Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Nova TV
√ Животът поскъпва със 7 лв. на човек заради новите цени на газ, ток и парно
Цените на основните стоки и услуги тръгват нагоре. Животът през следващите месеци ще поскъпне средно със 7 лв. на
човек. Причината за това е скокът в цените на тока и природния газ.
По всичко личи, че ни очаква една по-солена зима. Потвърждават го и анализите на синдикатите. По-скъпият природен газ
бързо ще повлече нагоре цените на парното, топлата вода, а от там - и на някои основни стоки и услуги. Така животът у нас
ще поскъпне – средно с между 5 и 7 лв. месечно за всеки от нас, показват сметките на КНСБ. Ако през юни на човек от
домакинство са били нужни 590 лв., за да преживее месеца, сега средно ще трябва да разполага с 595-597 лв., за да покрие
основните си разходи.
Трябва да се концентрираме към диверсифициране на източниците на енергия, според Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). "Булгаргаз" поиска около 13% ръст на цената на природния газ. По мнението
му реално в сметките ни поскъпването ще се отрази с около 8%.
АИКБ иска да се запази цената на тока и КЕВР да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка на
тока.
Очаква се след това поскъпване верижно нагоре да тръгнат и цените на основни стоки и услуги - в химическата индустрия,
в производството на хляб и хлебни продукти, млечните продукти, както и в секторите, в които транспортът, логистиката и
горивата заемат голяма част от разходите за производство.
„В момента цената на пшеницата е с 35% по-висока спрямо цената през 2017 г. Заради това има и увеличение на брашното.
Няма как цената на българския хляб да бъде дълго време различна от европейската”, каза в ефира на "Здравей, България"
експертът от Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ Виолета Иванова.
За повече информация вижте видеото.
Днес+
√ Хлебопроизводителите искат намаляване на ДДС за хляба
С 35% е по-висока цената на пшеницата тази година в сравнение с 2017 г. Между 1 и 10% влияе цената на тока и газа в
цената на хляба. Този анализ направи Мариана Кукушева от браншовия съюз на хлебопроизводителите пред Нова
телевизия.
По думите й не може дълго време цената на хляба да се задържа на това ниво, което е в момента. За да се запази цената
на насъщния на настоящото ниво, е нужна диференцирана ДДС ставка според Кукушева.
Трябва да се концентрираме към диверсифициране на източниците на енергия според Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). "Булгаргаз" поиска около 13% ръст на цената на природния газ. По мнението
му реално в сметките ни поскъпването ще се отрази с около 8%.
АИКБ иска да се запази цената на тока и КЕВР да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка на
тока.
Виолета Иванова от КНСБ е категорична, че поскъпнето на енергоносителите ще оскъпи и издръжката на живот. Въпреки
че има ръст на работната заплата едва 30% получават около средната или над средната заплата за страната. Останалите
70% са със заплата под средната за страната. Това означава, че голяма част от българите ще трябва да намерят начин да
оцеляват след поредното поскъпване. Хората пестят от здравеопазване и образование.
News.bg
√ Хлебопроизводителите искат намаляване на ДДС за хляба
С 35% е по-висока цената на пшеницата тази година в сравнение с 2017 г. Между 1 и 10% влияе цената на тока и газа в
цената на хляба. Този анализ направи Мариана Кукушева от браншовия съюз на хлебопроизводителите пред Нова
телевизия.
По думите ѝ, не може дълго време цената на хляба да се задържа на това ниво, което е в момента. За да се запази цената
на насъщния на настоящото ниво, е нужна диференцирана ДДС ставка според Кукушева.
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Трябва да се концентрираме към диверсифициране на източниците на енергия според Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). "Булгаргаз" поиска около 13% ръст на цената на природния газ. По мнението
му реално в сметките ни поскъпването ще се отрази с около 8%.
АИКБ иска да се запази цената на тока и КЕВР да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка на
тока.
Виолета Иванова от КНСБ е категорична, че поскъпнето на енергоносителите ще оскъпи и издръжката на живот. Въпреки
че има ръст на работната заплата едва 30% получават около средната или над средната заплата за страната. Останалите
70% са със заплата под средната за страната. Това означава, че голяма част от българите ще трябва да намерят начин да
оцеляват след поредното поскъпване. Хората пестят от здравеопазване и образование.
БТВ
√ Увеличението на газа ще бъде четвърто за тази година
Поскъпването на живота в отделните сектори, както и увеличаващата се инфлация, са предвестници на кризи. Това смята
икономистът Мика Зайкова. В студиото на „Тази сутрин” двамата с изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов
коментираха предстоящото поскъпване.
Вчера от КНСБ обявиха, че животът поскъпва със 7 лв. на човек заради новите цени на газ, ток и парно. Синдикатите
изчисляват, че около 600 лв. на човек ще бъдат нужни, за да живее нормално, като срещу тях на практика стоят 491 лв. –
средният доход за второто тримесечие на 2018 г.
Според Добрин Иванов са приключили годините на дефлация, като в момента тя расте с увеличаващ се темп. „Проблемът
е, че голяма част е вносна инфлация – тя е внесена с повишаването на цената на енергоносителите и горивата.
Увеличението на газа ще бъде четвърто за тази година”, коментира той.
По думите му трябва да се вземат мерки за увеличението на инфлацията в страната, защото така няма да покрием
критериите за еврозоната. „Отдалечаваме се от еврозоната. Ако не покрием критерия за инфлация, няма да покрием и
другите критерии”, категоричен е Иванов.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми

Economy.bg
√ Средствата на застрахователите у нас възлизат на 7.602 млрд. лв.
Вижте какво още показва статистиката на БНБ за юни месец
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България,
възлизат на 7.602 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният размер се увеличава с 320.5 млн. лв. (4.4%) в сравнение
с края на юни 2017 г. (7.282 млрд. лв.) и намалява със 119.8 млн. лв. (1.6%) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г.
(7.722 млрд. лева).
Размер и структура на активите
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 141.9 млн. лв. (7.3%) – от 1.936 млрд. лв. към
края на юни 2017 г. до 2.078 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на март 2018 г. (2.033 млрд.
лв.) те се увеличават с 44.8 млн. лв. (2.2%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2018 г. е
27.3% при 26.6% към края на второто тримесечие на 2017 г. и 26.3% в края на март 2018 година.
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 178.6 млн. лв. (3.3%) – от 5.346
млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 5.525 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и намаляват със 164.6 млн. лв.
(2.9%) спрямо края на март 2018 г. (5.689 млрд. лева). Към края на юни 2018 г. относителният дял на активите на
застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи
застрахователна дейност, е 72.7% при 73.4% в края на второто тримесечие на 2017 г. и 73.7% към края на март 2018 година.
В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г.
преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 94.9 млн. лв. (2.7%)
до 3.592 млрд. лева. Спрямо края на юни 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 103.1 млн. лв.
(11.4%) до 1.006 млрд. лв., средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 54.7 млн. лв. (7.4%) до 791.9
млн.лв., а депозитите се понижават с 84.5 млн. лв. (11.9%) до 627.9 млн. лева.
В края на второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.3% при 48% към
края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 13.2% при 12.4% към края на юни 2017
г., на вземанията от застрахователни операции – 10.4% при 10.1% към края на второто тримесечие на 2017 г. и на
депозитите – 8.3% при 9.8% към края на юни 2017 година.
Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в
левове, които са 40.2% от общия размер на активите към края на юни 2018 г. при 37.8% към края на второто тримесечие
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на 2017 година. Активите в евро са 30% при 29.7% към края на юни 2017 година. Към края на второто тримесечие 2018 г.
активите в щатски долари са 3.6% при 3.4% към края на юни 2017 г., а в други валути – 26.2% при 29% към края на юни 2017
година.
По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на
юни 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 212.4 млн. лв. (6.2%) до 3.650 млрд. лв. при 3.437
млрд. лв. към края на юни 2017 година. Техният относителен дял е 48% към края на юни 2018 г. при 47.2% към края на
същия месец на 2017 година. В края на второто тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския
съюз, нарастват на годишна база с 68.2 млн. лв. (1.9%) до 3.583 млрд. лв. при 3.515 млрд. лв. към края на юни 2017 г., като
относителният им дял към края на юни 2018 г. е 47.1% при 48.3% в края на юни 2017 година.
Размер и структура на пасивите
Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2018 г. са 7.602 млрд. лева.
Собственият капитал е 2.008 млрд. лв. към края на юни 2018 г., като се повишава с 10.8 млн. лв. (0.5%) спрямо края на юни
2017 г. (1.997 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2018 г. е 26.4% при 27.4%
към края на същото тримесечие на 2017 година. Към края на юни 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват
на годишна база с 261.7 млн. лв. (6.3%) до 4.422 млрд. лв., при 4.161 млрд. лв. към края на юни 2017 година. Техният дял в
размера на пасивите е 58.2% към юни 2018 г. при 57.1% към края на юни 2017 година.
Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.018 млрд. лв. към края на
второто тримесечие на 2018 г. при 2.722 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година.
Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2018 г. е 68.3% при 65.4%
в края на второто тримесечие на 2017 година. Към края на юни 2018 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се
увеличават със 185.4 млн. лв. (8.9%) до 2.258 млрд. лв. при 2.072 млрд. лв. към края на юни 2017 година.
Към края на второто тримесечие на 2018 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически
резерви е 51.1% при 49.8% към края на юни 2017 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2018 г.
задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 100.6 млн. лв. (18.6%) до 640.9 млн. лв. при 540.3
млн. лв. към края на юни 2017 г. и са 14.5% от застрахователните технически резерви при 13% към края на второто
тримесечие на 2017 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват със 7.6 млн. лв. (9.2%) до
90.3 млн. лв. към края на юни 2018 г. при 82.7 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2017 година. Относителният им
дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 2% в края на юни 2018 г. и остава без промяна спрямо края
на юни 2017 година.
Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2018 г. намаляват с 35.1 млн. лв.
(2.4%) до 1.404 млрд. лв. при 1.439 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2017 година. Относителният им дял в
общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2018 г. е 31.7% при 34.6% в края на юни 2017
година.
Investor.bg
√ Земеделските министри на България и Румъния се срещнаха в Букурещ
Събитието може да стартира съвместна кампания между двете страни за предотвратяване на разпространението
на африканската чума по свинете
Български специалисти са поканени да вземат участие в научен център за борба с африканската чума по свинете, който
предстои да бъде открит в Румъния, предава БНР.
Това стана ясно по време на посещение на земеделския министър Румен Порожанов в Букурещ, където той се срещна със
своя колега Петре Дея и министъра на водите и горите на Румъния Йоан Денеш.
Министър Порожанов е посочил, че румънският опит с ограничаване на разпространението на опасната за свинете болест,
заради която в северната ни съседка вече са унищожени 194 хил. Животни, би бил много полезен за България.
Петре Дея също е изразил мнение, че двете страни трябва да обединят усилията си по този тема.
По рано през деня, по време на инспекция край Силистра, Порожанов заяви, че предприетите от България мерки срещу
африканската чума значително се подобряват.
„Има значително подобрение на мерките за дезинфекция по граничните пунктове с Румъния. Механичната пръскачка на
ГКПП Кайнарджа от преди месец вече е заменена с дезинфекционна лира. Паралелно служителите от всички пунктове по
границата изземат продукти от сурово преработени колбаси от свинско месо“, каза Порожанов, цитиран от пресцентъра
на агроминистерството.
√ Разглеждат се варианти за стабилизиране на ТЕЦ "Марица Изток 2"
Със заповед на енергийния министър Теменужка Петкова е сформирана работна група, която ще търси варианти за
финансово подобряване на състоянието на дружеството
Мерки за стабилизиране на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД трябва да предложи работнба група, сформирана със заповед на
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която ще анализира финансовото и икономическото състояние на
компанията, предава БТА.
Експерти от минстерството на енергетиката (МЕ), енергийните дружества и Агенцията за устойчиво енергийно развитие
следва да разработят до края на месеца конкретни предложения за стабилизиране на дружеството.
Отбелязва се, че след влизането в сила на европейската схема за търговия с парникови газове, за периода 2013-2017 г. ТЕЦ
“Марица Изток 2” е извършил разходи за въглеродни емисии на стойност над 570 млн. лв.
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Значителното увеличение на разходите за закупуване на парникови емисии през последните месеци е сериозно
предизвикателство пред компанията и “Български енергиен холдинг” ЕАД.
ТЕЦ “Марица Изток 2” е основна базова мощност, от стратегическо значение за електроенерийната система на България,
така и на региона, припомнят от МЕ.
Към 30.06.2018 г. дружеството отново отчита голяма загуба в сравнение със същия период от изминалата година.
Отрицателният финансов резултат за 2018 г. преди данъците е в размер на 116 млн. лв, докато за 2017 г. той е бил 36 млн.
лв.
Високите преки производствени разходи за квоти за емисии на парникови газове са изтъкнати като една от основните
причини за загубата.
Economic.bg
√ Кои ще бъдат най-търсените кадри от бизнеса през следващата година
Над 67% от работодателите ще имат нужда от нов персонал през следващите 12 месеца
Бизнесът в България ще има най-голяма нужда през следващата година от специалисти за административни, счетоводни
и IT дейности (офис-мениджър, оперативен счетоводител, графичен дизайнер, програмист и др.). Това показват
междинните резултати от проучване на Агенция по заетостта за потребностите в работната сила. В него участват 2615
работодатели, които са посочили нуждите си от кадри в краткосрочен и средносрочен план. Над 67% от тях твърдят, че
през следващите 12 месеца ще имат нужда от нов персонал.
При кадрите със средна квалификация търсене има на електротехници и машинни техници, машинни оператори,
оператори на компютър, монтьори и др. Потребностите са повече и за продавач-консултанти, готвачи, сервитьори и др.,
както и за заварчици, строители, шлосери, шивачи и др. Сред специалистите с висше образование са заявени предимно
машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти,
педагози и учители, медицински персонал. Търсят се също специалисти ТРЗ и УЧР, управление проекти, софтуер и др.,
както и шофьори, мотокаристи и др.
Близо 38% от работодателите търсят в кандидатите способности за адаптиране към промени, за работа в екип, поемане на
отговорност, а 18% посочват, че кадрите следва да притежават ключови компетентности за общуване на роден език.
Компютърни умения заявяват 182 работодатели (7%), а чуждоезикови - 3,5% от анкетираните.
Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри от професионални направления
или области на висшето и средното образование. Те могат да посочат търсените от тях кадри през следващата една година
с квалификация по 183 професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и
по други 38 професии, предимно изискващи висше образование. Анкетираните имат възможност да заявят потребности и
от предложените им 23 вида други умения и 8 ключови компетентности.
Анкетирането се провежда за втори път тази година основно сред статистическа извадка работодатели с различни
характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Всички желаещи
работодатели също могат да се включат в него. За целта трябва да се попълни оn-line анкетен формуляр, публикуван на
сайта на Агенцията по заетостта. Срокът е до 17 септември 2018 г.
Капитал
√ Бойко Борисов предложи нови министри вместо Нанков, Радев и Московски
Депутат от ГЕРБ, главният секретар на МВР и зам.-министър на икономиката вероятно ще оглавят регионалното,
вътрешното и транспортното ведомство
Премиерът Бойко Борисов ще внесе в Народното събрание в четвъртък искане да бъдат освободени тримата министри,
които подадоха оставки заради катастрофата край Своге. За мястото на министъра на регионалното развитие Николай
Нанков министър-председателят предлага депутата и бивш зам.-кмет на Враца Петя Аврамова. Ако мнозинството в
парламента ги одобри, сегашният главен секретар на МВР Младен Маринов ще замени министър Валентин Радев, а
Александър Манолев - зам.-министър на икономиката, ще оглави министерството на транспорта вместо Ивайло
Московски.
Имената бяха съгласувани по време на съвет на управляващата коалиция в понеделник, който продължи малко повече от
час. На срещата присъстваха лидерите на трите формации на патриотите - Волен Сидеров, Красимир Каракачанов и Валери
Симеонов, както и Бойко Борисов, министърът на финансите Владислав Горанов и председателят на групата на ГЕРБ в
парламента Цветан Цветанов. И трите овакантени позиции в Министерския съвет са от квотата на ГЕРБ, но споразумението
за управление с патриотите предвижда новите имена да се обсъждат в по-широкия формат.
"Бяха прехвърлени доста имена. Ще ви съобщя тези, на които сме се спрели и има единодушие", съобщи след срещата
Борисов.
До последно не беше сигурно дали премиерът ще предложи на парламента да бъдат освободени и тримата министри,
въпреки че той поиска оставките им преди седмица. Кметове и депутати от ГЕРБ се застъпиха за оставането на регионалния
шеф Николай Нанков, но очевидно това не стана. По информация на "Капитал" началникът на кабинета на вътрешния
министър Валентин Радев Анжелина Тотева е освободила офиса още миналия четвъртък.
Допълнително напрежение през тези дни внесоха и отношенията в коалицията на националистите. Лидерът на "Атака"
Волен Сидеров поиска вицепремиерът и председател на НФСБ Валери Симеонов да напусне правителството. Причината е
реакцията на Симеонов на факта, че патриотите не са били уведомени за оставките и свързаните с тях рокади във властта
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и излезе с декларация от името на партията, в която обвини Борисов в еднолично управление. Наложи се първият съвет
на управляващата коалиция на 3 септември да се посвети на овладяването на тези противоречия.
Този понеделник Сидеров продължи с темата, като дори разви нов сюжет - започвал да подозира, че "има нещо като
заговор" срещу премиера от страна на "хора, които са много близки" до Бойко Борисов. Макар и без да посочва имена, от
намеците му остана впечатлението, че в ролята на "заговорниците" са вицепремиерът Симеонов и депутатите от ГЕРБ,
които се ръководят от Цветан Цветанов. След приключването на съвета Цветанов отрече да има напрежение между
Борисов и депутатите от ГЕРБ, както и между него и премиера. "В ГЕРБ сме единни", каза той.
Сидеров освен това повтори тезата си от последните дни - всички министри трябва да си ходят, защото не са реагирали на
декларацията на НФСБ. "На мястото на Борисов аз бих сменил абсолютно всички министри, защото нито един от тях не
стана да каже, че декларацията на НФСБ е клеветническа и тенденциозна. Никой не защити собственото си място в
правителството", каза той и този понеделник.
В изявлението си от миналата седмица НФСБ обяви, че ще гласува срещу оставките на Нанков, Московски и Радев.
Красимир Каракачанов, председател на ВМРО, обаче обяви през уикенда, че патриотите ще имат обща позиция.
Председателят на групата депутати от ГЕРБ Цветан Цветанов и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
декларираха преди съвета, че каквито и да са предложенията на Борисов, ще бъдат подкрепени. Конституцията предвижда
гласуването на промените да става с обикновено мнозинство, за което стигат само гласовете на ГЕРБ.
"Надявам се, че председателите на групите - на ГЕРБ Цветан Цветанов и на "Обединените патриоти" Волен Сидеров да
осигурят нужното мнозинство в четвъртък", каза в понеделник Бойко Борисов. От думите му стана ясно, че Симеонов и
Цветанов са се застъпили за част от министрите. "Всяка партия иска да си защитава кадрите, но ние с Волен Сидеров и
Каракачанов бяхме на друго мнение. Не можем да кажем, че имат вина за катастрофата и нещастието край Своге, но не
можем да се направим, че нищо не се е случило", обясни премиерът.
Кои са новите предложения за министри
Младен Маринов е дългогодишен служител на столичната "Охранителна полиция", където работи от 1991 г. Кариерата му
започна да се развива по време на правителството на Пламен Орешарски, като през юли 2014 г. стана директор СДВР. По
време на втория кабинет на Бойко Борисов Маринов запази поста си като част от групата назначения в сектор "Сигурност",
свързани с депутата от ДПС Делян Пеевски. През май 2017 г. с указ на президента Румен Радев беше назначен за главен
секретар на МВР.
Евентуалното му назначение за вътрешен министър повдига въпроса за разграничението между политическо и
професионално ръководство в МВР и е поредното доказателство, че то съществува само на хартия. Преди Маринов да
оглави ведомството ще трябва да бъде освободен като главен секретар на МВР, а за това се изисква решение на
Министерския съвет и указ на президента Румен Радев. Тези действия трябва да станат до четвъртък, ако Борисов иска да
спази срока, който сам обяви. Ако Маринов стане министър, за мястото на главния секретар отново ще трябва да се издаде
указ на държавния глава. Предвид обтегнатите отношения между ГЕРБ и Румен Радев в момента евентуалното попълване
на поста може да се протака във времето.
Александър Манолев е зам.-министър на икономиката. Покрай няколко кадрови промени във ведомството на Емил
Караниколов, който е от квотата на патриотите, стана ясно, че в ГЕРБ има недоволство от изолирането на Манолев. Според
депутати на практика са му отнети част от ресорите, за които е отговарял - "Конкурентоспособност" и индустриалните зони.
В първия кабинет на Бойко Борисов (2009-2013) Манолев е бил част от съвета на директорите на "Булгартабак" до
приватизацията на дружеството. Преди това е работил в застрахователно дружество. През 2015-2016 г. е бил зам.-министър
на туризма при Николина Ангелкова.
Петя Аврамова е била зам.-кмет на Враца през 2009-2011, когато градът се управляваше от ГЕРБ, а след това до 2013 г. е
оглавявала местния общински съвет при независимия кмет Николай Иванов, подкрепен от БСП. През 2013 г. Аврамова
става за пръв път депутат от ГЕРБ, какъвто е и досега. В 44-ото Народно събрание е зам.-председател на комисията по
регионална политика и член на комисията по енергетика.
Московски, Нанков и Радев са избрани за депутати и имат право да се върнат в парламента.
News.bg
√ Срив в производството на тютюн през юли
Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 13.3%, производството на дървен материал и изделия
от него, без мебели - с 9.7%, производството на химични продукти - с 8.7%, производството на метални изделия, без
машини и оборудване - със 7.0%. Информацията е на НСИ.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при
производството на превозни средства, без автомобили - с 31.5%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 16.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.4%, обработката на кожи; производството
на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.3%.
По предварителни данни през юли 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с юни
2018 година.
През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0%
спрямо съответния месец на 2017 година.
През юли 2018 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 17.4%, в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с
0.5%.
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На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е
регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия
и газ - с 5.2%.
По предварителни данни индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния месец.
Календарно изгладените данни показват увеличение с 0.9% на строителната продукция през юли 2018 г. в сравнение със
същия месец на 2017 година.
През юли 2018 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над
равнището от предходния месец, като нарастването на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 2.8%,
а от сградното строителство - с 0.6%.
През същия месец оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими
цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец.
В сравнение със същия месец на предходната година оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 4.9%.
През юли 2018 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно чрез поръчки
по пощата, телефона или интернет - с 0.6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.4%,
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с фармацевтични и
медицински стоки - по 0.1%.
Намаление е отбелязано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, търговията на дребно
с разнообразни стоки - с 0.3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%, и търговията на
дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.1%.
В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при търговията на дребно с фармацевтични и
медицински стоки - с 14.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13.4%, и търговията
на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.7%.
Спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 6.1%, търговията на дребно с
разнообразни стоки - с 1.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.7%.
БТВ
√ Политическият сезон в Европейския парламент вече започна
Какво се очаква днес в Страсбург?
Новият политически сезон за евродепутатите започва с дебати по най-горещите теми за Европейския съюз в момент на
разединение между про-европейски настроените страни и тези, в които крайната десница печели все повече
симпатизанти. Какво се очаква днес в Страсбург?
Около 10 ч. българско време в пленарна зала влиза министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас. Той е поредният
лидер на страна-членка, който приема да участва в пряк диалог с евродепутатите, при това само няколко седмици, след
като страната му излезе от третата спасителна финансова прогама.
Следобедът може да се окаже доста по-напрегнат. Този път пред евродетутатите ще застане премиерът на Унгария Виктор
Орбан. Наричан често от европейски медии „новият герой на популистите в Европа”, той реши да присъства лично на
дебата за положението в Унгария, предложен заради сериозна заплаха за основни ценности на Съюза, като правовата
държава и правата на човека.
Днес е решаващ ден и за авторските права в Европа. От една страна – издатели, медии, журналисти, артисти. От друга –
мощният лагер на лобисти и защитници на гигантите „Гугъл”, „Епъл”, „Фейсбук” и „Амазон” – противници на директива за
авторските права. Вотът ще е утре следобед.
В. Стандарт
√ Финансовият министър: Доходите в бюджетната сфера ще скочат с 10% от 2019 г.
„Ако макропрогнозата, която сме изготвили за 2019 г. не се промени драматично от някакви съществени фактори, можем
от 1 януари да увеличим доходите в бюджетната сфера с 10%". Това каза в ефира на „Здравей, България" финансовият
министър Владислав Горанов.
Той изрази увереност, че „бюджетът няма да приключи на дефицит". Но предупреди, че цените на някои ограничени
ресурси, като природния газ, например, ще продължат да растат в годините напред.
Горанов бе категоричен, че няма да има намаляване на ДДС във времето, в което той заема настоящия си пост. И отбеляза,
че по-ниската стойност на този налог не дава гаранция за спад на цените.
Финансовият министър коментира и проблемите в здравеопазването, що се отнася до финансирането на медицинските
дейности.
„Парите в здравеопазването могат да бъдат увеличени само тогава, когато се даде отговор на въпросите за харчовете и
контрола в системата", заяви Горанов. И поясни, че в момента се обсъждат промени, според които доплащането за
медицински услуги на стойност над 700 лева ще става чрез задействането на втора здравна застраховка. Нейната цена ще
бъде 12 лева на месец.
„Не е добре да се правят кадрови жертви, но когато говорим за такава трагедия като тази край Своге, мисля, че действията
на премиера са удачни. Ако рутината и опитът дават някакво предимство, то със сигурност си тръгват много ценни кадри".
Така Горанов Владислав Горанов коментира оттеглянето от постовете им на колегите му от вътрешното, транспортното и
регионалното ведомство.
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Горанов обаче категоричен, че номинираните от Борисов за нови министри са „добри решения и всеки един от тях може
да се справи със задачите, които му се поставят". Според финансист номер 1 оставките са начин за понасяне на политическа
отговорност, каквото очаква обществото при възникване на сериозен проблем.
Финансовият министър коментира и темата с мащабните акции за разкриване на данъчни измами и пране на пари,
проведени през последните седмици.
„Ако се стигне до възмездяване, това ще бъде добър урок за всеки, който си мисли, че може да забогатява за сметка на
фиска", заяви Горанов.
БНТ
√ Комисия в НС гледа ветото на президента върху разпоредби в АПК
Парламентарната комисия по правни въпроси ще разгледа ветото на президента върху разпоредби от
Административнопроцесуалния кодекс.
Промените бяха приети през юли, преди лятната ваканция на депутатите. Тогава държавният глава оспори 16 от
разпоредбите. Той се обяви против закритите съдебни заседания, премахването на втората инстанция при част от делата
и драстичното увеличение на такси в касационното производство.
√ Председателят на сръбския парламент пристига на посещение у нас
Председателят на Народната скупщина на Сърбия Мая Гойкович пристига на двудневно посещение у нас по покана на
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.
Те ще проведат среща в сградата на парламента. По-късно през деня Мая Гойкович ще се срещне с министър-председателя
Бойко Борисов и с президента Румен Радев. Утре председателят на Народната скупщина на Сърбия ще посети Велико
Търново.
√ Русия започна най-големите си военни учения след Студената война
В руския Източен военен окръг започнаха най-големите военни учения в историята на постсъветска Русия.
В ученията "Изток-2018" в руския Далечен изток участват 300 000 войници, над 1000 самолети, хеликоптери и дронове, 36
000 танкове, бронетранспортьори и други бронирани машини и 80 кораби и помощни съдове, съобщи руското
министерство на отбраната. То уточни, че това са най-големите военни учения в Русия от 1981 г. Ученията ще продължат
до 17 септември. В тях участват и военни части от Китай и Монголия.
БНР
√ 5% по-скъпи билети за автобусите от общинската пътна мрежа с влезлите в сила нови екотакси
Задължителни колани в автобусите, както и видеорегистратори, които да заснемат случващото се вътре в превозните
средства – това предвиждат промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за пътищата. Тази седмица те
влизат за окончателно обсъждане и приемане в парламента. Според Съюза на автобусните превозвачи законът ще бъде
"неработещ от самото му създаване":
"Ще изпълним едни популистки, политически ангажименти, които в крайна сметка няма да доведат нито до по-малка
смъртност, нито до по-голяма безопасност на пътниците".
Предвижда се превозвачите да имат 6-месечен гратисен период, за да оборудват автобусите си с колани. След изтичането
на този период те ще бъдат глобявани. Санкцията за шофьор на автобус без колани ще бъде 500 лева, а за фирмата превозвач – 3000 лева. 1500 лева за липсата на видеорегистратор. Изключение ще се прави само за автобусите, които
извършват превоз на кратки разстояния до 30 км, тъй като в тях е разрешено да има правостоящи.
При повечето от старите автобуси коланите няма да бъдат ефективни и няма да отговарят на никакви норми за безопасност,
смятат от Съюза на автобусните превозвачи. Проблем е кой ще осъществява контрол дали се спазват изискванията по закон
и дали пътниците са с колани, каза Васил Пиронков, председател на Съюза на автобусните превозвачи:
"Коланите ще се поставят, а има и такива, които имат. Тези двата автобуса с най-многото жертви имаха колани, единият
беше чисто нов автобус – на месеци, а другият – от Испания, 20-годишен, но никой не ги беше поставил. Кой ще извършва
контрола след това? Законодателят е предвидил да има санкции за водача на превозното средство, ако пътниците не са ги
поставили, а така също и за фирмата, но този последващ контрол няма как да бъде изпълнен нито от фирмата, нито от
водача, защото по време на движение той няма как да гледа в автобуса, а освен това той няма никаква форма, под която
да санкционира някой от пътниците. Това е огромен проблем".
Контролът ще се осъществява или от ДАИ, или от КАТ, но проблемът остава, заяви той:
"Те, докато спрат автобуса, всички ще си поставят коланите, т.е. превенцията няма да я има". Според Пиронков найголемите санкции за неспазване на закона трябва да бъде за пътниците, които са в нарушение.
И сега коланите са задължителни, но само за автобусите, в които са монтирани. Глобата за гражданите е 50 лева, но
глобени досега няма. Проблемът е дали старите автобуси – 60 на сто от всички, ще могат да отговорят на новите
изисквания, напомни Георги Свиленски от БСП. Патриотите също обявиха, че имат резерви към идеята. Общинският
съветник от ВМРО Карлос Контрера каза, че поставят под съмнение това дали стари автобуси, които са произведени без
колани, могат да бъдат приведени във вид, който да отговаря на закона и да има ефект. Затова от ВМРО предлагат старите
автобуси да се изведат от експлоатация.
С до 5% се очаква да поскъпнат билетите на автобусите от общинската пътна мрежа с влезлите в сила нови екотакси за
камиони и автобуси, прогнозира Пиронков.
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"С изключение на автобусите, които изпълняват редовни автобусни линии по републиканската транспортна схема, всички,
които са по общинските транспортни схеми, над 65-70% не отговарят на условията. Ще бъде по-добре да се подмени целият
автобусен парк, но идва следващият момент – с една наредба, дори не със закон, е въведена продуктова такса за камиони
и автобуси, които – в случая употребяваните, ще бъдат 2500 лева на автобус – това е втора недомислица, която ще доведе
до поскъпване на билетите, не повече от 5%. В републиканската транспортна схема билетите няма да поскъпнат, тъй като
и в момента автобусите са с колани и видеорегистратори“, обясни Пиронков.
Вносителите на поправките са двама депутати от ГЕРБ – Александър Ненков и Станислав Иванов. Те не крият, че причина
за предлагането им е трагедията край Своге, при която загинаха 17 души. Според експерти – нямаше да има толкова много
жертви, ако пътниците в автобуса имаха колани. Зад промените застана премиерът Бойко Борисов, който заяви, че "повече
компромиси няма да има".
Въпреки несъгласието на част от превозвачите ситуацията след Своге налага въвеждането на радикалните мерки, твърди
един от вносителите – Александър Ненков. Според него "това би допринесло както от превантивна гледна точка, така и в
последствие на някоя евентуална катастрофа".
Предвижда се още промяна в теоретичния и практическия изпит на кандидат-шофьорите. Специални видеа ще поставят в
реална ситуация курсистите по теория, а практическият изпит ще се провежда на три етапа – на учебни площадки или
полигона, в града и извънградско. Промените в Закона за пътищата предвиждат от 1 януари следващата година да бъде
въведена смесена тол система. За леките автомобили ще се изискват електронни винетки, а за тежкотоварните – тол такса
на база изминато разстояние. Парите от тези такси няма да отиват за общински пътища.
Според Халил Летифов, председател на транспортната комисия в НС, поправките в Закона за пътищата ще станат факт до
края на месеца. Според Летифов мерките няма как да останат неприложими, но наистина ще предизвикат затруднения
при превозвачите:
"Споделям и двете мнения. От една страна, липсата на колани в автобусите е проблем, защото това е една от причините
за жертвите в тези катастрофи. Споделям мнението и на превозвачите, защото това ще ги затрудни много, тъй като голяма
част от автобусния парк е остарял. Като сметнем над 13 хиляди автобуса – цифрата става наистина внушителна“.
Според Халил Летифов трябва да се намери финансов механизъм да се подпомагат малките фирми, за които промените в
Закона за пътищата ще се отразят доста сериозно. Той каза още, че някои от превозвачите ще бъдат изправени пред фалит.
√ Първа визита на швейцарски външен министър в България за последните 17 години
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме швейцарския си колега д-р Игнасио
Касис. Това е първата визита на швейцарски външен министър в България за последните 17 години.
Двамата ще обсъдят миграционната политика и защитата на външните граници на Европейския съюз, съобщиха от
ресорното министерство.
Очаква се те да разговарят и за европейската перспектива на Западните Балкани, както и да обсъдят резултатите от
Българското европредседателство.
След срещата "на четири очи" между Захариева и Касис ще се проведат разговори в пленарен формат между двете
делегации. Акцент ще бъдат двустранните отношения между България и Швейцария.
√ Влошаване на инвеститорските нагласи в еврозоната през септември
През септември нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се влоши посилно от очакваното с оглед на силни притеснения относно състоянието на развиващите се пазари в Азия и Латинска
Америка, относно търговското напрежение между САЩ и останалия свят, както и с оглед на вътрешни политически
проблеми в рамките на региона на единната валута, показват резултати от последно проучване на базираната във
Франкфурт компания за пазарни изследвания Sentix.
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 1090 инвеститори в еврозоната, проведено
между 6-и и 8-и септември, се понижи до 12,0 пункта от 14,7 пункта през август, докато очакванията на финансовите пазари
бяха за негово по-скромно понижение към ниво от 14,5 пункта. Това представлява обръщане на позитивния тренд от
предходните два месеца, когато индексът отскочи от юнското дъно от 9,3 пункта (най-ниско ниво от октомври 2016 година).
Влошаване бележат както оценките на инвеститорите за текущите икономически условия, така и техните бъдещи нагласи.
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се понижи през септември до 35,0 пункта от
37,3 пункта през август, доближавайки отново важното юнско дъно от 34,5 пункта (най-ниско ниво от април 2017 година).
В същото време индексът на бъдещите инвеститорски нагласи падна до -8,8 пункта от -5,8 пункта месец по-рано.
Според агенция Sentix основно негативно влияние върху инвеститорските нагласи оказва слабостта на развиващите се
пазари в Азия и Латинка Америка, която може да навреди на перспективите и в индустриално развитите икономики,
включително в еврозоната. "С оглед на силният щатски долара и политическите кризи, нововъзникващите пазари се
намират под кръстосан огън", отчита базираната във Франкфурт компания за пазарни изследвания.
Директорът на Sentix Манфред Хюбнер отбеляза, че освен това има достатъчно проблеми в самата Европа, особено на
политическо ниво. В добавка към притесненията около процеса на Брекзит, европейските властимащи се тревожат относно
политическите развития Италия, въпреки че в последните дни финансовият министър и други висши правителствени
представители се опитаха да успокоят ЕС относно бюджетните планове на Рим за 2019-а година.
Според Хюбнер търговското напрежение със Съединените щати "вече оказва съществено негативно влияние" върху
инвеститорските нагласи в еврозоната. "Въпреки тези сиви облаци на икономическия хоризонт, инвеститорите не очакват
централните банки да се откажат от поетия от тях все по-рестриктивен курс", допълни шефът на Sentix.
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Индексът на инвеститорското доверие в Германия също се влоши през септември до 18,1 пункта от 20,4 пункта през август.
Индексът, измерващ бъдещите нагласи, се понижи до -11,0 пункта от -9,3 през август, докато индексът на текущото
икономическо представяне - до 51,8 пункта от 54,8 пункта.
Въпреки много силното представяне на американската икономика в последно време, индексът на инвеститорските нагласи
в САЩ също се понижи, макар и по-сдържано, до 23,6 пункта от 25,6 пункта през август. Индексът на текущата
икономическа ситуация удари пореден рекорден връх от 63,3 пункта спрямо 62,8 пункта през август, докато индексът на
бъдещите нагласи се влоши до -10,0 пункта от -6,3 пункта в края на лятото.
√ Ципрас с обръщение към ЕП за бъдещето на Европа
Премиерът на Гърция Алексис Ципрас ще направи обръщение към Европейския парламент за бъдещето на Европа, в което
се очаква да очертае бъдещия път на Атина след приключването на спасителната програма за гръцката икономика.
След гръцкия премиер в пленарната зала се очаква да говори унгарският му колега Виктор Орбан. Той ще даде отговор на
питането на Комисията за граждански свободи за заплахата за правовата държава, демокрацията и основните права в
Унгария.
Днес се очаква и гласуването на 34 милиона евро помощ за България, Гърция, Литва и Полша от фонд "Солидарност" за
покриване на щетите от природните бедствия в тези страни от миналата година. Страната ни може да получи 2,26 милиона
евро за възстановяване от силните бури и дъждове в района на Бургас.
Отново за дебат в зала влиза днес и предизвикалият разнопосочни коментари проект за правилата на авторското право в
дигиталната сфера.
Actualno.com
√ Бул. "Витоша" се превръща в Алея на книгата
Във вторник от 17:00 ч. пешеходната зона на бул. „Витоша“ до паметника на Алеко Константинов се превръща в „Алея на
книгата“. Шестото и рекордно голямо издание започва с участието на Джаз формация „София“.
Книжното изложение на открито вече успешно премина през градовете Пловдив и Варна, като в столицата белите шатри
традиционно ще ни очакват на пешеходната част на булевард „Витоша“, от пресечката с бул. „Патриарх Евтимий“ до ул.
„Узунджовска“. Алеята ще продължи до неделя, 16 септември, с работно време всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.
Повече от 60 от водещите български издателства ще представят новите си заглавия в общо 23 шатри, а както всяка година,
сцена на богата културна програма, включваща премиери на книги, срещи с поети, писатели и преводачи, игри и
работилници за деца, ще бъде Литературният кът на Алеята.
В сряда, 12 септември, от 18:00 ч. той е домакин на литературно четене в памет на българския поет Евтим Евтимов и
официално награждаване на лауреатите на Националния конкурс за любовна лирика „Горчиво вино“ – 2018.
Част от гостите в културната програма тази година са Атанас (Наско) Атанасов, Галина Вълчева, Георги Господинов, Димитър
Тонин, Елисавета Логинова, Елица Виденова, Нели Нановска, Палми Ранчев, Петя Александрова, Светлозар Жеков, Татяна
Костова, а също чешкият писател Мартин Райнер, др. Събития ще се проведат както в Литературния кът, така и в
книжарници, партньорски локации в градския център.
В. Монитор
√ Яйцата най-евтини във Велико Търново, олиото - в Хасково
През последната седмица на борсите замразените пилета на едро в Добрич доближиха петарка за кило
Яйцата на едро през миналата седмица се продаваха най-евтино във Велико Търново, където бройката вървеше от 14 до
21 ст. Най-високата цена на кокошия продукт бе отчетена в Пловдив - от 25 до 30 ст. парчето, сочат данните на Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
В София яйцата на едро се продаваха от 17 до 24 ст./бр.
Под границата от 20 ст. те можеха да се купят още и в Благоевград, Добрич, Ловеч и Ямбол - по 19 ст., а също и в Силистра
- за 18 ст./бр. Средната цена на яйцата размер „М” за цялата страна през периода бе 20 ст. или с една стотинка повече
спрямо по-миналата седмица.
За времето от 3 до 7 септември каймата смес на борсите се продаваше средно по 4,62 лв./кг или с 5 ст. повече от последната
седмица на август. Най-евтино месният продукт можеше да се купи на едро във Върна - за 3,90 лв./кг. Максималната му
цена в морската столица достигна 4,80 лв. Най-скъпо каймата на едро вървеше от 5,28 до 6,10 лв./кг във Велико Търново.
Над 5 лв. бе минимална цена още и в Ямбол и Пловдив - по 5,60 лв./кг, а също и в София, където бе в рамките на 5,10-5,30
лв./кг, сочи още статистиката.
Замразените пилета по борсите в страната се предлагаха най-скъпо в Добрич по 4,95 лв./кг. Това преди 30 години можеше
да се приеме за парадокс. Във времената на дефицит варненци отиваха да пазаруват там, защото хранителните магазини
в морската столица бяха доста по-празни. Дори имаше виц, че причината е защото във Варна имали делфинаруим, а в
Добрич - свинариум и птицекомбинат. През миналата седмица най-евтините замразени бройлери се продаваха между
2,60 и 3,50 лв./кг в Хасково. В София цената на едро им бе от 3,21 до 4,70 лв./кг. В два района на страната минималната
цена бе над границата от 4 лв./кг - във Велико Търново (4,05 лв.) и в Сливен (4,10 лв.).
За периода олиото бе най-скъпо в София. Пластмасовите бутилки от по 1 л се продаваха на едро в столицата от 1,85 до 2,40
лв. Най-ниската цена бе регистрирана в Хасково - от 1,65 до 1,80 лв./л. В още 8 области на страната максималната цена бе
под 2 лв. - Варна - 1,99 лв., Велико Търново, Враца и Монтана - по 1,90 лв., Ловеч и Ямбол - по 1,95 лв., Плевен - 1,84 лв. и
Силистра - 1,88 лв./л.
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Club Z
√ Могат ли боклуците да изчезнат?
Или иначе казано - да се оползотворят изцяло? Още не, но началото е сложено
Един по един на пазара се появяват продукти, които никога няма да се превърнат в смет: блузи, книги, килими, козметика,
дори цели сгради. Те са направени все от материали, които могат 100 процента да се употребят отново според принципа
Сradle to Сradle, или „от люлка до люлка“ – кръговрат, в който не се губи нищо. Както в природата, където няма нужда от
събиране на падналите от дърветата листа – попадайки в почвата, те пак носят полза. И процесът не следва обичайния си
ход от раждането до смъртта, а върви от раждане към следващо раждане.
Доколко приложим е обаче този кръговрат при хората? Тим Янсен от движението Сradle to Сradle отбелязва, че т.нар.
„регенеративна икономическа система“ изисква производството не на „еднодневки“, а на такива материали, които
позволяват да се използват многократно. Или поне части от тях. Велосипедните гуми, например, хем замърсяват при
амортизацията си въздуха с фин прах, хем увреждат цялостно околната среда като източник на пластмасови микрочастици.
А ако същите тези гуми се направят от био-разградим материал, тези проблеми биха отпаднали.
Смет няма – има само суровини
Както показва опитът в Германия, производителите на мебели например проявяват известна склонност към
преработването на стар дървен материал и превръщането му в нови вещи. Същевременно обаче спекулациите не са
изключение и ако някой съзнателен клиент, загрижен за опазването на природата, купи мебел, за която смята, че е
преработена от някогашна лодка-еднодръвка в Мозамбик, не е невероятно да попадне на поредното китайско менте.
Германският химик Михаел Браунгарт и американският архитект Уилям Макдона са пропагандаторите на идеята Сradle to
Сradle (C2C), съгласно която всичко трябва да е част от един безкраен кръговрат.
За целта продуктите трябва да се състоят от здравословни за хората и околната среда материали. И когато изслужат
службата си, трябва да допускат от съставните им части да се създадат нови продукти, с ново качество. Теорията на
Баунгарт гласи, че смет няма – има само биологични или технически суровини.
Пилотните продукти вече са факт
Засега идеята има най-много последователи в скандинавските страни, където е доста популярна. В останалата част от
Европа все още звучи по-скоро екзотично, макар за да намериш, например, в Германия дреха със сертификата C2C, няма
нужда да търсиш дълго. Производителят на спортно облекло Puma пуска първата си био-разградима колекция още през
2013, но експериментът е прекратен след промени в ръководството на фирмата. Германската верига за облекла C&A (с
близо 1000 магазина в Европа) е далеч по-последователна: тя е първата в световен мащаб, която през пролетта на 2017
пуска на пазара цяла серия тениски със сертификата C2C и продължава в същата посока.
Дрехите са произведени от био-памук, а потреблението на енергия и вода при направата им е максимално редуцирано.
Боите пък са подбрани така, че по никакъв начин да не увреждат околната среда, т.е. принципът на кръговрата е спазен
напълно. #WearTheChange (Носѝ промяната) е мотото на тази експериментална колекция.
Мащабите, в които работи предприятието за производство на платове Lauffenmühle, са по-скромни. Но пък то е сред
малкото, които още при набавянето на суровините за платовете съблюдава принципа Cradle to Cradle. Шефът на фирмата
Фолкер Щайдл споделя, че е вложил много време, нерви и капитал в офанзивата:
„Според мен идеята има големи шансове и възможности – чрез кръговрата, позволяващ да се спасят много суровини,
които иначе биха отишли на боклука.“
Именно с тази тема - приложението на вечния кръговрат в текстилната и модната индустрия, ще се занимае и
предстоящият в средата на септември Пети международен конгрес Сradle to Сradle, който ще се проведе в германския град
Люнебург.
Мястото със сигурност не е избрано случайно, в контекста на намерението на Германия да увеличи още повече
приложението на „кръговрата“ при използването на суровините.
При електронните устройства например през 2019 г. трябва се достигне 80 процента рециклиране. Същата година влиза в
сила и изискването за рециклиране на 63 процента от пластмасовите опаковки, а при останалите – метал, стъкло и хартия
– 90 процента. Поредното намерение е за увеличаване на използваните при производството на нови стоки рециклирани
материали – от 14 процента, колкото е сега, на 70. Крайната цел – установяването на т.нар. „зелен капитализъм“ и 100
процента кръговрат на материалите. Привържениците на тази идея отсега са убедени, че тя по никакъв начин не е утопия.
Dnevnik.bg
√ Всички недоразумения с коалиционните партньори са изгладени, увери Цветанов
По време на коалиционния съвет всички недоразумения с коалиционните ни партньори бяха изгладени. Поели сме
ангажимент със Сидеров оставките да минат по-бързо. Това коментира зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов в
ефира на БНТ.
"Беше ползотворен ден, обстановката беше по-спокойна. Заложихме на прагматизма и разума. Изгладихме всички тези
недоразумения. При новите кандидатите сме заложили на прагматизъм и опит", каза той. Цветанов увери, че няма
притеснения за дисциплината и съпричастност към решенията в парламентарната група. Това стана по повод
информациите отпреди няколко дни, че не всички народни представители от партията са съгласни с оставките на
министрите.
Зам.-председателят коментира и изказванията на Сидеров за евентуален саботаж срещу премиера. "Не съм чул да се
подготвя бламиране на решенията на Борисов. Във всички периоди на съвместното ни управление всеки може да говори
свободно, но аз не правя никакви публични изяви, свързани с коалиционните ни партньор", добави той.
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Цветанов обобщи и решението за новите министерски позиции. "За Петя Аврамова – тя е народен представител от Враца,
което е уверение, че обещанието за фокус в региона ще бъде изпълнено. В момента там има много работа и срокове, които
трябва да бъдат спазени", каза той.
Другият кандидат – Александър Манолев, беше определен като "един млад човек, който има сериозен опит, ще може с
амбициите, които има, да се постигнат очакваните резултати". "Относно Младен Маринов – той цял живот е бил в
системата. Ще бъде подкрепян парламентарно. Все още се обсъжда кой ще е следващият главен секретар, но смятам, че
се движим в правилната посока", добави той.
Цветанов засегна и темата за полицейската акция срещу сем. Арабаджиеви. "Имаше ефективни операции, които се
провеждат срещу организираната престъпност. Ако имахме продължаване на първия ни управленски мандат, темата щеше
да бъде приключена. Всеки, който не спазва законите, ще бъде подложен на същото", информира депутатът. Според
Цветанов най-големите приоритети на ГЕРБ ще бъдат приемането на бюджета, а един от законопроектите, върху които
акцентира, е този за киберсигурността.
√ Ким Чен-ун отново иска среща с Тръмп, обяви Белият дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е получил "много топло" и "положително" писмо от севернокорейския лидер Ким Ченун, в което той изразява желание да бъде организирана нова срещу между тях.
Това предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на Белия дом.
"Ние сме отворени към идеята и вече започнахме да се координираме с оглед такава среща, която ще бъде втора след
историческата от 12 юни в Сингапур", каза говорителят на Белия дом Сара Сандърс.
Според нея писмото съдържа "много топли" думи и ангажимент за ядрено разоръжаване, за което разговаря
севернокорейският лидер с американския държавен глава преди почти 3 месеца. Тогава Тръмп каза, че ще покани Ким в
Белия дом, без да даде подробности.
Тя спомена за "напредък", говорейки за Северна Корея, и каза, че военният парад без междуконтинентални ракети в
Пхенян вчера е "гаранция за добронамереността" на Северна Корея в процеса за ядрено разоръжаване.
Всъщност преговорите по темата, изглежда, са в застой, а лидерът на агенцията на ООН за ядрена енергия вчера каза, че
продължаващите дейности на Пхенян нарушават резолюции на Съвета за сигурност на ООН, заради които страната е
подложена на международни санкции.
√ Евродепутати искат намаляване на вредните емисии от автомобили с 45% до 2030 г.
Производителите на автомобили да намалят емисиите от въглероден диоксид с 45% до 2030 г., настояха членове на
комисията по околна среда в Европейския парламент, предаде EurActiv.
Депутатите смятат, че целта на Европейската комисия за намаляване на вредните емисии с 30% е недостатъчна и вместо
това предлагат 45%, като в същото време настояват междинната цел да бъде 15 вместо 20 процента за 2025 г.
Докладът на евродепутата Мириам Дали получи 38 гласа "за", против бяха 23% от депутатите в комисията. Следващата
стъпка е да бъде гласуван в пленарната зала през октомври.
Откакто през ноември 2017 г. Еврокомисията публикува предложението си, индустриални групи изразиха недоволство от
целите за емисиите, както и от детайлите на предложените правила. Европейската асоциация на автомобилните
производители заяви, че 20% е най-реалистичната цел, и изрази опасения за загубата на работни места.
Евродепутатите също така гласуваха за увеличаване на целите за продажби на превозни средства с нулеви и ниски емисии
до 20% за 2025 г. и до 40% за 2030 г., както и за схема с наказания за производителите, които не постигат тези цели.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Политическа стабилност и управление - гост Цветан Цветанов.
Овладяха ли властите чумата по свинете?
Идлиб - това ли ще е финалната битка на военния конфликт в Сирия?
Достатъчни ли са спортните бази във Варна - на живо от морската столица.
Суеверията на българина - в какво вярваме.
Ще бъде ли включено Парижкото бистро в Юнеско?
БТВ, "Тази сутрин"
Имаше ли битка на лобита в ГЕРБ за министерските оставки и кои са новите лица? В студиото Емануил Йорданов,
Кристиян Кръстев и Мирослав Найденов;
Ще има ли осъдени след акция „Милионери"? Коментар на бившия вътрешен министър Румен Петков;
Колко струват на държавата делата за царските имоти?
Очаква ли ни драстичен скок на цените от есента? Дискусия с експерти;
Оливия от „Гласът на България" и Камелия в студиото на „Тази сутрин" с новата песен на финалистката;
Нова телевизия, „Здравей България"
За рокадите в правителството, за новите министри и шума в коалицията - е ксклузивно говори финансовият
министър Владислав Горанов.
Говори жената, която твърди, че е бита на пътя пред болния си съпруг. Имало ли е удари - на живо: Kакво казва
полицията?
Крадци в храма. Как обирджии атакуваха църква в столицата?
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Животът поскъпва заради скока в цената на газа. С колко ще се вдигнат цените? Дискусия в студиото.
Недостиг на медицински сестри в яслите в Пловдив. На живо - кой ще гледа децата?
С какво "Откраднат живот" ще "открадне" зрителите? - Владимир Карамазов, Владимир Пенев и Евтим Милошев;
Сам в прегръдката на джунглата. Българин стана третият в света, покорил дивата Амазония.

√ Предстоящи събития в страната за 11 септември
София.
От 11.50 часа президентът Румен Радев ще проведе среща с председателя на парламента на Република Сърбия
Мая Гойкович на „Дондуков" 2. От 14.00 часа президентът ще награди посланика на Република Хърватия у нас
Лйерка Алайбег с орден „Мадарски конник" първа степен. От 15.00 часав Гербовата зала на „Дондуков" 2
президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев ще удостои български военнослужещи
с орден „За военна заслуга" първа степен.
От 09.30 часа председателите на парламентите на България и Сърбия Цвета Караянчева и Мая Гойкович ще се
срещнат в сградата на Народното събрание. От 10.10 часа те ще направят изявления. Визитата ще продължи с
полагане на венец пред паметника на Незнайния воин.
От 17.00 часа в Литературен кът до паметника на Алеко Константинов на бул. „Витоша" министърът на културата
Боил Банов ще даде началото на шестото издание на „Алея на книгата".
От 17.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще присъства на приятелската футболна среща
между отборите на Националната гвардейска част (НГЧ) и Кралските военновъздушни сили (ВВС) на Обединеното
кралство „Икарус", която ще се играе на Националния стадион „Васил Левски".
От 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани
в Централната избирателна комисия (ЦИК), в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени
за 14 октомври 2018 г. Жребият ще се състои в заседателната зала № 42 в сградата на Народното събрание, пл.
„Княз Александър І" № 1.
От 11.00 часа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме швейцарския си
колега д-р Игнасио Касис в МВнР. След края на срещата, около 12.00 ч, двамата министри ще направят съвместни
изявления за медиите.
От 11.30 часа СДС ще предостави на Държавна агенция „Архиви" архива на партията за съхранение и
дигитализиране. Събитието ще се състои на ул. „Г. С. Раковски" 134, ет. 5. На него ще присъстват председателят на
Държавна агенция „Архиви" доц. д-р Михаил Груев, председателят на СДС Румен Христов и членове на
ръководството на партията.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на сдружение „Клъстер на малките
и средни износители". На събитието ще бъде представен проектът „Подкрепа за развитие на Клъстер на малките
и средни износители" по процедура „Развитие на клъстери в България" по ОП „Иновации и
конкурентоспособност".
От 13.00 часа в зала 238 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" №1 ще се проведе заседание
на парламентарната Комисия по правни въпроси.
От 13.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране. На нея ще бъде обсъдена нормативната уредба в инвестиционния процес и
отговорността на участниците в него, ще бъдат очертани ясни правила в целия инвестиционен процес, свързан със
строителството и др.
От 14.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на д-р Марияна Симеонова,
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по трансплантация по въпроси, свързани с донорството и
трансплантациите в България.
От 18.00 часа лидерът на БСП - София Калоян Паргов ще присъства на тържествено събрание-концерт, посветено
на Деня на свободата 9-и септември. Събитието ще се състои в читалище "Кирил и Методий" в "Красна поляна"
(бул. "Възкресение" №64).
***
Бургас.
От 10.00 часа служителите на служителите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас ще
чистят пространството около Укритието за наблюдение на птици към Поддържания резерват „Атанасовско езеро"
и Пътеката на Саблеклюна.
От 13.30 часа ще бъде открита новата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в жк.
„Меден рудник".
***
Варна.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Иво Иванов ще приема граждани в офиса на партията на ул. „Георги
Бенковски" №1.
***
Добрич.
От 11.00 часа по инициатива на Националната асоциация на зърнопроизводителите ще се проведе ежегодната
дарителска кампания на хляб, произведен от ръж по проект „Хляб на мира". Събитието ще се състои в сградата на
Областен съвет на Български Червен кръст - Добрич.
***
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Дупница.
От 10.00 часа Общинският съвет в Дупница ще проведе извънредно заседание, на което ще бъде обсъдено
предложение за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска
собственост, находящи се на територията на Община Дупница в полза на държавата, съгласно предоставената
възможност, посочена в Закона за водите.
***
Карлово.
От 10.00 часа в зала „Васил Караиванов" на Община Карлово на ул. „Петко Събев" 1 Икономическият екип на
Представителството на ЕК в България ще представи ключовите документи и специфичните за страната препоръки
в рамките на Европейския семестър 2018.
От 11.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе пресконференция по теми, свързани с приключила
успешна проверка относно изпълнението на изискванията за пречистване на отпадни води и управление на
отпадъците, както и готовността за новата учебна 2018/2019 година.
***
Разлог./с. Баня.
От 12.30 часа пред кметството на с. Баня, община Разлог, лидерът на БСП Корнелия Нинова ще даде брифинг за
представителите на медиите.
***
Смолян.
От 09.00 часа в конферентната зала на хотел „Кипарис алфа" ще се проведе петата работна среща на Басейнова
дирекция Източнобеломорски район /БД ИБР/ за обучение и информиране на заинтересованите страни по
проблеми, свързани с наводненията.
От 10.00 часа Общински съвет - Смолян ще проведе редовното си заседание.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в парк-хотел „Стара Загора" ще се проведе среща-дискусия „Среща на бизнеса в Стара Загора и
региона".
***
Шумен.
От 11.30 часа на бул. „Славянски" преди площад „Кристал" ще се проведе изнесен брифинг на ОДМВР-Шумен
преди началото на новата учебна година и старт на нова кампания свързана с безопасността на децата.
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе брифинг за готовността за новата учебна година в община
Шумен.
Manager.bg
√ Еврото достигна 1,16 долара
Курсът на еврото достигна прага от 1,16 долара. В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута се
разменяше за 1,1600 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1571 долара за едно
евро.
√ EС планира да създаде обща гранична армия
Европейският съюз планира да създаде до 2020 г. гранични въоръжени сили, наброяващи 10 000 души, предаде ТАСС, като
се позова на вестник "Файненшъл таймс". Вестникът цитира документ на Европейската комисия, в който се говори за
създаването на бъдещите сили.
Служителите на силовата структура ще задържат незаконните мигранти, ще пресичат пътуването на мигранти от една
страна членка на ЕС в друга и ще ускоряват завръщането в родината им на онези мигранти, които са получилите отказ на
молбите си за убежище.
Създаването на тези сили е "отговор на демографската динамика и на нестабилността в съседните на Европа региони", се
посочва в документа на Европейската комисия. Освен това правомощията на Европейската служба за гранична и брегова
охрана, на която ще бъдат подчинени новите гранични сили, ще бъдат разширени в областта на обмена на информация с
трети страни с цел увеличаване на ефективността по въпроса за връщането на мигрантите у дома.
Европейската служба за гранична и брегова охрана, която започна работата си през 2016 г., стана първата в историята на
ЕС наднационална специална служба, разполагаща със свой собствен оперативен персонал, който може да бъде изпращан
на външните граници на блока с цел засилване на тяхната охрана.
√ Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, тъй като инвеститорите се опасяват от нарушения на доставките по
геополитически и метеорологични причини, предаде Франс прес.
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през октомври повиши цената си с 4 цента, до
67,58 долара за барел. Лондонският сорт Брент от Северно море доставка през ноември поскъпна с 14 цента, до 77,51
долара за барел. Сезонът на ураганите в САЩ поражда безпокойства за петролните и газовите платформи в Мексиканския
залив. Опасения се появиха и за добива на петрол в Либия след кървавото нападение на джихадисти срещу централата на
Националната петролна компания в Триполи.
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