Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Investor.bg
√ АИКБ: Ръстът на заплатите в бюджетния сектор ще повиши възнагражденията в частния
Сега е моментът да се оптимизира държавната администрация, смята Добрин Иванов
Увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 10% през 2019 г. ще даде отражение на размера на заплатите в частния
сектор, тъй като и двата сектора се конкурират на пазара на труда. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.
"Човешките ресурси са много важни за правенето на бизнес, може да се намалят инвестициите или други разходи, но
трябва да се помисли за увеличаването на възнагражденията", посочи той.
Ръстът заплатите, по думите на Иванов е очакван, но обявеното увеличение в бюджетната сфера няма да е премерено.
"В момента ние сме в етап на икономически ръст, но според цикличността на икономиката трябва да се помисли и за
времето на спад. Когато по време на икономически растеж се увеличават заплатите, трябва да се вземат необходимите
мерки за реакция и по време на криза, когато също ще се изплащат с това увеличение. Сега е моментът да се оптимизира
държавната администрация, да се електронизира работата й, да се намалят определени разходи и да се съкрати на места
персонал, за да се посрещне следващия етап. Много по-трудно е да се изпълняват политиките по увеличение на
възнагражденията по време на криза", посочи гостът.
На предстояща кръгла маса за на нов модел за договаряне на работната заплата, организирана от АИКБ, той ще се
представи като следствие от изпълнението на проект на асоциацията, с този модел се цели да се реши проблемът с
несъразмерното увеличаване на заплатите без да се отчитат обективни икономически показатели, обясни още гостът.
В настоящия момент минималната работна заплата у нас се определя административно, без да се отчитат обективни
икономически фактори. Ние предлагаме нов модел, съобразен с производителността на труда, с инфлацията и ръста на
икономиката, който е по-справедлив и ограничава несъразмерното увеличаване на възнагражденията, обясни Иванов.
Още вижте във видеото.
Moreto.net
√ Бизнесът против квоти за хора с увреждания в малки фирми
Законопроектът за хората с увреждания не води до никаква радикална промяна при ключови въпроси за финансирането,
смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Бизнесът се обявява за насърчителни мерки за работодателите и мерки, които да помагат на хората с увреждания да си
търсят работа.
От там посочват, че като цяло политиката на определяне на квоти "с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни
увреждания в обичайна работна среда" (член 41 от законопроекта) е мярка, която е доказала неефективността си с течение
на времето.
"Ние сме против квотите, които само създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика предимно
създават проблеми и на хората с увреждания, и на работодателите", изтъкват от там.
От АИКБ посочват, че хората с трайни увреждания имат огромни трудности, свързани с достъпността на архитектурната
среда. Това предполага първо изграждане на сгради и тротоари по начин, който да им дава възможност да се придвижват
и да ходят на работа.
Бизнесът предлага да се приеме обща квота от 2% за всички предприятия с повече от 50 заети и призовава квотата за
предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне. Друг подход означава преднамерено натоварване на
малките предприятия за сметка на облекчаване на по-големите, изтъкват от там.
Като аргумент се посочва и това, че в малките предприятия има повишен стрес и по-често се налага работа на няколко
позиции.
По време на обсъжданията на законопроекта АИКБ и други организации са поставили въпроса за промяна на формулата
на финансирането на представителните организации на хората с увреждания. Според тях досегашното субсидиране трябва
да се замени с финансиране на проектна основа. Аргументът е, че субсидирането създава зависимост на представителната
организация от държавата.
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Zdrave.net
√ АИКБ предлага промяна в начина на финансиране на организациите на хората с увреждания
„Гарантираните квоти“ за наемане на хора с увреждания в малки предприятия трябва да се променят, категорични
са от организацията
Последният вариант на Закона за хората с увреждания не води до никаква радикална промяна при ключови въпроси за
финансирането. Това посочват в свое становище от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
АИКБ смята, че като цяло политиката на определяне на квоти „с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни
увреждания в обичайна работна среда” (член 41 от законопроекта) е мярка, която е доказала неефективността си с течение
на времето.
„На първо място, работодателите са „за“ назначаването на хора с увреждания, особено в сегашните условия на остър
дефицит на човешки ресурси. Но проблемите с възможностите за назначаване на работа на хора с трайни увреждания
съвсем не се решават с „гарантиране на квоти“. Затова, принципно погледнато, ние сме против квотите, които само
създават впечатление за грижа за хората с увреждания, но на практика предимно създават проблеми и на хората с
увреждания, и на работодателите“, се посочва в становището на работодателската организация.
„Тук трябва да се прави ясна разлика между „хора с трайни увреждания“ и „с ТЕЛК решения“. При сегашното изключително
незадоволително състояние на нещата, при което корупцията в и около ТЕЛК е превърната в национален спорт, квотите в
най-добрия случай „решават“ проблемите на „хората с ТЕЛК решения“. Хората с трайни увреждания имат огромни
трудности от друг характер, свързани на първо място с достъпността на архитектурната среда. Тези въпроси се регулират
най-вече със Закона за устройство на територията, но освен да регулира на книга, законът трябва и да се прилага. А това
предполага инвестиране на средства, проектиране и изграждане на сгради и тротоари по начин, който да дава възможност
на хората с трайни увреждания да се придвижват и да ходят на работа“, отбелязват от АИКБ.
Във връзка с квотите работодателската организация заявява още, че подходът към малките предприятия „заслужава само
укор“ и е нелогичен и от математическа гледна точка, и от гледна точка на икономиката и социалната политика. „АИКБ
смята, че този подход е порочен и призовава текстът да бъде коригиран още преди влизането на законопроекта в
пленарната зала на Народното събрание, като се приеме обща квота от 2% за всички предприятия с повече от 50 заети.
Призоваваме квотата за предприятията с брой на работниците от 26 до 50 души да отпадне. Друг подход означава
преднамерено натоварване на малките предприятия за сметка на облекчаване на по-големите“, смятат от там.
Според тях в Закона за хората с уврежданията и изобщо в законодателството за хората с увреждания трябва да се залагат
мерки, които да подпомагат работодателите в наемането на хора с увреждания, а също така да помагат на хората с
увреждания да си търсят работа. Като пример от Асоциацията посочват мерки за осигуряване на подходящ специализиран
транспорт.
АИКБ поставя още въпроса за промяна на формулата на финансирането на представителните организации на хората с
увреждания. „Ние предлагаме и сме убедени, че досегашното субсидиране на представителните организации на хората с
увреждания трябва да се замени с финансиране на проектна основа“, посочват от там и се аргументират така:
„Субсидирането създава зависимост на представителната организация от държавата. Поне що се отнася до сферата на
индустриалните отношения, има изрични изисквания на конвенция на МОТ, че представителните на национално ниво
организации на работодателите и на работниците и служителите (профсъюзите) НЕ може да получават субсидии от
държавата. Логиката е същата – не може хем да си партньор в социалното сътрудничество, хем да си зависим финансово
от другата страна“.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Мария Габриел: Създават Европейски център за киберсигурност с бюджет €4 млрд.
Създават нов Европейски център за компетентност в областта на киберсигурността и мрежа от национални центрове за
киберсигурност. Това съобщи комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел на пресконференция в
Брюксел.
"Нашият европейски експертен опит е неоспорим. Предлагаме всички ангажирани с киберсигурността в ЕС да могат да се
срещат в рамките на мрежата и така да обединят цялото европейско ноу-хау, с което разполагаме. Водени от тази визия
ще имаме единен координационен център във всяка страна членка, а създаването на мрежата ще изисква формирането
на общност от таланти, знания и субекти, специализирани в областта на киберсигурността", заяви Мария Габриел.
В ЕС вече има над 660 подобни субекти. Много от тях вече са подали заявления за участие в пилотни проекти на мрежата
с общ бюджет от 50 милиона евро. Проектите ще започнат през ноември.
По думите на Габриел Европейският център за киберсигурност ще обедини в Брюксел около 80 служители до 2023 г.
Финансирането ще бъде по програмите "Цифрова Европа" и "Хоризонт Европа". Очаква се и държавите-членки да
помогнат на общия бюджет на центъра, който да достигне до 4 милиарда евро, каза Мария Габриел.
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Очаква се Центърът да финансира проекти за научни изследвания, както и проекти за внедряване на технологии. Той ще
може да мобилизира и обществени договори и поръчки за своето функциониране.
"Нашата амбиция е да предоставим на Европейския съюз усъвършенствани промишлени и технологични мощности и да
му дадем възможност да играе водеща роля в решения от следващо поколение в областта на киберсигурността. Това е
част от нашата цифрова независимост", каза Габриел.
Броени часове преди пресконференцията, Габриел проведе първия кръг преговори по предложения от Европейската
комисия пакет за киберсигурност с преговорните екипи на Европейския парламент и Съвета, председателства н от Австрия.
Целта е по-скоро да се постигне окончателно споразумение за модернизирането и укрепването на Европейската агенция
за киберсигурност (ENISA) и за създаването на европейска рамка за сертифициране на услугите и продуктите, свързани с
информационната сигурност.
√ Отново работят справките по ЕГН и ПИК на НАП на сайта на НОИ
Справките по ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП) на интернет
страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) отново са достъпни за потребителите.
След направените проверки от експертите на института са взети съответните мерки за гарантиране на безпроблемната
работа на електронните услуги. Повишено е и нивото на сигурност на достъпа до тях.
Достъпът до посочените справки е ограничен вчера след сигнали на граждани и медии, че е възможно да се осъществи
невалидиран достъп до тях.
Всички други електронни услуги на НОИ не бяха спирани и продължават да функционират нормално.
Actualno.com
√ Официално: Автобусите задължително с колани
Коланите в автобусите ще бъдат задължителни. Това реши на второ четене Народното събрание, след като прие промени
в преходните и закючителните разпоредби на Закона за пътищата.
"За" текста гласуваха 79 народни представители, 20 се въздържаха, "против" нямаше.
Освен колани в автобусите се предвижда задължителни да станат и видеорегистраторите, които да заснемат случващото
се в превозните средства.
Александър Ненков и Станислав Иванов от ГЕРБ са вносителите на поправките, а повод за предложението им е
катастрофата край Своге, при която загинаха 17 души. Смята се, че нямало да има толкова много жертви, ако пътниците в
автобуса са имали колани.
Новите текстове предвиждат 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 ще бъде глобата 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.
"Санкцията е 3000 лв. Тя е пренебрежимо малка, в сравнение с ефектите, които могат да се случат след това", това заяви
Станислав Иванов по време на дебатите. По думите му с въвеждането на видеонаблюдение в автобусите при ПТП веднага
ще се установява кой е виновен.
От БСП също обявиха, че не смятат, че така трябва да се приемат текстовете и също прогнозираха проблеми при
въвеждането им.
"Всички автобуси трябва да имат колани, това се записва в Закона за движение по пътищата и не допускаме регистрация
на автобус без колани, просто не може да бъде регистриран и определяме превозите, за които това нещо не важи",
коментира "червеният" Георги Свиленски.
EconomyNews.bg
√ НС регламентира тол системата и е-винетки
Парламентът регламентира въвеждането на електронната система за събиране на тол такси и за издаване на електронни
винетки. Въведе и уикенд винетка. Това стана с приемането на второ четене на текстове от промените в Закона за пътищата,
предаде БТА.
Електронната система за събиране на пътни такси ще се оперира и поддържа от Агенция "Пътна инфраструктура".
Превозните средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) ще заплащат тол такси за ползване
на платената пътна мрежа на база на изминатото разстояние, а леките автомобили с максимална маса до или равна на 3,5
тона ще закупуват електронна винетка за определено време. В зависимост от срока винетните такси биват годишна,
тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Срокът
на валидността на винетните такси ще се определи с наредба.
Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни или чрез
закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено
от него разстояние по определен маршрут.
Тол таксите и електронните винетки ще могат да бъдат платени на терминали за самотаксуване, разположени по платената
пътна мрежа и в областните градове на страната. Пунктове за продажба ще има най-малко по граничните пунктове, в
областните градове и по платената пътна мрежа.
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При установено движение по платената пътна мрежа, без платена съответна такса, водачът на превозното средство може
да заплати компенсаторна такса, в който случай се освобождава от административнонаказателна отговорност.
Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на
техническа неизправност на поддържаната от Агенция "Пътна инфраструктура" електронна система за събиране на тол
такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка
между две точки от платената пътна мрежа и в този случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса,
определена в тарифата на Министерския съвет. От ДПС видяха пропуски в този текст и поискаха да отпадне, но
предложението не беше прието.
Широк дебат предизвика и предложението на ДПС ежегодно не по-малко от 20 на сто от приходите от пътни такси да се
предоставят на общините за изграждане, ремонт и поддържане на общински пътища. Предложението не получи подкрепа
в пленарна зала.
Второто четене на промените в Закона за пътищата продължава и днес.
Investor.bg
√ Близо 3 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на август
Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 7,31 млн. лв.
Над 2,916 млрд. лв. има в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен
фонд) към края на август, става ясно от отчетните данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на
ведомството. От тази сума 2,90 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на
Управителния съвет на фонда.
Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 7,31 млн. лв. Месец
по-рано трансферът е бил в размер на 4 млн. лв., а за цялото второ тримесечие – 113,4 млн. лв. За 2017 г. трансферът е
близо 128 млн. лв., става ясно още от данните.
Както през последните няколко години, така и към края на юни 2018 г. парите за пенсии са с нулева доходност.
Консервативната инвестиционна политика, с която се управлява фондът обаче, осигурява постигането на положителна
реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период.
Това е в синхрон и с политиката на управляващите и приетите в края на миналата година Дългосрочна инвестиционна
политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочна стратегия за
инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 г.
Според тези два документа настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните
ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния
фонд ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в не
Темата с постъпленията в Сребърния фонд периодично се появава за обсъждане в публичното пространство. Бизнесът от
години настоява да се намерят допълнителни източници за приходите на фонда, който на практика е гарант за пенсионната
система на странта.
От Българска стопанска камара настояваха във Фонда да постъпват и излишъци от такси, събирани от държавни
институции, които надхвърлят разходите за съответните услуги, както и да влизат още всички средства, генерирани от
процеса на раздържавяване. Тази идея обаче, а също и искането парите от Фонда да се управляват активно, все още не са
намерили политическа подкрепа.
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√ Р. Радев: ЕС се нуждае от много по-ефективен механизъм за решения при кризи
Държавният глава призова страните членки на ЕС да преосмислят следваните подходи към сигурността
Европейският съюз трябва да се фокусира и върху проблемите на сигурността, които произтичат от процесите в Европа.
Това призова президентът Румен Радев на форума на държавните глави от групата "Арайолуш", съобщи президентският
прессекретариат.
Европейският съюз се нуждае от много по-ефективен механизъм за вземане на решения, особено в кризисни ситуации.
Нерядко кризите вече са факт, а в ЕС успяваме да постигнем консенсус за дадено решение след година. Това заяви
държавният глава Румен Радев на срещата на държавните глави от групата "Арайолуш" в столицата на Латвия - Рига.
Форумът за политически диалог обединява 14 президенти на държави членки на ЕС - Португалия, Германия, Латвия,
Финландия, Италия, Австрия, Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, България, Хърватия и Гърция и тази година е
посветен на аспектите на сигурността.
Българският президент подчерта, че дори и при наличието на кризи, които засягат всички държави членки, ЕС невинаги
успява да бъде единен и да търси устойчиво и дълготрайно решение. По думите на Румен Радев това с особена сила важи
по отношение на миграцията.
"Ако вложим всичките си усилия в превръщането на Европа в крепост и не се обърнем към причините за миграцията,
рискуваме да загубим тази крепост. ЕС трябва да изнася не само стоки, но и реално да подкрепи развитието на
образованието, културата и социалната стабилност в държавите, от които произхождат мигрантите", подчерта
президентът.
Държавният глава призова страните членки да преосмислят следваните подходи към сигурността, която не зависи само от
обмен на информация между службите за сигурност, но и от способността на ЕС да отстоява своите позиции в
международен план. Според президента Радев без наличието на адекватен отбранителен капацитет, ЕС не е в състояние
да гарантира сигурността на държавите членки в съседните региони, които продължават да генерират рискове и да
провокират миграционни вълни.
Трябва да си отговорим и на въпроса дали имаме достатъчно адекватни механизми, за да идентифицираме и
предотвратим потенциални кризи както извън ЕС, така и вътре в Европа, в отделните общества и по отношение на
днешните социално-икономическите процеси, заяви Румен Радев. Държавният глава добави, че държавите в света не се
делят на големи и малки, а в зависимост от амбициите и целите, които си поставят в отстояване на своите интереси.
Economic.bg
√ Александър Манолев отказа да е транспортен министър
Досегашният икономически зам.-министър ще обсъди с адвокати как да си изчиски името след медийната атака
срещу него
Досегашният зам.-министър на икономиката Александър Манолев отказа да приеме номинацията на премиера Бойко
Борисов да стане транспортен министър. Новината бе съобщена от Манолев на брифинг в Министерския съвет.
Той обясни, че причината е медийната атака срещу него през последните дни. Манолев подчерта, че в миналото е бил
зам.-министър на туризма и че опитът му от този пост би му бил полезен в Министерството на транспорта.
"Явно някои хора се притесняват какви реформи ще прокарвам в транспортното министерство", каза Манолев и добави:
"Аз съм прагматичен човек. Тъй като идвам от бизнеса, затова реших, че това е най-правилната стъпка. Ще се срещна с
адвокати, за да обсъдим моите бъдещи контрадействия, за да защитя името си".
Зам.-министърът отбеляза, че не е сигурен дали ще остане в икономическото министерство в бъдеще. Това ще бъде
решено от премиера Бойко Борисов.
Publics.bg
√ БНЕБ и ЕСО се включиха в проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“
Целта е българската пазарна зона да се присъедини към Европейското единно пазарно обединение XBID до края на юни
2019 г
Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) и Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) станаха част от проект
за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM), става ясно от съобщение на сайта на БНЕБ. Успешното
присъединяване към проекта е в резултат на активната дейност на двете дружества в посока на пазарна интеграция на
регионално и Европейско ниво и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство.
Този проект, наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15) включващ пазарните оператори
и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия и вече
България, има за крайна цел присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт „В рамките на деня“ към
Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday) чрез границата България – Румъния заедно с т.нар.
„втора вълна на присъединяване“ (XBID second wave) с планиран срок за присъединяване до края на м. юни 2019 г.
Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД, ще фокусират усилията си и всички
необходими ресурси за успешното приключване на този проект в предвидения срок. Оттам посочват, че разчитат на
подкрепата на българските институции за преодоляване на предизвикателства от нормативен и организационен характер,
както и на сътрудничество от страна на участниците в пазара на електроенергия.
Все още такова обединение обаче не е възможно при съществуващите "такси за износ" - компоненти от мрежовата тарифа,
които се заплащат за електроенергията, която напуска България. Премахването им е задължително условие за
осъществяването на проекта и ако не бъде изпълнено, няма да има и обединение на пазарите.
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Капитал
√ Инфлацията остава 3.5% и през август
Най-голямото поскъпване е видимо в транспортния сектор, където двигател са цените на горивата
Годишната инфлация в страната е 3.5% през август, показват данните на националната статистика. Това е стойността, която
показателят отбеляза и през юли. Подобно на предходни месеци поскъпването идва основно от цените на горивата, някои
видове храни и услуги като ВиК, куриерските и хотелските. Последните отбелязват рекордно за последните две
десетилетия увеличение от 28.5%.
Инфлацията през август спрямо юли е скромна - 0.1%, като тук двигател са услугите. Европейският хармонизиран индекс
на потребителските цени пък показва леко ускорение - от 3.6% през юли до 3.7% през август на годишна база. Разликата
идва от по-голямата тежест на горивата в европейската методология за сметка на по-малък дял на храните при изчисляване
на индекса.
Лошата реколта
Според Центъра за икономически изследвания в селското стопанство лошите климатични условия са афектирали реколтата
на някои зеленчуци, в резултат на което цените тръгват нагоре. Явлението не е характерно само за България - Европейската
асоциация на преработвателите на плодове и зеленчуци (PROFEL) също отбелязва екстремните климатични условия на
Стария континент. В северни региони реколтата е пострадала поради суша, а в южни - поради прекомерни валежи. "В
резултат преработвателната индустрия ще бъде изправена пред сериозен недостиг на доставки през предстоящия период
за всички зеленчукови култури", пишат те.
Завръщането на горивата
От няколко месеца насам инфлацията при горивата се ускорява, като така афектира с все по-голяма сила индексът за
общото ценово равнище в страната. Поскъпването в транспорта например е 9% през август спрямо 2017 г., сочат данните
на НСИ. Първоизточникът е петролът, който се търгува на международните пазари на цени, значително над
миналогодишните. Така например в сряда нивото на брента беше 80 долара за барел, докато през същия период на 2017
г. цената беше около 55 долара за барел.
Динамиката се отразява и в цените на горивата - твърдите поскъпват с 9.8% на годишна база през август, а тези за лични
превозни средства отбелязват повишение от 15.6% спрямо същия период на 2017 г. Успоредно с това българският енергиен
регулатор взе решение да увеличи цените на природния газ и парното от 1 юли, което е видимо и в статистиката.
Природният газ поскъпва с над 7% през юли и август на годишна база, а топлоенергията - с 6.8% през същия период.
Услугите също поскъпват
От края на миналата година инфлацията при услугите постепенно се ускорява, като през август достига 4% на годишна база.
Макар да няма разбивка конкретно за услугите, от подробните данни на НСИ се вижда, че най-голямо е поскъпването на
хотелските услуги. Цените за краткосрочно настаняване нарастват с 28.5% спрямо лятото на 2017 г., като това е найвисокият темп на растеж от 1999 г.
Друг фактор са ВиК и куриерските услугите. Цените за събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води се повишават
с годишен темп от 15.6% през август, а водоснабдяването - с 6.1%. Куриерските услуги пък са с 8.2% над миналогодишните
си нива.
БНТ
√ Президентите Румен Радев и Серджо Матарела разговаряха в Рига
Държавите по външните граници на Европейския съюз като България и Италия се нуждаят от солидарност и активна
подкрепа от страна на своите партньори по отношение на миграцията. Тази позиция споделиха на среща в Рига
президентите Румен Радев и Серджо Матарела. Двамата бяха единодушни, че без общ европейски подход този проблем
ще продължи да разделя държавите от ЕС.
България и Италия имат отлично сътрудничество и ще продължат да разширяват партньорството си в сферата на отбраната
и сигурността, беше позицията на двамата президенти. Откроен беше и приносът на Италия за модернизацията на
българските въоръжени сили.
Серджо Матарела прие поканата на Румен Радев да посети страната ни за откриването на културно-информационен
център на Италия в България, стана ясно на срещата. Активното сътрудничеството в областта на образованието, науката и
културата създава възможност за много по-активен обмен на студенти и е пример за увеличаващия се взаимен интерес
към културите на двете държави.
„Много млади българи избират да получат висшето си образование и да работят в Италия, като впоследствие тяхната
експертиза се влага в развитието на връзките между бизнеса и насърчава културния обмен. Те са истинският потенциал за
последващото развитие на връзките между България и Италия“, подчерта Румен Радев. Подчертано беше и значението на
активния двустранен икономически обмен, който се равнява на 4 млрд. евро и също дава своя принос за изграждането на
близките и приятелски отношения между България и Италия.
√ Външен министър на Мароко за първи път в България от 38 години
За първи път от 38 години насам у нас е външен министър на Мароко. Той се срещна с премиера Бойко Борисов и външния
министър Екатерина Захариева, както и с шефовете на ДАНС и Държавната агенция "Разузнаване". В специално интервю
за "По света и у нас" първият дипломат на кралството отхвърли плановете на ЕС за приемни центрове, в които да се
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настаняват мигранти. Той заяви готовност за преговори по мигрантския проблем, но в глобален мащаб, в рамките на
Организацията на обединените нации.
Мароко се превърна в най-важната транзитна държава за мигранти към Европа. Правителството в Рабат отхвърля
възможностите за диалог с ЕС, стана ясно от думите на външния министър Насер Бурита. Докато вътрешните министри от
общността заседават днес и утре във Виена в търсене на изход от мигрантската криза, той попари надеждите за диалог.
Насер Бурита, външен министър на Мароко: Мароко ще е домакин през декември на най-голямата среща за миграцията.
Тя ще е финансирана от ООН и ще даде възможност на много държави да развият нова концепция за миграцията. Тя трябва
да се дискутира в глобален контекст. Решение на проблема трябва да се търси не като всяка държава гледа от своя ъгъл.
Става въпрос за глобално предизвикателство и не трябва решението му да бъде едностранно.
Първият дипломат на кралството е категоричен, че само 13% от миграните към Европа идват от Африка. Затова препоръча
на ЕС да се погрижи за останалите 87%.
√ Предвиждат 14 дни почивка за хората, които се грижат за свои близки
Родителите на деца с увреждания и хората, които гледат свои близки, ще ползват 14 дни почивка, в които специалист ще
се грижи безплатно за роднините им. Идеята е част от разработвания Закон за социалните услуги. Окончателният текст ще
бъде представен за обществено обсъждане до месец. Проектът предвижда създаването на нова агенция, която да
проверява качеството на социалните услуги.
Новата социална услуга за заместваща грижа ще може да се използва до 30 дни годишно, но безплатно - само 14.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Заместващата грижа всъщност е подкрепа на родители и
лица, които полагат грижа за зависими членове на семейството, като целта е да осигурим на тези полагащи грижата
възможност за временна почивка, отдих и свободно време от тези нелеки 24-часови грижи.
Проектът предвижда създаването на национална карта на социалните услуги, така че да е ясно какви са потребностите от
тях във всяка община. Специалистите обаче не стигат.
Събина Събева, фондация "Международна социална служба България": В големите общини има специалисти, но те искат
по-добро заплащане, а в малките общини въобще няма. Обявяваме конкурси за психолози, за социални работници - въртят
се по един месец, по два месеца, по три месеца и няма хора, които да кандидатстват.
Затова проектът предвижда допълнителни стандарти за финансиране на специализираните услуги.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Важно е да се задържат специалистите и да имат адекватно
възнаграждение. Ние заедно с доставчиците на социални услуги и с общините сме на една страна, защото нашето общо
разбиране е, че стандартите трябва да се завишат.
Какво е качеството на услугите - ще проверява нова агенция. Как ще го прави - все още не е формулирано. Ясно е, че
агенцията ще бъде ангажирана и с лицензирането на всички доставчици на социални услуги.
БНР
√ Светът се придвижва насън към нова финансова криза, предупреди бившият британски премиер Гордън Браун
Бившият британски премиер Гордън Браун предупреди, че светът е на ръба да се придвижи насън към нова финансова
криза, тъй като правителствата не успяха да се справят с причините за последната голяма финансова катастрофа от преди
едно десетилетие, съобщава Ройтерс, цитирайки негово интервю за вестник "Гардиън".
Гордън Браун, който беше начело на Великобритания при колапса на американската инвестиционна банка Lehman Brothers
дал началото на най-тежката финансова криза след Голямата депресия, заяви, че светът няма истински лидери и сега
навлиза в период на уязвимост.
"Ние сме в опасност от ходене насън към една бъдеща криза", посочи той пред в-к "Гардиън". "Би трябвало да има
сериозно събуждане по отношение на ескалацията на рисковете, но ние сме в свят без лидери".
"Ние се справихме с малките неща, но не и с големите неща", отбеляза Браун, който бе британски премиер от 2007-а до
2010-а година.
Той също така каза, че действията срещу финансовите злоупотреби не са били достатъчно твърди и редица банки биха
очаквали да бъдат отново спасявани в случай на бъдеща криза. "Наказанията за неправилни действия не бяха достатъчно
увеличени. Няма страх, че банкерите ще бъдат задържани за лошо поведение. Няма достатъчно силно послание, че
правителството няма отново да спасява институциите, които все още не са сложили в ред своите къщи", предупреди
Гордън Браун.
√ ЕЦБ понижи леко прогнозите си за икономическия растеж и потвърди инфлационните си очаквания
Европейската централна банка запази без промяна своите инфлационни очаквания за тази и за следващата година, но в
същото време понижи леко прогнозите си за икономическия растеж на еврозоната, посочи президентът на банката Марио
Драги по време на редовната пресконференция, последвала днешното заседание на ЕЦБ.
Според осъвременените прогнози на ЕЦБ, БВП на еврозоната се очаква да нарасне през 2018-а година с 2,0% вместо с 2,1%
според юнска оценка на централната банка и през 2019-а година с 1,8% вместо с 1,9 на сто. За 2020-а година банката
продължава да очаква забавяне на икономическия растеж до 1,7 на сто.
В същото време ЕЦБ потвърди оценката си за стабилна годишна инфлация (индекс на потребителските цени CPI) от 1,7%
през прогнозния период (за 2018-а, 2019-а и 2020-а). Това означава, че прогнозите за потребителските цени остават под
средносрочното целево инфлационно ниво на ЕЦБ от малко под 2 на сто.
Неотдавнашните данни подкрепят до голям степен очакванията на ЕЦБ за широкообхватен икономически растеж и за
постепенно натрупване на инфлацията, посочи Марио Драги. В същото време обаче той изрази известна предпазливост,
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че рисковете, свързани с търговския протекционизъм, със слабостта на развиващите се пазари и колебанията на
глобалните финансови пазари "напоследък станаха по-очебийни". В тази връзка Марио Драги отбеляза, че ЕЦБ остава в
готовност да направи корекции на всички налични финансови инструменти, ако това е необходимо.
Според него експанзията в глобалното търсене би трябвало да продължи, подкрепяйки износа от еврозоната, като
рисковете пред перспективите за икономическия растеж са "най-общо балансирани". Драги отбеляза, че низходящите
рискове ще бъдат смекчени от подобряващия се трудов пазар и растящите заплати, които ще продължава да подкрепят
вътрешното потребление.
Има отслабване на несигурността относно инфлационните перспективи, като водещата инфлация ще остане около
текущите нива до края на годината, а основната инфлация (без цените на храни и енергия) ще се увеличи към кая на
годината и след това.
Шефът на ЕЦБ призова за "решителни стъпки" относно приключването на процеса за формиране на единен банков съюз и
на един съюз на капиталовите пазари.
На този етап няма съществен негативен заразен ефект от кризите в Турция и Аржентина, посочи Драги, но е необходимо
да се направи оценка на ефектите върху потребителското и бизнес доверие от разширяването на търговските спорове в
глобален план.
Club Z
√ Новите идеи за здравната система: наливаме в същия мръсен и пробит съд
Мнения на специалистите: държавата признава, че е абдикирала, дори аритметиката не работи, бъдещи фалити на
застрахователи, кой ще плаща за скъпите операции, за онкоболните
Изтеклите в публичното пространство идеи за промени в здравноосигурителната система предизвикват все повече
отрицателни коментари и притеснения. И основно въпроси заради изобилието от неясни моменти във варианта, според
който НЗОК ще плаща 85 на сто от разходи за лечение до 700 лв., 15 на сто плаща пациентът, а при по-скъпо лечение те
трябва да се поемат от застрахователи, като здравноосигурените започнат да правят вноска от, според сегашните
изчисления, 12 лв. месечно.
Дори аритметиката не работи в този случай, това е абсурд
"Някой е изчислил на коляно, че с 12 лв. ще се покрива неизвестно какво. Фиксираме, че касата ще плаща 85 на сто от 700
лв. и всичко останало до плюс безкрайност ще се поема от застрахователите. Застраховането е сериозна дейност. Така
аматьорски не може да се подхожда без всякакви изчисления на риск, актюерски. Системите могат да се моделират всякак,
но в това, което ни се предлага дори аритметиката не е вярна", смята Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването,
а в момента изпълнителен директор на здравноосигурителния фонд "Доверие", пред бТВ.
Предвижда се, според изтеклите предварителни намерения, гаранционен фонд да оценява риска по възраст, региони и
пол. "Полът е забранен с европейска директива да участва в изчислението на риска", напомни Виткова.
"Фиксират някакви 585 лв., които ще плаща касата, но не се казва какво ще се прави с клиничните пътеки. Лечебните
заведения формират свои цени", обясни тя. "Нека да ми покажат една европейска система, която е изключила от здравното
си осигуряване най-тежката патология - тук ще влязат онкоболни, трансплантации, всичко онова, което стои над 701 лв.
Затова дори аритметиката не работи в този случай. Първо трябва да се справят с конституцията. Здравното осигуряване е
право на българския гражданин. Какво е това задължително здравно застраховане, как се вписва в реализирането на това
наше право", продължи с въпросите тя.
Според Виткова такова изчисление на риска категорично ще доведе до фалити на застрахователите. И няма да се намерят
сериозни играчи от страна на застрахователите, които да се ангажират с тази система.
"Как е възможно ти да включваш нов играч в системата и да не проведеш до момента никакъв разговор с него. Това е
абсурдно", смята още тя.
"На практика държавата признава, че е абдикирала от всякакъв контрол върху здравната система, и върху
нерегламентирани плащания, и върху всичко, за което се сетите. Изведнъж застрахователите и пациентите ще въведат
този контрол. Какво е това? Държавата ще се измъкне с едни 585 лв., а цялата отговорност ще прехвърли върху
застрахователите и пациентите. Същевременно никой не участва в определянето на цените, само лечебните заведения си
определят цените", даде още аргументи експертката.
Тя отбеляза и друг неясен момент - дали застрахователите ще трябва да плащат само за болничната помощ. Какво става с
плащането на медикаменти и медицински изделия? Имало идеи и за онаследяване на тази застраховка, но ставало ясно
как ще се образуват резервите. И дали ще има гратисен период, в който ще се събират тези резерви, но без
застрахователите да плащаме.
"От Европа ни критикуват, че личните разходи на гражданите за здравеопазване са много високи. Видяхте ли някъде в този
анализ какво ще стане с личните разходи за здравеопазване - след като пациентът първо трябва да плаща 15 на сто от тези
700 лв. и после неизвестно още колко с допълнителна застраховка?", попита още Виткова.
Според нея "здравна система стимулира обороти". И отново подчерта един от големите проблеми на сега действащия
модел - непрекъснатото откриване на нови и нови лечебни заведения, които са концентрирани в трите най-големи града
на страната като същевременно цели региони на страната са оставени без адекватна здравна помощ.
По думите ѝ "здравеопазването е социална дейност, застрахователите могат да се включат, ние не бягаме от това да се
включим в системата, можем да помогнем в контрола, но не и да оправим системата като цяло".
"Когато ти фалира обществената система, да смяташ, че частният инвеститор ти е длъжен да поеме цялата социална
функция на държавата. Какво се прави сега - дайте да увеличаваме парите. И държавата решава в един момент - аз ще
плащам само 585 лв., вие се оправяйте. Това го няма никъде", е позицията на Виткова.
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Нахранваме лобитата, не искаме да променим системата
"Оставяме същия мръсен и пробит съд и наливаме вода в него."
Така образно описа предлаганите промени бившият здравен министър в калинета "Борисов-2" Петър Москов в "Тази
сутрин" по бТВ.
Той напомни, че "смисълът на солидарната система е да може всеки един български гражданин да получи основен пакет
от здравна помощ, независимо дали е богат или беден".
"Не можеш да кажеш, че срещу определени пари ще получиш нещо - независимо дали си болен от рак или те боли пръста.
Това не е здравна политика. Надявам се, че тези тийзъри са по-скоро опипване на почвата. Това би се отразило на достъпа
до здравеопазване по финансови причини, което не е добре", добави Москов.
Бившият министър от Реформаторите смята, че когато едно управление няма ясна представа за подредбата на държавата,
когато не е наясно, че основният ѝ ангажимент е в обществените сектори здравеопазване, образование и сигурност, а се
раздават пари наляво и надясно за подпомагане на бизнеса и то с нашите данъци, прибягва до подобни предложения.
"Предлаганото решение: нахранваме лобитата, не искаме да променим системата, оставяме същия мръсен и пробит съд
и наливаме вода в него. Контролът липсва. Всички контролни механизми, които въведохме, бяха унищожени. А само за
месец имаше 20 млн. лв.", обобщи той каква е според него същността на предлаганата реформа.
Според него да не решиш същностните проблеми на системата, да не се влезе с ясни контролни механизми и да се
гарантира ефективността на лечението и контрола означава допълнително отдръпване на държавата и това е напълно
погрешно.,
Кой ще определя цената?
"Притеснява ни употребата на думата "застраховател". Това е различно от осигурител", е позицията на шефа на Българския
лекарски съюз д-р Иван Маджаров пред Нова тв. Според него предложенията будели особени притеснения и сред
пациенти, но и сред лекари. Той очаквал от двете предложения - за 12 лв. вноска или изцяло за премахване на монопола
на НЗОК, да се роди трети или четвърти по-изчистен вариант. Маджаров отбеляза, че липсвал елементът договаряне - кой
ще определя цената, кой ще казва колко ще плаща застрахователят. Чисто административно, ако това било оставено на
застрахователите, фонда, щяло да е много притеснително за пациентите. "Какво правим с онколекарствата, със скъпото
лечение? Кой определя цената им, това сега не е решено", отбеляза Маджаров.
Той обясни как са били определени тези 700 лв. Чисто статистически по-голямата част от заплатените случаи от НЗОК за
миналата година са били според него рамките на 700 лв. Среднозаплатените са толкова, твърди той.
Според него преди да се правят големите промени по финансирането, трябва да има промени по контрола.
Товарим най-тежко болните
- Какво става с тези, които държавата осигурява?
И в момента тя не изплаща пълния процент що се касае за деца, пенсионери, военни, полиция, чиновници и т. н.
- Има 720 хил. здравнонеосигурени българи. Какво става с тях? Кой ще заплаща техните вноски?
- Какво пречи така да се натоварят частните застрахователи, че един по един да почнат да фалират
Това са няколко въпроса от експерта в областта на здравеопазването Аркади Шарков.
Ето още от неговата позиция по бТВ:
- Не се решава основният проблем за контрола в системата - за цените на услугите, за цените на медикаментите.
- Едно от първите неща, които според мен трябва да бъдат направени до края на годината, е въвеждането на националната
електронна здравна система. Тя касае статистиката в здравната система, 20 млн. европейски средства бяха загубени от
европейски средства заради лошо администриране на този проект.
- Ресурсът, отделен за превенция, профилактика, е много малък, той е ключов, това се е разбрало навсякъде в Европа.
Единствено тук лекуваваме човека, когато вече е сериозно болен, когато това е много по-скъпо, вместо да се наблегне на
превенцията и да го излекуваме на ранен стадий.
- Ние товарим най-тежко болния, а това да извадиш онкоболните, които са с по 20-30 хил. лв. на месец с плащания за
лечение, да го извадиш и застрахователят да го покрива, това е нонсенс. И то при положение, че държавата държи
основния процент от внесените средства.
√ Тихомир Безлов: 100 лица вземат 75% от земеделските субсидии
Словакия и Чехия ни водят по концентрация на стопанства, но там най-големите са в кооперативи
България е сред страните с най-голяма концентрация на субсидиите в селското стопанство в едни и същи лица. Това обяви
главният експерт в програма "Сигурност" на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.
Той бе един от участниците конференцията "Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за
разследване на измамите с европейските средства за земеделие".
"За периода 2007-2013 г. 75% от директните плащания за обработваеми земи са получени от 3700 физически и юридически
лица. Но според данните, които представяме, те представляват реално 100 свързани лица", обясни той.
Това съотношение се запазва в голяма степен и досега. При плащанията по програмите за селските райони 67% от
субсидиите през 2016 г. са усвоени от същите 100 лица.
Това е огромна част от еврофондовете - от общо 4,2 млрд. лева, които се очаква България да получи през тази година от
Европа, за селското стопанство са предвидени 2,91 млрд. лв, или около 69%.
Когато през 2014 г. пък се приема таван за субсидиите от 300 хил. евро при преките плащания като мярка срещу това,
въпросните около 100 лица откриват нов подход.
"Това стана чрез раздробяването на най-големите стопанства с назначаване на подставени лица, с цел получавалите досега
субсидии в големи размери да продължат да вземат същите суми", обясни Безлов.
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Предвижда се ново сваляне на тавана след 2020 г., но това едва ли ще спре криминалните практики в българското селско
стопанство.
"За да продължат да получават субсидиите в същия размер, най-големият получател трябва да се раздроби поне на 47-48
фирми, а 100-те най-големи им трябват поне 2400 фирми", изчисли експертът.
Чехия и Словакия ни изпреварват, но причините за това са, че най-големите арендатори там са кооперативи. Румъния пък
ни настига.

"Тук има много криминални елементи, едни организирани престъпни групи. Всяка голяма компания трябва да направи
инфраструктура, за да продължи да взема тези фондове, да намерят счетоводители, лица, които да упълномощят за
управлението. Създава се криминална организация за усвояването на фондовете", каза още Безлов.
И даде пример с арестите около случая в Карнобат, който според него е пример за това как "четирима големи зърнари"
управляват изцяло пазара и блокират всякакви нови играчи.
√ Наши евродепутати винят ЕС за двойния стандарт на храните
Според Ангел Джамбазки Европа не е забравила колониалния манталитет
Български евродепутати засипаха с яростни критики Европейския съюз и Еврокомисията, защото позволяват според тях
двойния стандарт на продуктите, най-вече на храните, в различните страни на континента.
Това стана на дебати в Европарламента в Страсбург. Изказаха се наши представители от различни цветове.
Първи говори Момчил Неков от Партията на европейските социалисти (ПЕС). Той обаче бе принуден да започва два-три
пъти отначало и без това краткото си изказване, тъй като се оказа, че има технически проблем с превода на думите му на
английски език.
„Няма да има Европа на две скорости, когато няма да има двоен стандарт срещу европейските граждани. Анализите в
редица страни, включително в моята България, показаха, че въпреки дългогодишните усилия и апели продължава
порочната практика на еднакъв продукт, еднаква опаковка, но различно съдържане и пропорции. Милиони европейци
очакват повече. Това ще стане с включване на забрана за двойния стандарт“, каза Неков.
И възмутено изтъкна, че най-потърпевши от този стандарт са бебетата. А бизнесмените се опитвали да им определят
предпочитанията. Според него е крайно време е продуктовата дискриминация срещу Източна и Централна Европа да спре.
Най-яростен от българските евродепутати бе Ангел Джамбазки от Групата на европейските консерватори и реформисти.
Той изрецитира речта си на един дъх:
„Скандалният факт, че едни и същи марки се продават с различно качество и съдържание в различни страни на Европа,
показва много ясно отношението на предприемачите от част от западните държави. Да продаваш една марка с различно
качество означава, че смяташ, че хората в различни части на Европа заслужават да консумират различни неща на еднаква
цена. И ако при газирани напитки или някакви такива неща може да има избор дали да си купиш или не, когато говорим
за детски храни, нещата стават гротескни.
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Това ясно показва незабравен колониален манталитет, разделението на ЕС на ядро и периферия и убеждението, че в
периферията могат да се консумират храни и напитки с различно съдържание, което съвсем очевидно ги прави понискокачествени.
Оправданието, че не са вредни, не работи. Не става дума дали са вредни или не. А за това, че някой смята, че в Източна и
Централна Европа заслужават да консумрат по-некачествени стоки. На това лицемерие трябва да се сложи край.“
Изказа се и Филиз Хюсменова от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ). Някога тя бе министър без
портфейл в кабинета на Симеон Сакскобургготски.
„Общият европейски пазар намалява пречките пред търговците и улеснява печалбата. Той носи ползи и на потребителите,
но не и когато се злоупотребява с него. След като са налице двойни стандарти при храните, той има нужда от подобрение
– чрез усъвършенстване на нормативната база, повече контрол и по-строги санкции срещу нелоялните търговци“, каза тя.
Според Хюсменова въпросът за храната и здравето на европейците не търпи компромиси. Накрая се обяви за „потребител
и гражданин на страна, засегната от двойния стандарт“, и настоя да се гарантира, че всички европейски потребители се
ползват с пълна степен от своите права съгласно законодателството на ЕС.
В края на дебатите говори и Ева Майдел от Европейската народна партия (ЕНП).
„Вчера Юнкер спомена, че Европа трябва да бъде голяма по големите теми и малка по малките въпроси. Ние като част от
нашите общества обаче знаем, че има теми, които само изглеждат малки, но всъщност оставят големи впечатления у
нашите съграждани. Голямата политика е понякога голяма само по коридорите на нашите институции“, започна Майдел.
След което продължи по същество:
„Една такава малка, но всъщност много голяма тема са двойните стандарти на продуктите в Европа. Една напитка,
козметика или шоколад, продадени с цена и опаковка на позната марка, но с лошо качество, не подронва доверието в
самата марка, колкото в европейската способност да осигури равно третиране на нашите граждани в целя ЕС. Точно затова
трябва да с погрижим да ма общи правила за качеството на стоките за всички европейци.“
Майдел заяви, че от ЕНП настояват за обща методология за тестване на храните в цяла Европа.
„Не трябва да забравяме, че второто качество стоки не създава второ качество европейци, а само второ качество Европа“,
завърши българската евродепутатка.
В началото на дебатите еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви, че
трябва да се промени настояща директива, която допуска двойния стандарт на храните. И призова депутатите да гласуват
за тази промяна още преди европейските избори през май 2019 г.
По-късно днес евродепутатите приеха незаконодателна резолюция с 464 гласа „за“, 69 „против“ и 17 въздържали се. Тя
изменя Директивата за нелоялни търговски практики и се очаква да бъде гласувана през ноември в Комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите.
Парламентът препоръча редица мерки, които да бъдат приложени на ниво на ЕС и на национално ниво за справяне с
проблема с двойните стандарти.
Евродепутатите призовава за:
• бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи
продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите
и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията;
• обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване
колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството;
• резултатите трябва да бъдат публично достъпни в база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не покъсно от края на 2018 г.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Каузи по пътя към върха - гостува Ивет Лалова
Оставки и назначения, процедури и решения - коментар на живо
Мисия "Образование" - системата между успехите и грешките
Нощта на Кръстовден. Стотици спят под открито небе с надежда за чудо
Битка срещу депресията - как да се справим?
Моменти от Балканиадата по бързо ходене на пощальони - кадри от 1986 година
БТВ, "Тази сутрин"
Защо четирима млади футболисти загубиха живота си на пътя - разговор с техни съотборници и близки;
Кой е виновен и можеше ли да бъде избегната трагедията край Своге - гост бившият регионален министър
Костадин Паскалев;
Има ли напрежение между президент и правителство заради министерските оставки и защо беше оттеглена
едната кандидатура - коментар на Татяна Буруджиева и Димитър Ганев;
„Чети етикета": Ще забрани ли Европа двойния стандарт на храните?
На живо от Кръстова гора: Хиляди вярващи се събират в очакване на чудото;
Нова телевизия, „Здравей България"
Фалстарт на промените. Указ на президента спъна промените в кабинета; номиниран за министър се отказа - до
къде ще стигне напрежението между първите в държавата?
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Оградата срещу чумата на завишени цени? Сключвани ли са неизгодни сделки за строежа? Разследване на Марин
Николов
Повече пари от джоба ни за здраве, това ще ни осигури ли по-добро лечение; и още: за по-високите сметки за
вода и за двойния стандарт при храните - говори омбудсманът Мая Манолова
Учебната година започва - ремонтите продължават - как ще се учи между учебниците и майсторите?

√ Предстоящи събития в страната за 14 септември
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа в Министерския съвет ще се проведе Първото заседание на Централния епизоотичен съвет. В него
ще участват заместник министър-председателят Томислав Дончев, министърът на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на вътрешните работи Валентин
Радев, министърът на икономиката Емил Караниколов, изпълнителният директор на Българската агенция по
безопасност на храните Дамян Илиев.
От 09.30 часа в зала 702 на Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени ценовите оферти в обществената
поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителството на 7.5
км от пътя Белица - Загражден.
От 10.00 часа в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" на ул. „Пиротска" 171А с полагане на
венци пред мемориала на загиналите огнеборци в ГД ПБЗН ще бъде отбелязан професионалният празник на
българските пожарникари. От 16.30 часа пред сградата на УПБЗН - Нови Искър на ул. „Стое Джуров" ще бъде открит
паметник на пожарникаря инж. Богдан Личев.
От 10.30 часа пред сградата на кметството в с. Железница кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери
предоставянето на компостери по програма на Столична община.
От 10.30 часа в София Картинг Ринг ще се състои пресконференция, представяща формата и част от участниците в
Еко 12 часа на България.
От 11.00 часа в изложбена зала „Архиви" ще бъде открита документалната изложба „Безпределният космос на
човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков (1919-2015) - българският учен, който участва в космическата
програма на САЩ и допринася за провеждането на първия космически полет по програма Аполо до Луната.
От 11.00 до 14.00 часа в градинката на НДК при кръстовището на бул. „Витоша" и „Патриарх Евтимий" актьорът
Ивайло Захариев и експерти, ще разговарят с родители, деца и бъдещи родители в рамките на инициативата
Обединение „Детство без насилие".
От 11.00 часа разположена в синята зона на пл. „Св. Александър Невски" ще се проведе международната
инициатива PARK(ing) Day, в която ще участват и кучета на ОП „Екоравновесие".
От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Национален и световен протест на 16-ти септември
2018 г. пред Парламента, пред всички общини и пред всички български посолства по света, с искане за оставка,
съд и смяна на системата".
От 12.00 часа зам.-кметът на София Евгени Крусев ще провери ремонтните дейности на ул. „Цар Симеон".
От 13.30 часа в залата на 11-тия етаж на КНСБ ще се състои пресконференция на синдикалната организация на
КНСБ в НИМХ.
От 17.30 часа пред Министерски съвет велосипедисти се събират на протест под надслов „Поход за живот" в памет
на загиналия велосипедист - Мартин Чикалов, който бе блъснат от неправоспособен шофьор.
От 18.00 часа в дворното пространство на къща музей „П. К. Яворов" ще се проведе вечер на гражданската поезия.
От 19.00 часа в салона на Столичен куклен театър на ул. „Гурко" 14 ще се състои официалното откриване на 10-тото
юбилейно издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите" 2018 .
***
Благоевград.
От 11.00 часа в Регионален исторически музей - Благоевград ще бъде открита изложбата „За нея ние се боримь за
нея ние мремь" по повод 115-годишнина от Илинденско - Преображенското въстание.
От 14:00 часа в кафе-сладкарницата на ОД на МВР Благоевград ще се състои брифинг във връзка с традиционната
„Акция на полицията: „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!"
***
Бургас.
От 10.00 часа в зала „Бойчо Брънзов" ще се проведе международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания
и ветерани.
От 18.00 часа в изпразнения плувен басейн и съседни пространства в МКЦ за втори пореден път ще се проведе
фестивалът „Вода".
***
Варна.
От 10.00 часа във фоайето пред зала „Варна" ще бъде награден Александър Кръстев, ученик от Математическа
гимназия „Д-р Петър Берон", спечелил златен медал от Международната олимпиада по Информатика в Цукуба,
Япония.
От 11.00 часа в Градската художествена галерия ще бъде открита в фотоизложба по случай 100-годишнината от
създаването на Азербайджанската демократична република. Поканени са Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова - посланик
на Азербайджан и кметът на Варна Иван Портних.
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От 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Варна ще се проведе брифинг във връзка с началото на традиционната акция
за пътна безопасност „Децата тръгват на училище!".

***
Велико Търново.
От 10.00 часа в Голяма зала на Общината ще се проведе дискусия за Закона за поземлените отношения и опазване
на земеделските земи. Организатор е Министерство на земеделието и храните.
***
Велико Търново./с. Шемшево.
От 16.30 часа на стадиона в селото ще се проведе закриване на лятна полицейска академия - село Шемшево.
***
Велико Търново./с. Ресен.
От 19.30 часа в Парк „Асеневци" Un Beso Fiesta: Уроци по латино танци и бачата, концерт на George Dice и
„Романтик парти".
От 20.30 часа в Летен театър „Есенни джаз вечери - Велико Търново 2018", концерт на Камелия Тодорова и Биг
бенд Велико Търново.
***
Видин.
От 11.30 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на тържественото откриване на учебната
2018/2019 година на филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" във Видин.
***
Габрово.
От 17.00 часа в спортна зала „Орловец" ще се проведе демонстрация на противопожарна и спасителна техника.
***
Димитровград.
От 18.00 часа в залата на II етаж на община Димитровград ще се проведе заключителна пресконференция по повод
реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна
градска част, бул. "България" - I етап, гр. Димитровград.
***
Казанлък.
От 13.00 часа в Дома на културата на „Арсенал" АД в град Казанлък ще се проведе конференция на тема „Ролята
на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността на
страната". От 15.30 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще се включи в дискусиите в рамките на
конференцията.
От 18.00 часа в Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства на ул. "Чудомир" ще се състои
представяне на книгата на проф. Топалджикова "Отлитащото време. Лъч светлина през обектива. Фотографската
фамилия Карастоянови.
***
Калофер.
От 14.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще участва в откриването на нови производствени
мощности в „Интендантско обслужване" ЕAД.
***
Карлово.
От 14.00 часа служителите от общинска администрация ще почистят замърсени райони в града, част от
националната инициатива „Да изчистим България заедно".
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе награждаване на отличените ученици от
проведения тест за отпускане на еднократни общински стипендии.
***
Русе.
От 13.00 часа на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане" на ИАОС на ул. „Ниш"
министърът на околната среда и водите Нено Димов ще представи апарат за измерване концентрацията на
интензивно миришещи вещества.
***
Пловдив.
От 10.00 часа в Дома на културата „Борис Христов" икономическият екип на Представителството на Европейската
Комисия в България организира представяне и дискусия на ключовите документи и специфичните за България
препоръки в рамките на Европейския семестър 2018.
От 12.00 часа на пл."Централен" ще се проведе първото издание на кулинарния фестивал MOOD FOR FOOD Street
Fest, част от програмата на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019".
От 13.00 часа в заседателната зала на район "Южен" ще се проведе кръгла маса на тема "Бъди отговорен към себе
си, към децата ни и към обществото".
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В РД „Пожарна безопасност и защита на населението" ще се състои официално отдаване на почит към паметта на
загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари и поднасяне на цветя пред паметните им
плочи.
От 21.30 часа в Bee Bop Cafе унгарската формация Meszecsinka ще представи пред българската публика последния
си албум, награден с престижната награда Фонограм (унгарското Grammy) за най-добър етно албум на 2018.

***
Поморие.
От 18.00 часа във фоайето на Народно читалище „Просвета 1888" ще бъдат изложени произведенията, сътворени
по време на тазгодишния пленер „Светът е море" - Поморие '2018.
***
Силистра.
От 10.00 часа пред Художествената Галерия в Силистра ще бъде открита скулптурна композиция на художника
Бедиг Бедросян.
От 11.00 часа в зала „Версай" ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет.
От 1.30 часа на площад „Свобода" ще се състои тържествена церемония по случай Празника на Силистра. Ще има
поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към гражданите и гостите и концерт.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се проведе Програма
„Играя и се уча" - групови занимания с деца от 0 до 6 години и техните родители.
От 17.30 часа в Концертна зала на НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще се състои Тържествен концерт „Жар птица"
посветен на 85-годишния юбилей на Катя Павлова.
***
Созопол.
От 18.00 часа в Градската галерия в гр. Созопол ще бъдат открити международен пленер и изложба на тема
„Рисуване, живопис и стъкло".
***
Хасково.
От 11.00 часа в двора на ДЦДВУ„ Марина" в Хасково ще бъдат открити нова детска площадка за деца с увреждания
и сензорна стая.
От 12.00 часа в сградата на читалище „Заря" българският комисар по цифровата икономика и общество Мария
Габриел ще посети Хасково, където ще открие обновената компютърна зала на компютърна школа „Вале".
***
Шумен.
В 10.00 часа в СУ „Сава Доброплодни" ще бъде представена обновената училищна база и готовността за новата
учебна година.
Manager.bg
√ "Да изчистим България заедно", старт - в 8 сутринта на 15 септември
1155 локации в цялата страна ще бъдат почистени в най-мащабната доброволческа инициатива у нас - „Да изчистим
България заедно“ на 15 септември.
Екипът на най-гледаната телевизия в България ще отразява с изнесени студия през целия ден мащабните акции у нас в
рамките на Световния ден на почистването в градове, паркове, исторически забележителности, планински зони, реки,
плажни ивици, пещери и дори под вода. Тази година bTV Media Group организира акции на 1155 локации в цялата страна.
Всички 28 областни администрации и 265 общини се включват в кампанията традиционно всяка година.
Старт на Световния ден на почистването в България ще бъде даден още в 8 сутринта от 5 точки в страната в „Тази събота“,
като отразяването ще продължи в обедна и централна емисия, а в 15.30 часа ще се излъчи и специална емисия новини.
Доброволци в София, Варна, Бургас, Батак и Кюстендил ще бъдат първите, които ще запретнат ръкави, ще сложат ръкавици
и ще се впуснат в събирането на боклук. Диана Любенова и Мариана Векилска ще бъдат изнесени водещи през целия
съботен ден.
В Софийско тази година са организирани 26 акции за деня на голямото почистване. "Тази събота" ще посрещне първите
доброволци от посолството в Индонезия в Южния парк в София, а едно от любимите лица от екрана Станислава Цалова
ще събере отбора на язовир Батак. Диана Любенова ще предава от Южния парк през целия ден, където ще чисти и отборът
на bTV Media Group, а Мариана Векилска ще проследи акциите за почистване и залесяване на горите около язовир Долна
Диканя.
Едни от най-мащабните доброволчески акции тази година ще са на Черноморието. В областите Варна и Бургас са
организирани над 20 акции - по плажните ивици, защитени зони, планински зони и дори морското дъно. В морските
градове почистването ще бъде не само на суша, но и под вода - десетки водолази ще чистят морското дъно в Созопол и
Варна. Стотици доброволци ще се съберат и за да изчистят едни от най-красивите плажове в България.
Чистенето по вода ще продължи и в яз. Батак, където група доброволци с кану-каяци ще извозят боклук от о. Голака. Освен
на дълбоко, на 15 септември ще се чисти и на високо. Стотици хора ще се включат в акцията на Белмекен, където сили ще
обединят не само български доброволци, но ще се отзоват и спортисти от международни отбори. Едно от любимите места
на софиянци - Природен парк Витоша за поредна година ще привлече хиляди доброволци, които освен с почистване, ще
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се включат и с облагородяване на околната среда. Акциите на Витоша ще проследи репортерът Рада Домусчиева, а от
Белмекен на живо ще предава Флорина Иванова.
И тази година няма да бъдат пропуснати и едни от най-замърсените места в страната. Със специална акция с тежка
строителна техника ще се чисти нерегламентираното сметище между с. Граница и с. Слокощина (обл. Кюстендил), откъдето
през целия ден ще предава Ирина Желева.
Денят на голямото почистване ще бъде закрит от Лиляна Боянова в централна емисия новини в 19 часа директно от язовир
Батак. Оттам през целия ден ще предава и репортерът Виктория Готева.
На 15 септември всички доброволци ще могат да отбележат местата, които почистват и на специална карта. В нея всички
участници ще могат не само да маркират мястото, но и площта на изчистената територия и броя доброволци на тяхната
акция.
bTV Media Group организира инициативата за осма поредна година. Тази година „Да изчистим България заедно“ стана част
от най-голямата гражданска инициатива в света - World Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на
почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни. Тази година Южният парк ще бъде
основната локация за почистване на екипа на bTV Media Group, където всички доброволци в парка ще могат да почистят,
а в 11 часа да се забавляват заедно на концерта на радио N-Joy на Голямата сцена. ПП Витоша е втората локация за
почистване на bTV Media Group.
√ Петролът поскъпва на пазарите в Азия
Котировките на петрола днес леко се повишиха в азиатската електронна търговия под въздействието на активните сделки
"купува", последвали вчерашния значителен спад на цените на фона на опасенията, свързани с търговската война между
Китай и САЩ.
Американският лек суров петрол с доставка през октомври поскъпна днес със 17 цента до 68,76 долара за барел в
азиатската електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка през ноември,
повиши котировките си с 5 цента до 78,23 долара за барел.
Вчера цените на черното злато силно се понижиха. Според анализаторите, инвеститорите са предпочели да обърнат
внимание на информациите, според които производството на ОПЕК се е увеличило през август, и да пренебрегнат
свиването на иранския и венецуелския износ.
Търговската война между двете най-големи икономики в света също е оказала натиск върху пазара въпреки американското
предложение за преговори, допълват анализаторите.
Вчера Брентът поевтиня в края на официалната сесия в Лондон с 1,56 долара до 78,18 долара за барел, а в Ню Йорк
американският лек суров петрол понижи котировките си с 1,78 долара до 68,59 долара за барел.
√ Еврото доближи прага от 1,17 долара
Курсът на еврото доближи плътно прага от 1,17 долара. В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута
се разменяше за 1,1694 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1620 долара за едно евро.
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