод да виждаме себе си в историята
Какво остава днес от духа на Съединението, пита държавният глава
На площад "Съединение", пред едноименния паметник, хиляди пловдивчани и гости на града се събраха да почетат
паметта на предците ни, осъществили Съединението на Княжество България с Източна Румелия преди 133 години.
Тържествената заря-проверка започна с приемане строя на почетните роти на поделенията на Сухопътни войски и Военновъздушните сили на Пловдивския гарнизон от президента Румен Радев.
През септември 1885-та, на седмата година от свободата, българите решават да вземат съдбата си в свои ръце. Не ги спира
нищо - нито несправедливите договори, нито враждебността на Великите сили. Онзи вдъхновен, възрожденски народ има
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една цел: Съединението. И я постига с дързост и всеотдайност, отбеляза в словото си президентът Румен Радев, цитиран
от Dnes.bg
Събираме се от година на година на славните дати да поменем героите, да почетем делата им. Гордеем се с чужди
подвизи, а достойното минало е утеха за безпътното ни настояще, заяви Радев.
Редно е да се запитаме - какво остава днес от духа на Съединението? Защо потомците на българите от Княжеството и
Източна Румелия, които се събраха в общ дом, днес наричат България "тази държава", а мнозина я напускат? Българският
ХХ век бе белязан от трагедии, които внесоха разкол в обществото. Уви, дори демокрацията не успя да го излекува. Защото
Съединението е еднократен акт, но единението е въпрос на съзряване. За героите от Възраждането България стоеше повисоко от користта, от славата и дори от живота им. Този зрял дух възроди България. А днес този дух остана да живее само
в книгите и в сърцата на най-ревностните от вас, посочи държавният глава.
Някои побързаха да обявят държавите и нациите за отживелица в глобалния свят. Пренаписваше се историята. Но
махалото днес отива в обратната посока. Народите се обръщат отново към себе си и безродността вече не е модерна. Този
процес обаче има своите скрити рискове. За да не скочим от националнихилизма в национализма и ксенофобията, трябва
да се обърнем към нашата история и просветления патриотизъм на възрожденците. Зрелият патриотизъм не говори
високо, а проникновено. Не се гордее с чужди подвизи, а более за близкия тук и сега. Не битува само в историята, а твори
достойното настояще, добави президентът Радев.
Той призова: "Нека всеки празник бъде повод да виждаме себе си в историята. Да почитаме миналото с ясното съзнание,
че нашето единение днес е най-голямата почит към делото на онова Съединение, което ни завещаха героите от 1885 г.".
Всяка година на този ден преосмисляме силата на девиза "Съединението прави силата", което е израз на непреодолимия
патриотичен подем за Съединението на Княжество България и Източна Румелия, каза в приветствието си кметът на
Пловдив Иван Тотев.
По думите му пловдивчани имат статут и самочувствие, защото са изградили своя град не само като най-големия и найбогатия, но и като духовния център на българските земи. Шести септември 1885 година е най-пловдивският ден в новата
българска история. Денят, в който тракийските българи остават верни на заветите на предците, макар да знаят, че
Съединението ще ги откъсне от пазарите на Османската империя и ще навреди на тяхното благосъстояние, добави кметът.
И днес, само месеци преди градът ни да бъде първата за България Европейска столица на културата, можем гордо да
заявим: Всяко идване в нашия град е среща с най-ценните уроци на Съединението и най-съкровените изяви на българския
дух, каза още Иван Тотев.
На тържествената заря-проверка присъстват председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, лидерът
на БСП Корнелия Нинова, лидерът на "Воля" Веселин Марешки, депутати, областният управител на Пловдив Здравко
Димитров, командири на поделения от Пловдивския гарнизон.
Пред паметника на Съединението бяха положени цветя от името на всички държавни институции, представители на
местната власт, политически партии и обществени организации, от десетки граждани. Тържествената заря-проверка бе
предшествана от възстановка на по-важните моменти на събитията от 6 септември 1885 година, реализирана от комитет
"Родолюбие". В катедралния храм "Света Богородица" пловдивският митрополит Николай отслужи молебен за здраве и
просперитет на целия български народ. В знак на признателност бяха положени цветя пред паметника на Захари Стоянов
и паметната плоча на майор Райчо Николов.
По-рано през деня официалните лица посетиха Музея на Съединението, където е експонирана Националната изложба
"Пловдив в културната история на България". Според директора на музея Стефан Шивачев изложбата е постигнала целта
си - да събере исторически свидетелства, които предопределят определението, че Пловдив е "духовен център на
българските земи през 19 и 20 век". Това, по думите му, предшества избора на града за Културна столица на Европа през
2019 година.
Investor.bg
√ Индия иска да засили икономическото сътрудничество с България
В сферата на образованието има поле за засилване на обмена, заяви индийският президент Рам Нат Ковинд
Индия иска да увеличи сътрудничеството си в сферата на бизнеса, икономиката и инвестициите с България, като особено
в сферата на образованието има поле за засилване на обмена. Това е заявил индийският президент Рам Нат Ковинд по
време на среща с българския премиер Бойко Борисов в четвъртък, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет,
цитирани от БТА.
„Бихме искали да увеличим значително сътрудничеството в бизнеса, икономиката и инвестициите от Индия в България.
Особено в областта на образованието имаме поле за засилване на обмена“, е подчертал президентът.
На свой ред българският премиер е посочил, че „това посещение е много знаково за нас и ще спомогне да увеличим
интензитета на нашите отношения в различни сфери“.
Фокус на разговорите между двамата е бил поставен върху възможностите за задълбочаване на икономическите
отношения и сътрудничеството в областта на образованието и науката между двете страни.
В същото време по-рано вчера Ковинд и българският му колега Румен Радев откриха в Южния парк в столицата паметник
на водача на индийското движение за независимост Махатма Ганди.
Модерна Индия и днес се ръководи в изграждането на съвременната държава от заветите на Махатма Ганди, каза при
откриването Румен Радев, цитиран от БТА.
По думите му мирният подвиг на Махатма Ганди, неговата любов към родината символично се родеят с делото на нашите
смели борци за единна България.
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Индийският държавен глава на свой ред благодари на всички, които са допринесли за откриването на паметник в София.
Дълбоко благодарен съм на българския народ, че е отредил това вечно място и дом за паметник на Махатма Ганди, заяви
той. В днешните времена на раздор, необуздано насили, на разруха мислите и ценности на Махатма Ганди са още поактуални, отбеляза индийският президент.
По думите на Рам Нат Ковинд Махатма Ганди има силна връзка с България, негов близък приятел е българският художник
Борис Георгиев. Индийският президент заяви, че днес е свят ден за българския народ и го поздрави по повод
Съединението.
√ Нетаняху очаква българско посолство в Йерусалим
Израелският премиер Бенямин Нетаняху се надява, че откриването на почетно консулство на България в Йерусалим ще
бъде първа крачка към откриване на българско посолство там. Това каза министър-председателят на Израел Бенямин
Нетаняху по време на брифинг в Йерусалим преди срещата му с българския премиер Бойко Борисов, предава БТА.
Бенямин Нетаняху информира, че по време на срещата му с Борисов двамата ще разговарят и по темите за
противодействието с престъпността, киберпрестъпността, земеделие, здравеопазване и др. Той изтъкна, че в рамките на
добрите взаимоотношения между България и Израел най-ценното е отношението на симпатия и почит на израелския към
българския народ. Темата за тероризма също ще стане част от разговорите между Нетаняху и Борисов, оповести
израелският премиер.
Бойко Борисов коментира, че по време на годишната конференция на Международния институт по контратероризъм в
град Херцлия, е било говорено доста за борбата с тероризма. Премиерът е на мнение, че усилията трябва да се фокусират
върху "мозъка на хората и това, което мислят, защото вече чрез интернет няма граници и се намираме в друго
пространство". Затова, според Борисов, хората трябва да разберат, че религията е важна за всички, но в същото време найважното е мирът, толерантността и разбирателството.
Българският премиер се надява, че по линия на двустранните отношения до края на годината ще се проведе смесено
заседание между двете правителства, което ще бъде в България.
Бойко Борисов изтъкна, че е от изключително значение приятелството и доверието с Бенямин Нетаняху, защото Израел
играе ключова роля за "развързване на сложния възел в Близкия Изток".
Economic.bg
√ България може да предоговори с Русия цените на газа
ЕК задължи руския гигант да промени пазарното си поведение
Русия е поканила България за предоговаряне цените на природния газ, съобщи за БНТ председателят на КЕВР Иван Иванов.
Причината е, че в края на май тази година Европейската комисия (ЕК) приключи разследването срещу „Газпром” за
предполагаема злоупотреба с господстващо положение.
Комисията не наложи глоба на руския гигант, но го задължи да промени пазарното си поведение. „Газпром” имаше десет
седмици срок да покани на преговори засегнатите държави.
„По информация, която официално ми беше подадена от ЕК, очаквам започване на преговори, които да доведат до подобри условия за България в рамките на договора за доставка на природен газ от „Газпром”. Какви ще бъдат резултатите
от тези преговори, зависи вече от тяхното провеждане”, каза той.
За да избегне тежки глоби и съдебни такси, руската държавна компания сключи споразумение с Еврокомисията, според
което се отказва от забраната за препродажба на руски газ към трети страни и се съгласява да предоговори и цените със
засегнатите държави.
√ Русия спря вноса на свине и свинско от България
Причината - разпространението на африканска чума
Руската федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол - Росселхознадзор, обяви, че от днес е забранен
вносът в Русия на свине и свински продукти от България, предаде ТАСС.
Посочената в съобщението причина е разпространение на африканска чума по свинете.
Забраната важи за свине и свински продукти от цяла България.
Изключение ще се прави за продуктите, обработени по технология, гарантираща унищожаването на вируса - готови
продукти от свинско месо; готови продукти, съдържащи свинско или животински суровини от свинско месо; суровини от
животински произход от свинско месо, предназначени за производство на фуражи за непродуктивни животни и за животни
с ценна кожа.
Припомняме, че преди дни лабораторни проби установиха наличието на африканска чума по свинете в провадийското
село Тутраканци.
News.bg
√ И по заместване командирован работник в ЕС се осигурява по място на работа
Командирован работник попада в обхвата на социалноосигурителната схема по мястото на работа, когато замества друг
командирован работник. Това е в сила дори тези работници да не са командировани от един и същ работодател,
информират от Съда на Европейския съюз в мейл до news.bg.
Същевременно удостоверение A1 обвързва, докато не бъде отнето или обявено за невалидно от тази държава, както
социалноосигурителните институции, така и юрисдикциите на държавата членка, в която се упражнява дейността.
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Изключението е само за измама или злоупотреба. Удостоверението А1 е за прилагането към работника на
социалноосигурителната схема на държавата членка на произход, поясняват от Съда на ЕС.
В мейла се дава пример с австрийското дружество Alpenrind, което стопанисва кланица в Залцбург. От 2012 г. до 2014 г.
Alpenrind разфасова и опакова месо от работници, командировани в Австрия от унгарското дружество Martimpex. Преди и
след този период въпросните дейности се извършват от работници на друго унгарско дружество, Martin-Meat, дават
пример от Съда на ЕС.
За периода от 1 февруари 2012 г. до 13 декември 2013 г. унгарската социалноосигурителна институция издава за над 250
командировани от Martimpex работници — отчасти със задна дата и отчасти за случаи, за които австрийската
социалноосигурителна институция вече е установила задължение за осигуряване на съответните работници в Австрия —
удостоверения A1, показващи прилагането на унгарската социалноосигурителна схема.
Решението на австрийската социалноосигурителна институция, което установява задължението на работниците за
осигуряване по австрийската схема, е оспорено пред австрийските юрисдикции.
В този контекст Verwaltungsgerichtshof (Административен съд, Австрия) отправя до Съда искане да уточни правилата на
Съюза относно координацията на системите за социално осигуряване и в частност обвързващото действие на
удостоверение A1. С решението си от днес Съдът постановява, че удостоверение А1, издадено от компетентната
институция на държава членка (в конкретния случай Унгария) има обвързващо действие не само за
социалноосигурителните институции, но и за юрисдикциите на държавата членка, в която се упражнява дейността.
По общо правило работникът е подчинен на социалноосигурителната схема на държавата членка, в която той работи, за
равнопоставеност на всички, заети на територията на тази държава членка. Само при определени условия законодателят
на Съюза е предвидил възможността командирован работник да продължи да е подчинен на социалноосигурителната
схема на държавата членка, в която неговият работодател осъществява обичайно дейността си.
Така законодателят е изключил тази възможност, когато командированият работник замества друго лице
√ Въвеждат общи правила за онлайн регистрация в ЕС
Въвеждат общи правила за онлайн регистрация на дружествата в целия Европейски съюз. Това съобщиха от пресофиса на
евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.
На заседание на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъдиха пакета за дружественото право. В него
има две законодателни предложения.
Едната идея е за презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Другият проект е за въвеждането на общи
правилa за използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.
"Въвеждането на такава система за целия Европейски съюз и въвеждането на максималния срок от 5 работни дни за
регистрация на дружества ще бъде от голяма полза за малките и средни предприятия и ще подобри тяхната мобилност и
конкурентноспособност", заяви Емил Радев по време на дискусията.
В момента само в 17 държави-членки на ЕС е налице изцяло онлайн процедура за регистрация на дружества.
Съгласно новите правила дружествата ще могат да се регистрират, да създават нови клонове или да подават документи в
търговския регистър по интернет във всички държави членки.
Oнлайн регистрацията отнема средно половината от времето и може да бъде до 3 пъти по-евтина. Това ще спести между
42 и 84 милиона евро годишно на дружествата в Европейския съюз, прогнозират вносителите.
Емил Радев подчерта, че използването на цифрови решения в дружественото право, следва да предвижда високи
стандарти за защита от измами или злоупотреби. Трябва да има повече прозрачност относно собствеността на фирмите и
третите лица (инвеститори, граждани, други дружества) трябва да имат достъп до информацията за дружествата,
съдържаща се в регистрите, като този достъп бъде безплатен.
В тази връзка, предложението за Директива съдържа възможност за задължителен контрол по отношение на
идентификацията. В нея има правила за лишаване на директорите на дружеството от права; участие на органи по
удостоверяване - нотариуси, длъжностни лица по вписване или други публични и контролни органи.
Предстои Комисията по правни въпроси да изработи предложения за изменения, с които да се подобри направеното
законодателно предложение.
Припомняме, че Търговският регистър се срина във вторник, 10 август 2018 г. Агенцията по вписванията обявиха, че
причините са технически, а регистърът трябваше да бъде пуснат още на същия ден. Това обаче не се случи.
На 16 август бившият вече директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова заяви че няма засега намерение да
подава оставка, а като определение за кризата каза: "Случват се такива неща."
На следващия ден - 17 август, се състоя среща между премиера Бойко Борисов и министъра на правосъдието Цецка Цачева.
Срещата не бе оповестена предварително, като и до този момент няма яснота по темите на разговора.
Премиерът Бойко Борисов изказа недоволството си от ръководството на Агенцията по вписванията заради продължаващия
от 10 август срив на Търговския регистър. Борисов обаче заяви, че смяна на ръководството и уволнения няма да има, докато
кризата не се овладее.
Въпреки изказаните опасения и критики и до този момент няма ясна информация на какво се дължи срива в най-важния
за функционирането на икономиката регистър. Вицепремиерът Томислав Дончев настоя, че виновни за кризата има, като
това включва и вина по неизпълнение на задължения и отговорности.
От "Правосъдие за всеки" настояха да бъде поета реална отговорност за ситуацията.
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√ 1.8 млн. българи пътуват като туристи
Около 30 процента от българите, или почти всеки трети наш сънародник, е направил поне веднъж туристическо пътуване
с лична цел (зад граница или вътре в страната), сочат данни от анализ на Евростат за туристическите пътувания на
гражданите на ЕС през 2016 г. Средният показател за пътуванията на европейците е почти двойно по-голям от нашия - 62
на сто от европейските граждани са пътували поне веднъж с цел туризъм през въпросната година.
Според данните на европейската статистика - у нас над 1,8 млн. сънародници са направили поне веднъж пътуване с цел
туризъм през 2016 г. В огромната си част обаче тези пътувания са били вътре в страната (около 26 на сто от общо 30-те
процента), като само 2 процента от пътуващите българи са правили туризъм зад граница, а други 2 процента са предприели
комбинирано пътуване.
Средният разход на пътуващ българин с цел туризъм зад граница е бил 156 евро, при 336 евро среден разход за туризъм
за жител на ЕС, отчита още Евростат.
Данните на европейската статистика в общи линии съвпадат и с данните на НСИ за пътуванията на българите през
изминалата 2017 г. - най-голям дял са били пътуванията на българите вътре в страната (около 85 та сто от всички пътувания).
Около 11 на сто от пътуванията на българите са били зад граница, а около 4 на сто са били смесени - вътре в страната и зад
граница.
Средният разход на едно лице при пътуване в страната е бил около 200 лева, а зад граница - малко над 500 лева, отчита
НСИ. Най-голямото перо при пътуването на българите вътре в страната са били нощувките и храната (около 40 на сто), а
зад граница - транспорта (около 30 на сто).
Относителният дял на самостоятелните пътувания на българите (вътре в страната и без резервация) е бил 95 на сто, а зад
граница и също без резервация - 63 на сто.
Най-активни в туризма са били българите във възрастовата граница 25-45 години - близо половината от всички пътувания
са били на хора в тази възрастова категория.
В. Банкерь
√ Ева Майдел инспектира проекти, които се изпълняват в Русе
Българският евродепутат Ева Майдел присъства на тържествената церемония в Русе в чест на 133 години от Съединението
на Княжество България и Източна Румелия, по време на която поднесе цветя пред Паметника на загиналите в Сръбскобългарската война.
По-рано Ева Майдел, заедно с народните представители от ГЕРБ – Русе Пламен Нунев и Светлана Ангелова и заместниккмета на Русе по европейско развитие Страхил Карапчански, посети рекламния надпис „Русе”, където отправи
видеопослание в социалните мрежи по повод празника.
Евродепутатът и представителите на ГЕРБ-Русе обсъдиха проектите, които се изпълняват в крайдунавския град, като
разгледаха и изложбата в центъра, посветена на Световното първенство по волейбол за мъже, на което Русе ще бъде
домакин от 12 до 18 септември.
Ева Майдел се запозна и с русенския производител на спортни автомобили Росен Даскалов, който представи най – новия
модел на фирмата – елетрическият Sin S 1. Заедно с Росен Даскалов тя направи тест на колата по русенските улици. Само
преди 6 месеца русенската Sin Cars представи своя модел на автомобилен салон в Женева 2018, като това бе световна
премиера за напълно новия S1.
√ Сагата "ЧЕЗ" се пренася и в новата година
Сагата около продажбата на активите на ЧЕЗ в България ще се пренесе и в следващата година. След като Комисията за
защита на конкуренцията блокира придобиването от страна на "Инерком" на Гинка Върбакова, се стигна и до логичното
обжалване на това решение пред Върховния административен съд. ВАС е насрочил делото за 5 май 2019 година, показва
справка в регистъра на съда.
Магистратите ще разгледат две жалби. И "Инерком", и чешкото енергийно дружество оспориха доводите на КЗК. Делото
е образувано на 31 август, а на 4 септември е преценено, че жалбите срещу решението на КЗК за спиране на сделката са
допустими и следва процесът да продължи по същество.
Предварителният договор за продажбата на активите бе сключен още през февруари тази година. Сумата по него е над
300 млн. евро, като "Инерком" е внесла банкова гаранция от около 5 млн. евро. Фирмата на Върбакова уведоми КЗК за
придобиването през март, но антимонополистите образуваха производство три месеца по-късно. След това Комисията
спря сделката с доста спорни мотиви и се така казусът се озова на бюрата на магистратите.
В хода на сагата се стигна до оставката на енергийния министър Теменужка Петкова заради личното й познанство с Гинка
Върбакова. Петкова обаче остана на поста след съгласуване между коалиционните партньори от ГЕРБ и "Обединени
патриоти". Държавата предприе стъпки към придобиването на контролен дял в "ЧЕЗ България", но впоследствие се отказа.
Бе сформирана и анкетна комисия в парламента по казуса, която обаче така и не стигна до финансовите източници на
"Инерком".
Всъщност това е другият голям въпросителен - откъде Гинка Върбакова ще събере 360 млн. евро, за да плати за активите.
В Прага писаха за някакъв руско-грузински бизнесмен, за лихтенщайнски офшорни дружества, за интерес от страна на
български банки... За последно пък сътрудниците на "Инерком" говореха за банков кредит от международна финансова
институция...
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Народното събрание даде допълнителни правомощия на КЕВР да се намесва при подобни сделки. Така че енергийният
регулатор може да се окаже още една преграда, дори ако Върховният административен съд отмени решението на КЗК.
В. Дума
√ Увеличава се рискът от загуба на плодородни почви
Леко увеличаване на ерозията на почвите в България, отчитат от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това
води до загуба на плодородни площи. Тези процеси са описани в националния доклад за състоянието на околната среда
за този година, който е публикуван от Изпълнителната агенция по околна среда. Земеделските земи, засегнати от
водоплощна ерозия и почвени загуби, остават относително постоянни през 2011-2016 г., но през последната година от този
период се наблюдава леко увеличение на неблагоприятните процеси. Те са най-интензивни в областите Сливен, Велико
Търново и Ямбол.
Данни показват най-висока интензивност на ерозионните процеси при земеделските земи на област Сливен, където са
засегнати 37 484,3 хектара. На другия полюс е област Благоевград, където негативният процес засяга 3327 хектара. Леко се
увеличава и рискът от почвени загуби заради ерозия под въздействието на ветровете. За година застрашените полета в
страната са се увеличили с 18 221 хектара, но загубите на почва намаляват с около 1,9 млн. тона.
Какви са мерките срещу тези процеси - ежегоден мониторинг, информиране и подпомагане на земеделските
производители, спазване на добрите земеделски и екологични условия и подкрепа чрез компенсаторни плащания за
дейности, ограничаващи ерозионните процеси.
√ ГЕРБ се кани да увеличи здравната вноска с 12 лева
Няма да го допуснем, категорични са от левицата
Управляващите от ГЕРБ се канят да увеличат осигурителната вноска и да въведат втори задължителен допълнителен стълб,
подобно на пенсионното осигуряване. Това съобщават от Канал 3 и поясняват, че идеята била в суров вид, а информацията
- неофициална. "Отричат подобна идея. Но дори да опитат да я осъществят, в никакъв случай не можем да го допуснем и
БСП ще отстоява тази си позиция до край", категоричен бе пред ДУМА депутатът от левицата и зам.-председател на
парламентарната Комисия по здравеопазване доц. д-р Георги Йорданов. По думите му е недопустимо най-бедната нация
в ЕС, която и без това доплаща половината от стойността на лечението и на медикаментите си, да бъде обременена с
допълнителни средства за здравни осигуровки.
Здравната осигуровка до 2019 г. остава 8%. ДУМА припомня, че в началото на управлението на ГЕРБ през 2009-10 г. имаше
идеи за увеличаване на вноската с 2%, но те така и не се осъществиха.
По данни на НАП в момента здравноосигурителните вноски се поделят между работодател и работник в съотношение
60:40, като 3,2% са за сметка на осигуреното лице, а 4,8% - за сметка на осигуряващия. Самоосигуряващите се плащат 8%.
От 2016 г. след промени в Закона за здравното осигуряване, държавата започна с по 5 процентни пункта да увеличава
вноската към НЗОК на деца, ученици, студенти и докторанти, лишени от свобода, бежанци, военни, пенсионери и пр.
Дотогава държавата плащаше за тях по 50% от 8-процентната вноска, а идеята бе до 2026 г. държавата да плаща 100%
осигуровките на тези групи хора. По подобен начин се увеличават и вноските на самоосигуряващите се - от 16,80 лв.
месечно през 2016 г., на 18,40 лв. през 2017 г., а от 1 януари т.г. стана 20,40 лв.
Друга идея на управляващите, макар още да не са я оповестили, е пациентите да доплащат за лечение, което струва над
700 лв. (до тази сума лечението на здравноосигурените ще продължи да поема НЗОК). По време на първата сесия на
парламента за настоящия сезон председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че партията му
ще внесе "проект за развитие на здравноосигурителния модел" и ще настоява за широк дебат. Припомняме, че за нов
здравноосигурителен модел заговори настоящият здравен министър Кирил Ананиев. Непосредствено преди ваканцията
на парламента той представи идеите си пред управляващите от ГЕРБ, но така и не стана ясно какви точно са идеите му.
Новия управител на касата пък д-р Дечо Дечев също намекна за регламентиране на доплащането от пациентите, но и той
обяви, че ще представи вижданията си през есента.
Здравнонеосигурените към края на 2017 г. са 719 хил. души, обяви през април в парламента финансовият министър
Владислав Горанов в отговор на въпрос от депутата от БСП Лало Кирилов.
Publics.bg
√ Ремонтът на пътя Русе – Бяла ще приключи окончателно на 30 септември
Агенция „Пътна инфраструктура“ алармира, че шофьорите не спазват ограниченията на движението в района на
ремонта
Продължава ремонтът на близо 15 км от път I-5 Русе - Бяла, в участъка от разклона за село Пиргово до отбивката за Две
могили, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента се полага последният асфалтов пласт. Предвижда се
строителните работи да завършат до 30 септември.
По време на ремонтните дейности е въведена временна организация на движението, която е съгласувана от „Пътна
полиция“. Поставени са необходимите пътни знаци, временна маркировка и скоростта на движение е ограничена до 50
км/ч, която обаче не се спазва от голяма част от шофьорите въпреки присъствието и на полицейски патрул.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и въведената временна
организация по време на извършващите се и в момента ремонтни дейности.
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Капитал
√ Потреблението на ток се свива по-бързо от производството
Разликата се компенсира от увеличение при износа на електроенергия
От началото на тази година потреблението на електроенергия в страната е намаляло с близо 5% спрямо 2017 г.
Производството обаче остава почти без промяна, тъй като износът на електричество е голям и компенсира по-слабото
вътрешно търсене. Заради множеството валежи и пълноводието на реките пък е регистриран рекорден ръст при дейността
на водноелектрическите централи, докато ВЕИ и базовите централи работят с по-слабо натоварване. Това става ясно от
оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната от 1 януари до 2
септември 2018 г. спрямо същия период на 2017 г.
Търсене и предлагане
От отчета се вижда, че производството на електроенергия е 30 146 580 МВтч в сравнение с 30 420 251 МВтч за посочения
период година по-рано. Спадът е минимален - 0.9%. В същото време потреблението на ток е в обем от 25 407 996 МВтч
при 26 682 414 МВтч за същия период на миналата година. Това е понижение от цели 4.78%.
Системата се балансира благодарение на износа на електроенергия, който расте съществено. От 1 януари до 2 септември
тази година зад граница са продадени 4 738 584 МВтч. За сравнение, през същия период на 2017 г. износът е бил 3 737 837
МВтч., или има ръст от 26.77%.
Въпрос на мощност
Базовите централи като АЕЦ и ТЕЦ са генерирали малко над 80% от цялата електроенергия, или 24 258 815 МВтч. Делът им
обаче спада с почти 5 процентни пункта спрямо 2017 г., когато тяхното производство е било 25 770 586 МВтч.
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа също намалява, което може да се обясни с по-неблагоприятното
време през юни и юли. Зелените централи са участвали в преносната мрежа с 825 551 МВтч спрямо 882 634 МВтч за същото
време през 2017 г., което е понижение от 6.47%. Това се дължи на спад при вятърните паркове от 7.37% и при централите
на биомаса с от 15.3%. Соларните мощности са произвели само с 1.3% по-малко електроенергия. Още по-голямо е
намалението в производството на ВЕИ, които са присъединени директно към разпределителната мрежа (като покривни
фотоволтаици например). Те са генерирали 1 141 281 МВтч, което е с 12.72% по-малко спрямо същия период на миналата
година.
Вода в изобилие
Най-голямата изненада тази година е голямата натовареност на вецовете. За периода от началото на годината до 2
септември произведеният ток от този вид мощности е с невероятните 59.42% повече спрямо година по-рано. Става дума
за 3 920 933 МВтч. Ако и есента е дъждовна, ВЕЦ ще постигнат рекорден дял в производството на ток от близо 15%. Поради
непостоянството на климата обаче още следващата година може да станем свидетели на рекорден спад в дейността на
водноелектрическите централи.
В. Стандарт
√ Финансовият министър: Контролът на вноса на течни горива е независим
Контролът на вноса на течни горива на пристанищата в Русе, Варна и Бургас се определя от независима инспектираща
организация в присъствието на митнически и полицейски служители, каза по време на парламентарния контрол
министърът на финансите Владислав Горанов. Той отговори на въпрос на народния представител Жельо Бойчев относно
контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива.
Контролът започва още преди пристигането на плавателния съд с проверка на корабните документи, за да се установи
количеството и вида на горивото в товарните резервоари (танкове). Прави се и физическа проверка на всички товарни
танкове в присъствието на митничари с измерване на плътността на горивата на място, като резултатите се сравняват с
документите, вземат се и проби за лабораторен анализ от всеки резервоар. Проверяват се и останалите танкове на кораба
- баластни, за отпадни води и други като се осъществява физически контрол на всички резервоари. След разтоварване на
кораба тези резервоари отново се проверяват.
Владислав Горанов съобщи, че от 1 януари до 28 август тази година на територията на митници "Варна" на пристанище
"ПЧМВ" са внесени 57 040 тона газьол, 10 200 базово масло; на пристанище Варна - Запад са разтоварени 26 858
моноалкилни естери на мастни киселини, на фериботен комплекс "Варна" са разтоварени 1877 тона базово масло; на
територията на пристанище Бургас - 41 334 тона втечнен нефтен газ и 167 604 тона газьол, на пристанище Порт Булмаркет
- Русе са разтоварени 12 598 втечнен нефтен газ и 2009 тона газьол.
БНТ
√ Откриха паметник на Махатма Ганди в София
В деня на Съединението президентите на България и Индия откриха в София паметник на Махатма Ганди.
Индийският духовен водач в борбата за независимост на страната, който вярва, че любовта е най-мощната сила в света.
Махатма Ганди. С идеите си вдъхновява редица световни лидери в техните битки. София в деня на Съединението. И в
навечерието на 150-та годишнина от рождението на Махатма Ганди.
Почитта към него у нас има още едно измерение - в проекта на скулптора Иван Русев и архитекта Станислав Константинов.
Духовният водач е изобразен заедно с козата, с която отива на конференция в Лондон. Наричат Махатма Ганди Апостол на
ненасилието и идеолог на независимостта на Индия, подчерта президентът Румен Радев.
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Румен Радев - президент на България: В днешния празничен ден, в който отбелязваме 133-тата годишнина от
Съединението на България, за мен е чест да присъствам на още един празник. Мирният подвиг на Махатма Ганди, неговата
любов към родината, неговият принос за раждането на съвременна Индия символично се родеят с делото на нашите смели
борци за единна и нова България.
Рам Натх Ковинд - президент на Индия - Добър ден!
Днес вие отбелязвате деня на Съединението. Искам да поздравя всички по този повод! Бих искал да изкажа благодарност
на българския народ за това, че той отреди това вечно място и дом за неговия паметник в красивата ви страна и точно на
този особен празник.
Благодаря ви!
Тодор Чобанов - зам.-кмет на София: Ганди бе живо въплъщение на мъдростта сред хората и точно по тази причина на
нашия любим град, кръстен на Света София, премъдрост Божия, му отива да има паметник на този забележителен човек.
И неслучайно Айнщайн казва, че на бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога човек като Махатма Ганди,
от плът и кръв, е ходил по земята.
√ Германия има интерес от стабилно икономическо развитие в Турция, заяви Меркел
Германия има "стратегически интерес" от стабилно икономическо развитие в Турция, заяви германският канцлер Ангела
Меркел в интервю за германската телевизия Ер Те Ел, цитирано от в. "Хюриет дейли нюз". Меркел заяви, че Германия и
Турция трябва да засилят диалога и сътрудничеството въпреки разногласията, които имат по редица политически теми.
"Германия има стратегически интерес от стабилно икономическо развитие в Турция. Ако действаме по начин, който би
отслабил Турция, това не би било в наш интерес", посочи тя.
Коментарите на канцлера идват на фона на информации в медиите, че Берлин търси начини да помогне на Турция да
преодолее икономическите си трудности. Меркел също така отхвърли критики от страна на германски опозиционни
партии относно планираното посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 28 и 29 септември.
"Не можем винаги да мислим за света в черно и бяло. Това не е действителността", посочи тя. Меркел добави, че германотурските отношения са "специални", благодарение на над 3-те милиона турци, живеещи в Германия.
Германският външен министър Хайко Маас е на двудневно посещение в Турция от вчера, напомня вестникът.
БНР
√ Теменужка Петкова ще участва в енергийния форум на Югоизточна Европа в Солун
Днес и утре гръцкият град Солун е домакин на енергиен форум на Югоизточна Европа.
Очаква се да присъстват министри на енергетиката на страните от региона, от Израел и Египет.
България ще бъде представена от министър Теменужка Петкова.
На срещата ще бъде обсъдено развитието на регионалния енергиен пазар и в частност бъдещето на природния газ в
Югоизточна Европа.
Форумът се организира от Американо-гръцката търговска камара, Атлантическия съвет и Гръцката асоциация за енергетика
и икономика.
√ Международният панаир на традиционните занаяти започна в Етъра
В Етнографския музей на открито "Етър" край Габрово започва Международният панаир на традиционните занаяти. Той
ще се проведе под патронажа на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.
Майсторската надпревара, която е важен акцент в програмата на 16-ото издание на панаира, всяка година е посветена на
различен занаят. В тазгодишното му издание умения ще мерят каменоделци от страната, а в младежкото състезание се
включват ученици от Професионалната гимназия по каменнообработване във врачанското село Кунино.
Повече от 80 майстори на традиционни занаяти от 13 държави от Европа, Азия и Африка участват в международното
изложение в музея, където предлагат изделията, хвалят стоката си и демонстрират майсторлък пред посетителите. Гостите
на музея на открито могат да разгледат и изложбите на занаятчийски произведения от Иран и Палестина, както и базара
на творци, намерили модерното приложение на старите техники.
В майсторската надпревара умения и сили мерят 9 каменоделци от различни краища на страната. Те са наследници на
някогашните занаятчии, съградили от камък мостове и чешми.
За първи път в Етъра в рамките а панаира се провежда състезание по каменоделство, уточни уредникът Георги Георгиев:
"Надпреварата допълва занаятите, които са били характерни за епохата на Възрождението. И днес каменоделството
присъства, и днес има майстори, които изработват облицовки на сгради и които правят чешми, както и камини".
"Камъкът ти носи и създава в теб една упоритост да не се предаваш, защото камъкът не се поддава толкова лесно", обясни
Индия Кърмова - една от двете дами, участнички в надпреварата.
Според регламента на състезанието, всеки трябва да изработи от туфа – вулканичен декоративен камък с ефектна шарка,
точно копие на зададения предмет, а именно релефно изображение на роза, което е част от паметник от XIX век, разкрит
при разкопки на Шуменския безистен.
Международният панаир в Етъра продължава и в неделя, а фолклорна програма ще допълва настроението на празника.
√ Еврото, миграцията и международната ситуация са във фокуса на среща Макрон – Меркел
Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с германския канцлер Ангела Меркел в южния френски град
Марсилия днес, съобщи източник от френското президентство по-рано тази седмица.
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Фокус на срещата ще са "европейски въпроси като еврото, миграцията, дигиталните технологии и международната
ситуация", се казва в съобщението. Двамата лидери ще обсъдят и въпроси, свързани с Брекзит.
От френското президентство не обясняват защо двамата ще се срещнат в Марсилия, вместо във френската столица.
Центристът Макрон призова за по-тясно европейско сътрудничество в областта на сигурността, имиграцията и
икономиката, но така се изправя пред съпротивата на консервативните лидери на блока, отбелязват политически
анализатори.
Часове преди днешната им среща президентът на Франция Еманюел Макрон отправи първа публична критика към
канцлера на Германия Ангела Меркел заради подкрепата на Европейската народна партия за унгарския премиер Виктор
Орбан, предаде Ройтерс.
Агенцията посочва, че изказването на Макрон след среща с премиерите на Белгия, Холандия и Люксембург, които споделят
прогресивните му идеи за реформа на Евросъюза, е една от първите прояви на френския президент в кампанията за
изборите за Европарламента, които са насрочени за май 2019-а.
Макрон призова Европейската народна партия, в която членуват ХДС на Меркел и баварските й партньори от ХСС, да изясни
позициите си, защото Орбан и неговата формация ФИДЕС, която също е част от ЕНП, са точно на срещуположната страна
на барикадата в битката на Макрон за общоевропейски отпор срещу националистическите сили.
"ЕНП не може да подкрепя едновременно и Меркел, и Орбан", заяви Макрон в Люксембург. За пореден път той
разкритикува антиимигрантската политика на унгарския премиер, както и усилията му да бъдат отслабени
евроинституциите.
√ Изненадващо влошаване на германското индустриално производство и спад на износа през юли
През юли германското индустриално производство и износът отбелязаха изненадващи понижения, показват данни на
официалната статистика Destatis, които сякаш сигнализират, че промишленият сектор на най-голямата европейска
икономика започва да страда от водената от президента на САЩ Доналд Тръмп протекционистка търговска политика.
Индустриалното производство в Германия се понижи през юли с 1,1% спрямо юни, когато отбеляза спад с 0,7% (слаба
възходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,9%, докато очакванията на финансовите пазари бяха повишение
с 0,2 на сто.
Промишленото производство (изключвайки енергийния сектор и строителството) се сви с цели 1,9%, а производството на
капиталови стоки (на средствата за производство) - с 2,5 на сто. Производството на потребителски стоки пък се влоши с
0,9%, докато енергийното производство остана на нивото от предходния месец. Солиден ръст с 2,6% регистрира
единствено производството в строителния сектор.
На годишна база растежът на индустриалното производство на Германия се забави рязко до 1,1% (спрямо юли 2017-а) от
2,7% през юни (възходяща ревизия от повишение с 2,5%) и осреднена прогноза за растеж от 2,6 на сто.
Въпреки по-слаби данни икономическото министерство на страната посочи, че индустриалното производство вероятно ще
се възстанови в скоро време след негативното начало на третото тримесечие, дължащо се до голяма степен на
"временните проблеми в регистрациите на пътнически автомобили при новия цикъл на шофиране" с оглед на т.нар. WLTP
протокол за тестване на отделяните газови емисии. WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure и в превод това означава "световно хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили",
като описва новата изпитателна процедура, според която се установяват разхода на гориво и вредните емисии на новите
автомобили.
В отделно проучване Destatis отчете и изненадващо намаляване на германския износ през юли при солиден растеж на
вноса, което доведе до рязко свиване на търговския излишък в началото на третото тримесечие.
Германският експорт се понижи през юли с 0,9% след слабо повишение с 0,1% месец по-рано и очаквания за растеж с 0,2
на сто. В същото време вносът нарасна с 2,8% след растеж с 1,3% през юни и прогноза за доста по-скромно повишение с
0,1 на сто.
Това доведе до свиване на търговския излишък на Германия през юли на сезонно-коригирана база до 15,8 млрд. евро от
19,3 млрд. евро през юни.
На годишна база германският износ нарасна през юли със 7,6% до 111,0 млрд. евро, докато вносът се увеличи с 12,0% до
94,5 млрд. евро, като търговският излишък на некоригирана основна се сви през юли до 16,5 млрд. евро от 21,8 млрд. евро
през предходния месец..
През юли експортът на Германия към останалите страни членки на Европейския съюз се увеличи на годишна база с 8,0%
до 64,5 млрд. евро, а вносът от тях нарасна с 10,9% до 53,7 млрд. евро. В същото време износът на стоки за страни извън
ЕС (към трети страни) се повиши на годишна база със 7,1% до 46,5 млрд. евро, докато вносът в Германия от трети страни
нарасна с 13,6%, достигайки 40,8 млрд. евро.
Днешните слаби данни са сякаш знак, че търговското напрежение в световен план се отразява негативно на представянето
на германската икономика в началото на третото тримесечие.
В. Монитор
√ Назначават 600 души тол полиция
За да гонят неплатили пътна такса им купуват 100 нови автомобила
Тол полиция ще следи за плащане на винетки и пътни такси по републиканските пътища от шофьорите. Това обяви
регионалният министър в оставка Николай Нанков пред „Монитор“.
За целта ще бъдат назначени 600 души, които ще патрулират по пътищата. За да изпълняват те службата си, от Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще закупят 100 нови автомобила.
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Преди дни регионалното министерство предложи промяна на структурата в пътната агенция
Под нейната шапка ще бъде създадено ново звено „Национално тол управление“. В него ще бъдат назначени нови 921
служители, които да управляват тол системата за плащане на пътни такси по републиканските пътища. Част от тази бройка
ще бъдат и новите тол полицай. Издръжката им ще струва на държавата 1,3 млн. лева на година, обяви Нанков и допълни,
че сумата е два пъти по-малко от тази, предложена им от вътрешното министерство за същата дейност. Около 3 млн. лева
са поискали от Пътна полиция, за да следят дали шофьорите са изрядни. Нанков твърди, че корупцията в работата им ще
бъде невъзможна, защото всичко ще бъде „дигитализирано“. „Освен от камери контрол трябва да има и от хора. Новите
служители ще бъдат назначавани на трудово правоотношение чрез конкурси. Само 10 човека от целия щат от новото звено
ще бъдат в общата административна дирекция“, коментира промените в институцията министърът в оставка.
От документите става ясно, че за новото звено ще са необходими близо 3.7 млн. лева на година. Новото звено "Национално
тол управление" ще подготвя издаването на разрешителни, събиране таксите за движение на тежки и извънгабаритни
превозни средства и за рекламните съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони, ще поддържа съоръженията и
системите на системата. Първоначално е имало идея цялата дейност да се извършва от външна фирма, но по настояване
на двама министри – Горанов и Нанков, работата ще се извършва в рамките на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Към нея ще бъде създаден център за обработване на данни, в който ще се извършват всички дейности, свързани със
събиране на данните за целите на пътното таксуване, изчисляване на пътните такси и тяхното събиране. Отделно се
предвижда създаването на кол център, в който да се получава информация за нередности, запитвания на ползватели на
платените пътища и да бъде предоставяна информация и отговори на запитвания. Предвижда се до края на 2018 г. да
бъдат назначени до 393 служители, като поетапно през следващата година ще се назначат и останалите служители.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Политически пейзажи - гостува Вежди Рашидов
Случаят "Скрипал" - геополитика и скандали
Започва новият сезон на „Стани богат" - кои са тайните зад кадър
Златна нишка. Броени дни преди Световното - златната нишка на художествената гимнастика
Мода от 80-те. Неизлъчвани кадри от архива: модата през 80-те - топ манекените на България на ревю в магазин
София
Коледа и играчките. Китай произведе тазгодишните коледни играчки - пратките тръгват към Европа.
БТВ, "Тази сутрин"
Защо депутатите от БСП напускат парламента и тръгнаха ли вече сред народа? Интервю с Георги Гьоков;
Специално интервю с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Ще остане ли градът без държавна болница и как ще
бъде решен проблемът с незаконните постройки?
Директно от Своге: След трагедията в Искърското дефиле, започва преасфалирането на пътя. Ще бъде ли направен
качествено?
Защо беше уволнен полицаят, работил по инцидента с бащата на президента и кой ще поеме вината за
катастрофата?
Готви ли държавният глава Румен Радев политически проект? В студиото Румяна Коларова и Първан Симеонов;
Как продължава историята на малкия Байрям и неговото семейство след успешната бъбречна трансплантация в
Германия?
Кои популярни български актьори ще премерят сили на футболния терен срещу отбора на Берое?
Музика под липите. Директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов за новия сезон;
Ще ви срещнем и с един от символите на града на липите - фолклорният ансамбъл "Загоре".
Нова телевизия, „Здравей България"
Уволненият полицай за катастрофата с бащата на президента пред NOVA. Каква е версията му?
Жена почина след срутване на тераса на жилищен блок. Защо се е стигнало до инцидента?
1000 лева сметка за вода! Каква е причината за рекордните фактури в столичен квартал?
Заради чумата: Русия забрани българското свинско месо, а в Русенско стопани масово колят прасетата си. На живо
- какви са рисковете?
145 килограма по-малко само за една година! Как отслабна 270 килограмово момче?
Задължителни колани в автобусите: Да бъде или да не бъде? Ще намали ли мярката жертвите на пътя?
Музика под звездите. Максим Ешкенази и Михаела Маринова за "Фортисимо фест".
√ Предстоящи събития в страната за 7 септември
София.
От 12.00 часа в заседателната зала на МВР ще се проведе редовният брифинг на министъра на вътрешните работи
в оставка Валентин Радев.
***
Банско.
В Градския парк на Банско ще се проведат станалите вече традиционни за града международни киноложки
изложби.
***
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Благоевград.
Ще се извърши дезакаризация на зелените площи за обществено ползване, детски градини и училища, както и
обработка против влечуги.
***
Бургас.
От 9.30 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе тържествена среща по повод 55-ата годишнина от
производството на първия български бензин.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа в Клуб 7 ще бъде отбелязан първия рожден ден на Клуба.
От 20.00 часа на Крепостта Царевец МДТ „Константин Кисимов" ще представи операта„Българи от старо време" от
Асен Карастоянов по повестта на Любен Каравелов.
***
Враца.
От 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Враца, областният управител Малина Николова
ще проведе работна среща за координация и контрол по изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
***
Габрово.
В 11.00 часа Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще открие XVI-ия Международен панаир на
традиционните занаяти в Етнографски музей на открито „Етър" - Габрово.
***
Горна Оряховица.
От 10.00 часа в стая 114 на Община Горна Оряховица Комисия за защита от дискриминация организира приемна
за граждани.
***
Добрич.
От 10.00 часа на паметника на легендарния командир на първа конна дивизия ген. Иван Колев ще бъдат поднесени
венци и цветя от признателните поколения.
От 16.00 часа в парк „Свети Георги" ще се проведе September sun rock fest.
От 18.00 часа в зала „Възраждане" на Художествената галерия ще бъде открита Юбилейна изложба „150 години
подвиг и памет", посветена на 150 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
***
Пазарджик.
От 11.00 часа заместник председателят на ПП ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов ще направи първа
копка на нова детска градина във велинградското село Драгиново. В 10.30 часа, Цветанов ще се срещне в
Драгиново с директорите на всички детски градини от община Велинград.
***
Пловдив.
В 11.00 часа на финалната кула на гребната база в Пловдив ще се проведе официалната пресконференция за
предстоящия световен шампионат по гребане за мъже и жени.
В 19.00 часа на площад „Стефан Стамболов" ще се състои концерт „България обича младите".
***
Правец.
В 10.30 часа на паметника на Тодор Живков в Правец ще бъдат поднесени венци и цветя по повод 107 години от
рождението на дългогодишния държавен глава на България.
***
Раковски/Карлово.
В 12.00 часа в ОУ „Христо Ботев" в Раковски министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще направи
изявление след работни срещи с представители на общините, РУО, директори на училища и учители. В 15.25 часа
министър Вълчев ще направи изявление и в СУ "Христо Проданов" в Карлово.
***
Стара Загора.
От 19.00 часа в Оперния театър ще се състои заключителен концерт на Международен майсторски клас на
Веселина Кацарова.
***
Хасково.
От 9.00 часа в залата на втория етаж на Общината ще се проведе пресконференция във връзка със спечелен проект
по програма „Европа за гражданите".
От 11.00 в РБ „Хр. Смирненски" ще бъде открита изложба на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" „Книги, посоки, публики".
От 18.00 часа в ДКТ „Иван Димов" ще се състои театрална постановка „Happy Land".
От 19.00 часа на пл. „Свобода" ще се състои концерт на група „SEVI".
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Bloomberg TV
√ Ръстът в продажбите на електрически автомобили надхвърли най-смелите прогнози
1 милион електрически коли са продадени в рамките на 6 месеца
Появата на първите модерни масови електромобили на световния пазар дълго време изглеждаше като екзотика, а за да
достигнат 1 милион продажби им бяха необходими точно 5 години. Но вторият милион продадени електромобили беше
постигнат за едва 6 месеца. Втората фаза е впечатляваща и прави по над 150 000 продадени електромобили на месец.
Според най-смелите прогнози, съвсем скоро световният пазар ще отбележи продажбата на 10 милиона електромобили.
Според изследване на агенция Bloomberg, още тази седмица световният пазар на електромобили ще надхвърли 4 милиона
бройки. На пръв поглед това не е много – 4 милиона коли за 7 години и половина, но прогресът е впечатляващ.
Четирите най-големи пазара за електромобили са Китай, Европа, Япония и Северна Америка, като на тях колите на батерии
имат много по-голям ръст на продажбите, не само защото тръгват от ниска база.
На пазарите, където вече добре развито предлагане на електромобили и сериозно търсене, 2018 е годината с най-голям
ръст в търсенето – 50%. През миналата година ръстът е надхвърлил 30 процента, а през 2015 и 2016 е бил между 7 и 8%.
Основната движеща сила в налагането на електромобилите си остава Китай, където са продадени малко над половината
такива возила в световен мащаб. Това се дължи на няколко фактора: ръст на пазара, оспорвана конкуренция, държавна
политика за намаляване на замърсяването и промени в енергийния сектор.
Money.bg
√ Цената на петрола се стабилизира след силния спад вчера
Цeнитe нa пeтpoлa ca cтaбилни в пeтъĸ cyтpинтa cлeд cъщecтвeнoтo им пoнижeниe в чeтвъpтъĸ зapaди нeoчaĸвaния pъcт
нa зaпacитe oт бeнзин в CAЩ.
Koтиpoвĸитe нa нoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa ca $76,44 зa бapeл,
ĸoeтo e c 8 цeнтa пo-ниcĸo oт нивoтo им в ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия. B чeтвъpтъĸ cтoйнocттa им cпaднa c $0,77 (1%) - дo
$76,5 зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa oĸтoмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe пocĸъпвa c 4 цeнтa
- дo $67,81 зa бapeл. Bчepa тeзи ĸoтиpoвĸи ce пoнижиxa c $0,95 (1,38%) - дo $67,77 зa бapeл.
Oт нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa Вrеnt зaгyби oт цeнaтa cи 1,4%, a WТІ пoeвтиня c 2,8%. Ocнoвнa пpичинa зa тoвa ca oпaceниятa
oт paзpacтвaнe нa ĸpизaтa в paзвивaщитe ce пaзapи и нeгaтивнитe пocлeдcтвия cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa и cъoтвeтнo зa
тъpceнeтo нa пeтpoл пopaди зacилвaщия ce тъpгoвcĸи ĸoнфлиĸт мeждy CAЩ и Kитaй.
Дaннитe нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ, пyблиĸyвaни в чeтвъpтъĸ, пoĸaзвaт cпaд нa зaпacитe oт cypoвинaтa, нo и
cepиoзeн cĸoĸ в зaпacитe oт бeнзин и дpyгитe гopивa. Cтoĸoвитe peзepви oт пeтpoл ca ce пoнижили пpeз минaлaтa ceдмицa
c 4,3 млн. бapeлa - дo oбщ oбeм oт 401,5 млн. бapeлa, ĸoeтo e минимaлнo тяxнo нивo тo фeвpyapи нacaм.
B cъщoтo вpeмe зaпacитe oт бeнзин ca нapacнaли c 1,85 млн. бapeлa, a нa дpyгитe дecтилaтa - c 3,1 млн. бapeлa.
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