Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ТРЯБВА ДА Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА
РАБОТНА ЗАПЛАТА
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ)
у нас. Така ще се създадат предпоставки за даване на предимства за форми на заплащане, които в по-голяма степен да
мотивират високопроизводителния труд. За целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане
на механизъм за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното й определяне.

Също така, определянето на минимални осигурителни доходи (МОД-ове) трябва да бъде прекратено и в достатъчно близка
перспектива заменено с договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности. Определянето на
допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (така наречените „класове“) трябва изцяло
да бъде прехвърлено в сферата на колективното договаряне. Това обяви председателят на Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на специална кръгла маса, на която работодателската организация
предложи нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно договаряне
на производителността на труда.
Новият модел е базиран на основата на разработения Модел за обективна оценка на производителността на труда в
рамките на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване
привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската
икономика сектори”. Според модела минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет,
както е в момента, а ще се договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно
споразумение между национално представителните синдикати и работодателските организации, заедно с държавата.
Предлага се в близка перспектива и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните
представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на отраслово / браншово равнище.
Според експертите на АИКБ, колективното договаряне на ниво икономически дейности е много по-адекватно на
икономическите реалности и особено на тенденциите в динамиката на производителността на труда, тъй като трендът на
производителността на национално равнище не съответства на този при отделните икономически дейности.
Според АИКБ в момента, при определянето на минималната заплата не е икономически издържано, минималната заплата
по отрасли, браншове и икономически дейности да се определя след като е определена минималната работна заплата за
страната. Трябва да бъде точно обратното. Да се започва с колективно договаряне на минималните работни заплати на
ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия), а
след това за минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена МРЗ за
икономическа дейност.
„Ние сме готови да започнем договарянето на минималните заплати по икономически дейности, незабавно след
премахването на минималните осигурителни доходи (или „прагове”). Цялата процедура може да бъде вършена в
рамките на досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или бранш.“, заяви
председателят на АИКБ Васил Велев.
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Той добави също така, че „доброто ниво на бипартитния социален диалог е важно конкурентно предимство за
съответното предприятие, а общото ниво на развитието на индустриалните отношения е важен елемент на
конкурентоспособността на националната икономика“.
Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на
общественото осигуряване, докато колективното договаряне на ниво икономически дейности би било един честен и
обективен начин за определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети
предвид динамиката на производителността на труда и трендът на инфлацията.
Заместник министър председателят и председател на НСТС г-н Валери Симеонов
посочи, че определянето на МРЗ е от съществено значение за
България. „Безспорният плюс на съществуването на МРЗ е дисциплинирането на
работодателите. Огромният минус обаче е, че тя се определя по
административен начин. С така действащия модел по никакъв начин не се
насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията и
мотивацията на работниците и служителите. Не само това, но и чрез
административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да
преминават в сивия сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без
това да е съобразено с производителността им и приходите, които
осъществяват“, заяви Валери Симеонов.
По думите на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков е време
да се потърси нов инструмент, който да замести вече остарелите минимални
осигурителни прагове. „Напълно подкрепям идеята минималната работна
заплата да се определя по икономически дейности в преговори между браншовите
организации на работодатели и синдикати.“.
Сред предложенията на АИКБ е и въвеждане на практиките на договаряне на
производителността на труда в колективното договаряне. Така ще се договарят
мерки за повишаване на производителността на труда, постигането на които да бъде
възнаградено с повишаване на заплатите на работниците или с други придобивки, договорени с работодателите.
Участие в кръглата маса взеха заместник министър председателят на Р България и председател на НСТС Валери Симеонов,
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка
Петрова, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“,
главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова, бившия социален министър Иван Нейков и
представители на различни браншови синдикални и работодателски организации.
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Асоциацията на индустриалния капитал в България Ви кани на пресконференция, на която ще бъде представен
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, целящ да прекъсне порочната практика на т.н. „двойни
стандарти“ при храните. Събитието ще се състои на 18 септември (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на АИКБ на
адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ №15.
Участие в пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Кънчо Стойчев, председател на
съюз „Произведено в България“ и г-н Явор Гечев, председател на Национален съюз на земеделските кооперации в
България.
Целта на промените в Закона за храните е да гарантира на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде
идентична на храната в страната, в която тя е произведена. Промените са и в синхрон с приетия от Европейския парламент
доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Разминаването в качеството се счита за нелоялна
практика и производителите на подобни продукти ще понесат санкции в размер на 4% от годишния си оборот.
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас!
Investor.bg
√ АИКБ: Минималната заплата да е обвързана с производителността на труда
Въвеждане на практиките на договаряне на производителността на труда в колективни договори иска
организацията
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ)
у нас. Така ще се създадат предпоставки да се дадат предимства на форми на заплащане, които в по-голяма степен да
мотивират високопроизводителния труд. За целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане
на механизъм за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното й определяне.
Това становище застъпиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на кръгла маса на тема „Модели
за договаряне на МРЗ на основата на разработения Модел за изчисляване на производителността на труда”.
АИКБ предложи нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно
договаряне на производителността на труда, съобщават от пресцентъра на организацията.
От асоциацията настояват определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) да бъде прекратено и заменено с
договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности. Определянето на допълнителните

2

възнаграждения за прослужено време и професионален опит (така наречените „класове“) трябва изцяло да бъде
прехвърлено в сферата на колективното договаряне.
Новият модел е базиран на основата на разработения Модел за обективна оценка на производителността на труд. Според
модела минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет, както е в момента, а ще се
договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно споразумение между национално
представителните синдикати и работодателските организации с държавата.
Предлага се и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните представителни организации
на работодателите и на работниците и служителите на отраслово/браншово равнище. Според експертите на АИКБ
колективното договаряне на ниво икономически дейности е много по-адекватно на икономическите реалности и особено
на тенденциите в динамиката на производителността на труда, тъй като трендът на производителността на национално
равнище не съответства на този при отделните икономически дейности.
Според АИКБ в момента при определянето на минималната заплата не е икономически издържано минималната заплата
по отрасли, браншове и икономически дейности да се определя, след като е дефинирана минималната работна заплата за
страната. Трябва да бъде точно обратното – да се започва с колективно договаряне на минималните работни заплати на
ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия), а
след това за минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена МРЗ за
икономическа дейност.
„Ние сме готови да започнем договарянето на минималните заплати по икономически дейности незабавно след
премахването на минималните осигурителни доходи (или „прагове”). Цялата процедура може да бъде вършена в рамките
на досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или бранш“, заяви председателят на
АИКБ Васил Велев.
Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на
общественото осигуряване, докато колективното договаряне на ниво икономически дейности би било един честен и
обективен начин за определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети
предвид динамиката на производителността на труда и трендът на инфлацията.
По думите на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков е време да се потърси нов инструмент, който да
замести вече остарелите минимални осигурителни прагове. „Напълно подкрепям идеята минималната работна заплата да
се определя по икономически дейности в преговори между браншовите организации на работодатели и синдикати”, каза
министърът.
С така действащия модел по никакъв начин не се насърчава производителността на труда и повишаването на
квалификацията и мотивацията на работниците и служителите, посочи вицепремиерът и председател на НСТС Валери
Симеонов. Не само това, но и чрез административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да
преминават в сивия сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без това да е съобразено с производителността
им и приходите, които осъществяват, каза той.
Сред предложенията на АИКБ е и въвеждане на практиките на договаряне на производителността на труда в колективното
договаряне. Така ще се договарят мерки за повишаване на производителността на труда, постигането на които да бъде
възнаградено с повишаване на заплатите на работниците или с други придобивки, договорени с работодателите.
Министерството на труда и социалната политика ще продължи да полага усилия за постигане на съгласие между
социалните партньори за изработването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, е уверил
министър Бисер Петков. Той припомни, че парламентът е ратифицирал Конвенция 131 на Международната организация
на труда, в която са дефинирани критериите за определяне на минималната заплата.
News.bg
√ Работодателите искат минимални заплати по сектори
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата. По
този начин ще има форми на заплащане, които в по-голяма степен да мотивират високопроизводителния труд. За целта
трябва да се сключи национално споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето на МРЗ. Трябва окончателно
да се премахне административното определяне на заплатата.
Това стана ясно по време на обсъждане на нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на
практиките на колективно договаряне на производителността на труда, организирано от АИКБ.
Според бизнеса трябва да се прекрати и определянето на минимални осигурителни доходи (МОД-ове). Според
представителите на бизнеса то трябва да бъде заменено с договаряне на минимални работни заплати по икономически
дейности.
Допълнителните пари за прослужено време и професионален опит (така наречените "класове") да бъдат прехвърлени в
сферата на колективното договаряне, поиска председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев.
Новият модел се основава на разработения Модел за обективна оценка на производителността на труда.
Според него, МРЗ се определя не от Министерския съвет, както е сега, а се договаря по специален механизъм, разработен
от Тристранката - Националния съвет за тристранно сътрудничество. В него са национално представителните синдикати,
работодателските организации и представители на държавата.
Работодателите предлагат скоро да се премине към договаряне по икономически дейности между браншови организации
на работниците и представители на работодателите. Мотивът на АИКБ е, че има разлика при производителността на
национално равнище и при отделни икономически дейности.
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Според експерти от Асоциацията на индустриалния капитал в България няма икономическа логика да се определя праг на
минимално заплащане за дадена професия, след като има праг на минималната работна заплата. По мнението им трябва
да бъде обратното.
Според Васил Велев работодателите са готови да започнат договарянето на минималните заплати по икономически
дейности, незабавно след премахването на минималните осигурителни доходи (или "прагове"). Цялата процедура може
да бъде вършена в рамките на досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или
бранш.
Социалният министър Бисер Петков смята, че е време да се потърси нов инструмент, който да замести вече остарелите
минимални осигурителни прагове. "Напълно подкрепям идеята минималната работна заплата да се определя по
икономически дейности в преговори между браншовите организации на работодатели и синдикати", каза Петков.
В отговор представителят на работодателите отговори: "Доброто ниво на бипартитния социален диалог е важно
конкурентно предимство за съответното предприятие, а общото ниво на развитието на индустриалните отношения е важен
елемент на конкурентоспособността на националната икономика", смята Василев.
Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на
общественото осигуряване. Колективното договаряне на ниво икономически дейности би било обективен начин за
определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети предвид динамиката на
производителността на труда и тенденцията на инфлацията, смятат работодателите.
В отговор на това мнение вицепремиерът и председател на НСТС Валери Симеонов акцентира, че определянето на МРЗ
дисциплинира работодателите. "Огромният минус обаче е, че тя се определя по административен начин", заяви Симеонов
и изтъкна, че така не се насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията на работниците.
Според него с административното увеличаване на МРЗ най-малките фирми принудително минават в сивия сектор, защото
увеличените разходи не се съобразяват с приходите, каза Симеонов.
Сред предложенията на АИКБ е и въвеждане на договаряне на производителността на труда в колективното договаряне.
Така ще се договарят мерки за повишаване на производителността на труда, постигането на които да бъде възнаградено
с повишаване на заплатите на работниците или с други придобивки, договорени с работодателите.
На форума участваха вицепремиерът Валери Симеонов, социалният министър Бисер Петков и неговата заместничка
Султанка Петрова, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ
"Подкрепа", главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова, бившия социален министър
Иван Нейков и представители на различни браншови синдикални и работодателски организации.
В. Банкерь
√ Бизнесът: Минималната работна заплата трябва да се определя от производителността
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ)
у нас. Така ще се създадат предпоставки за даване на предимства за форми на заплащане, които в по-голяма степен да
мотивират високопроизводителния труд. За целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане
на механизъм за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното й определяне. Това обяви председателят
на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на специална кръгла маса, на която
работодателската организация предложи нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на
практиките на колективно договаряне на производителността на труда.
"Също така, определянето на минимални осигурителни доходи (МОД-ове) трябва да бъде прекратено и в достатъчно
близка перспектива заменено с договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности. Определянето на
допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (така наречените „класове“) трябва изцяло
да бъде прехвърлено в сферата на колективното договаряне", каза Велев.
Според новия модел минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет, както е в
момента, а ще се договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно споразумение между
национално представителните синдикати и работодателските организации, заедно с държавата. Предлага се в близка
перспектива и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните представителни организации
на работодателите и на работниците и служителите на отраслово / браншово равнище. Според експертите на АИКБ,
колективното договаряне на ниво икономически дейности е много по-адекватно на икономическите реалности и особено
на тенденциите в динамиката на производителността на труда, тъй като трендът на производителността на национално
равнище не съответства на този при отделните икономически дейности.
Според АИКБ в момента, при определянето на минималната заплата не е икономически издържано, минималната заплата
по отрасли, браншове и икономически дейности да се определя след като е определена минималната работна заплата за
страната. Трябва да бъде точно обратното. Да се започва с колективно договаряне на минималните работни заплати на
ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия), а
след това за минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена МРЗ за
икономическа дейност.
Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на
общественото осигуряване, докато колективното договаряне на ниво икономически дейности би било един честен и
обективен начин за определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети
предвид динамиката на производителността на труда и трендът на инфлацията.
Заместник министър председателят и председател на НСТС Валери Симеонов посочи, че определянето на МРЗ е от
съществено значение за България. „Безспорният плюс на съществуването на МРЗ е дисциплинирането на работодателите.
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Огромният минус обаче е, че тя се определя по административен начин. С така действащия модел по никакъв начин не се
насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията и мотивацията на работниците и служителите.
Не само това, но и чрез административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да преминават в сивия
сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без това да е съобразено с производителността им и приходите,
които осъществяват“, заяви Валери Симеонов.
EconomyNews.bg
√ Как и защо да се вдига МРЗ?
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ)
у нас. Така ще се създадат предпоставки за даване на предимства за форми на заплащане, които в по-голяма степен да
мотивират високопроизводителния труд. За целта трябва да има сключване на национално споразумение за въвеждане
на механизъм за договарянето на МРЗ и окончателен отказ от административното й определяне.
Също така, определянето на минимални осигурителни доходи (МОД-ове) трябва да бъде прекратено и в достатъчно близка
перспектива заменено с договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности. Определянето на
допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (така наречените „класове“) трябва изцяло
да бъде прехвърлено в сферата на колективното договаряне, това обяви председателят на Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на специална кръгла маса, на която работодателската организация
предложи нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно договаряне
на производителността на труда.
Новият модел е базиран на основата на разработения Модел за обективна оценка на производителността на труда в
рамките на проект BG05M9OP001-1.011 - 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване
привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската
икономика сектори”. Според модела минималната работна заплата за страната няма да се определя от Министерски съвет,
както е в момента, а ще се договаря по специален механизъм, който ще е резултат на национално тристранно
споразумение между национално представителните синдикати и работодателските организации, заедно с държавата.
Предлага се в близка перспектива и преминаване към договаряне по икономически дейности между съответните
представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на отраслово / браншово равнище.
Според експертите на АИКБ, колективното договаряне на ниво икономически дейности е много по-адекватно на
икономическите реалности и особено на тенденциите в динамиката на производителността на труда, тъй като трендът на
производителността на национално равнище не съответства на този при отделните икономически дейности.
Според АИКБ в момента, при определянето на минималната заплата не е икономически издържано, минималната заплата
по отрасли, браншове и икономически дейности да се определя след като е определена минималната работна заплата за
страната. Трябва да бъде точно обратното. Да се започва с колективно договаряне на минималните работни заплати на
ниво икономически дейности (съобразено с информацията от колективното договаряне на ниво отделни предприятия), а
след това за минимална работна заплата за страната да се приема най-ниската стойност на договорена МРЗ за
икономическа дейност.
„Ние сме готови да започнем договарянето на минималните заплати по икономически дейности, незабавно след
премахването на минималните осигурителни доходи (или „прагове”). Цялата процедура може да бъде вършена в рамките
на досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или бранш.“, заяви председателят на
АИКБ Васил Велев.
Той добави също така, че „доброто ниво на бипартитния социален диалог е важно конкурентно предимство за съответното
предприятие, а общото ниво на развитието на индустриалните отношения е важен елемент на конкурентоспособността на
националната икономика“.
Според АИКБ минималните осигурителни доходи представляват единствено грижа за попълване на фондовете на
общественото осигуряване, докато колективното договаряне на ниво икономически дейности би било един честен и
обективен начин за определяне на минималното възнаграждение на това равнище, особено в случая, когато са взети
предвид динамиката на производителността на труда и трендът на инфлацията.
Заместник министър председателят и председател на НСТС Валери Симеонов посочи, че определянето на МРЗ е от
съществено значение за България. „Безспорният плюс на съществуването на МРЗ е дисциплинирането на работодателите.
Огромният минус обаче е, че тя се определя по административен начин. С така действащия модел по никакъв начин не се
насърчава производителността на труда и повишаването на квалификацията и мотивацията на работниците и служителите.
Не само това, но и чрез административното увеличаване на МРЗ принуждаваме най-малките фирми да преминават в сивия
сектор, тъй като те трябва да увеличават разходите си без това да е съобразено с производителността им и приходите,
които осъществяват“, заяви Валери Симеонов.
По думите на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков е време да се потърси нов инструмент, който да
замести вече остарелите минимални осигурителни прагове. „Напълно подкрепям идеята минималната работна заплата да
се определя по икономически дейности в преговори между браншовите организации на работодатели и синдикати.“.
Сред предложенията на АИКБ е и въвеждане на практиките на договаряне на производителността на труда в колективното
договаряне. Така ще се договарят мерки за повишаване на производителността на труда, постигането на които да бъде
възнаградено с повишаване на заплатите на работниците или с други придобивки, договорени с работодателите.
Участие в кръглата маса взеха заместник министър председателят на Р България и председател на НСТС Валери Симеонов,
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка
Петрова, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“,
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главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова, бившия социален министър Иван Нейков и
представители на различни браншови синдикални и работодателски организации.

Важни обществено-икономически и политически теми

БТВ
√ Съветът на управляващата коалиция решава кои ще са новите министри
Тримата министри, след оставките, ще се върнат в парламента
Съветът на управляващата коалиция се събира в понеделник. Той трябва да определи окончателно кои ще са новите трима
министри, които в сряда да бъдат гласувани от Народното събрание.
Които и да са новите лица във властта, Николай Нанков, Ивайло Московски и Валентин Радев се връщат в парламента. А
досегашните им заместници ще трябва да го напуснат.
„Така е по закон - титуляра се връща и аз ще трябва да освободя мястото. и най вероятно ще се върна към професията си,
аз съм финансист, казва Йорданка Филикрийска. Реших да не слагам каруцата пред коня и още не съм мислила, допълва
тя.
Депутатите от ГЕРБ, които си отиват, казват, че са придобили голям опит и парламентът със сигурност ще им липсва.
„Да, ще ми липсва, но като цяло аз имам счетоводна къща и ще продължа да си работя”, смята Калин Василев.
„Аз съм агроинженер. Никой не се е родил народен представител, ще имам с какво да се занимавам, ще ми липсва
сплотената атмосфера в групата на ГЕРБ”, каза и Ралица Добрева.
В петък номинираният за транспортен министър Александър Манолев се оттегли.
В понеделтик Съветът на коалицията трябва да реши с кого да го замести. Очаква се това да е експерт от държавната
администрация.
Указът, с който Младен Маринов трябва да бъде освободен като главен секретар на МВР, за да може да заеме
министерския пост, беше забавен от президента заради липса на съгласуване и се чака до вторник.
А постът на Николай Нанков ще бъде поет от депутата от регионалната комисия Петя Аврамова.
В. Класа
√ Номинации за транспортен министър
Две са номинациите, които ГЕРБ ще предложи за нов министър на транспорта. Това каза в Пловдив председателят на
парламентарната група на партията Цветан Цветанов.
Той уточни, че кандидатурите ще бъдат обсъдени в понеделник по време на коалиционния съвет. Заместникпредседателят на ГЕРБ обаче отказа да назове имената им.
По думите му и двете кандидатури са достатъчно добре подготвени и отговорят на изискванията. „Те имат добра
професионална биография и много добър експертен потенциал, тъй като работят в администрацията на държавата",
посочи Цветанов.
До търсенето на нов министър на транспорта се стигна, след като номинираният от премиера Александър Манолев се
отказа от поста.
Investor.bg
√ ИПИ: Заплащането на чиновниците – за престой или за резултати?
Финансовият министър да поиска срещу увеличение на възнагражденията конкретни промени в управлението на
публичния сектор, съветва Петя Георгиева
Както стана ясно през последните дни, при обсъждането на бюджета за 2019 г. се планира ново увеличение на
възнагражденията на служители в бюджетната сфера. Министърът на финансите Владислав Горанов анонсира, че ако
макроикономическата прогноза за 2019 г. позволява, ще има възможност от 1 януари 2019 г. да бъдат увеличени доходите
в бюджетната сфера с 10%.
Още в началото на годината се коментираше увеличение за част от персонала, примерно за служителите в местата за
лишаване от свобода, на полицаите и др. Заплатите на учителите също ще продължат да растат в съответствие с решението
на правителството от миналата година до 2021 г. те да удвоят размера си в сравнение с 2017 г. Извън изброените сектори,
липсва яснота кои заплати, с колко точно и по какъв начин ще бъдат увеличени през следващата година, коментира Петя
Георгиева от екипа на Института за пазарна икономика.
Възнагражденията на служителите в бюджетния сектор винаги са били обект на сериозен дебат поради много причини.
Първо, възнагражденията на заетите в бюджетната сфера представляват значителен дял от държавния бюджет – близо
23% от общите публични разходи по КФП за 2017 г. са за персонал. Също така броят на служителите в бюджетните сектори
спрямо населението в България е на над средното ниво сред страните от ЕС.
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Най-същественият проблем, обаче, е фактът, че резултатите от труда на заетите в публичния сектор не са видими „с просто
око” – дали поради това, че липсва система за оценка на реалните резултати от работата им или поради това, че качеството
на публичните услуги в много ведомства е на ниско ниво, което създава усещане за несправедливост у данъкоплатеца.

Икономическата теория твърди, че всеобщо нарастване на заплатите в непроизводителни сектори не се препоръчва, тъй
като има вероятност да се генерира инфлация. Добре е да се следи нарастването на доходите на работещите да не
надхвърля ръста на производителността на труда в икономиката (или поне в публичния сектор). Също така следва да се
има предвид, че разходите за персонал са много инертни и негъвкави в поска надолу, което означава, че трудно могат да
бъдат намалени при криза.
Размерът на публичния сектор и броят на служителите в него е функция на избора за това какви и колко публични блага
обществото желае да получава, както и колко ефикасен е самият сектор. Въпросът с оценката на резултатите от труда на
държавните служители обаче е въпрос на управленско решение, което не само е трудно да се вземе, но още по-трудно да
се изпълни на практика.
В много държави по света съществуват системи за оценка на резултатите от труда на държавната администрация. Те често
се базират на поставяне на оценки от началници на подчинени, свързани с изпълнение на целите, които администраторът
сам е поставил.
Значителният субективизъм е неизбежен, тъй като почти не съществуват обективни индикатори, които да представят
резултатите от труда на чиновниците. В България подобни системи за оценка в редица ведомства съществуват, но и те не
се базират на обективни и измерими индикатори, които да са извън прекия контрол от страна на чиновниците.
Система за оценка на резултатите от труда на държавните служители с външни за нея индикатори може и трябва да бъде
изградена, особено що се отнася до получаваните от чиновниците допълнителни възнаграждения.
Възможен вариант за това е системата да се изгради на нива, като първото ниво да обвързва конкретното ведомство с
индикатори за ефект (outcomes) и изпълнението им да му дава право да получава или не допълнителни възнаграждения.
Ако индикаторът за ефект е постигнат, могат да се проследяват индикатори за резултат (outputs), чрез които да бъде
възможно разпределение на средствата между тези, които са допринесли за постигане на резултатите и съответно – на
ефекта.
Другият вариант е министър Горанов да изиска и следи за конкретни промени в управлението на публичния сектор срещу
увеличение на възнагражденията – така добре познатия принцип „пари срещу реформа”. В противен случай това ще е
поредното увеличение, от което обществена полза няма да има.
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√ Индексът на тържищните цени с ръст от 2,6% ръст през тази седмица
Някои от плодовете и зеленчуците поскъпват за сметка на други, които отчитат понижение в цената си
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се покачи тази седмица с 2,60
процента до 1,374 пункта, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, цитирани от
БТА. Тази година ИТЦ падна в средата на август до 1,311 пункта. Базовото ниво на индекса - 1,000, е от 2005 година.
Доматите от открити площи поевтиняха тази седмица със 25,7 на сто и се продават по 1,32 лева за килограм.
Градинските краставици поскъпват с 26,2 процента до 1,30 лева. Картофите се търгуват по 0,60 лева за килограм на едро.
Цената на зелените чушки се повишава с 5,3 на сто до 1,20 лева. Червените чушки поскъпват с 10,2 на сто до 1,40 лева за
килограм. Корнишоните се продават по 1,32 лв. /кг.
Ябълките поевтиняват с 3,6 на сто и се продават по 1,06 лв./кг. Прасковите поскъпват с 19,6 на сто до 1,71 лв./кг. Цената на
дините скача с 22,4% до 0,60 лева за килограм, а пъпешите поскъпват със 7,6 на сто и се продават по 1,27 лв./кг. Гроздето
поскъпва със 12,7 на сто до 1,32 лева за килограм.
Кравето сирене се търгува по 5,87 лв./кг; кашкавалът се купува по 9,97 лв./кг, а олиото поевтинява с 0,5 на сто до 1,96 лева
за литър. Каймата поскъпва с 1,3 на сто и се търгува по 4,71 лева за килограм. Пакетче краве масло от 125 грама се търгува
за 2,32 лева. Пилешкото замразено месо поскъпва с 2,5 на сто до 4,05 лева за килограм на едро в края на седмицата.
Захарта се търгува по 1,04 лв./кг, а брашното тип "500" се продава по 0,80 лева. Яйцата се продават по 0,21 лева за брой.
Economic.bg
√ Билетите за междуградски превози ще поскъпнат заради новите екотакси
Превозвачите недоволстват и от намеренията за задължителни колани в автобусите
Билетите за междуградски превози ще поскъпнат с 5% заради новите екотакси, въведени от Министерство на околната
среда и водите. Наредбата предвижда колкото по-старо е дадено превозно средство, толкова по-висока такса да се плаща
при регистрация. Управляващите смятат, че мярката ще спомогне за намаляване на вредните емисии.
За превозвачите обаче екотаксата е крайно притеснителна. "Това всъщност е продуктова такса, с която автобусът трябва
да бъде рециклиран. Тя няма нищо общо със замърсяването на въздуха", коментира представителят от Конфедерацията
на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в "Събуди се" по Нова тв.
Тя изрази и недоволство от намеренията за задължителни колани при превозите на разстояние, по-голямо от 30
километра. "Обновяването на автобусите няма да стане чрез тези такси, а само и единствено с комплексни мерки", заяви
Милтенова. Тя е категорична, че при всички случаи цената на билета ще се увеличи.
Превозвачите планират да поискат лична среща с премиера Бойко Борисов през следващата седмица, на която да обсъдят
планираните от правителството промени.
News.bg
√ Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за годишен ремонт
Шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт. Реакторът бе спрян на 15 септември 2018 г. в 3
ч. и 22 мин. Очаква се да бъде пуснат отново в края на октомври, съобщиха от атомната електроцентрала.
В рамките на престоя ще бъдат изпълнени предвидените ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на
системите на блока.
По време на ремонта реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата, 24-а поред, горивна
кампания.
Другият 1000-мегаватов блок на АЕЦ "Козлодуй" - пети, работи с пълно натоварване на мощността.
В. Дума
√ Румен Радев посрещна граждани в Деня на отворените врати
За поредна година президентството отвори врати за граждани в рамките на инициативата "Европейски дни на културното
наследство". Стотици хора се редиха търпеливо на опашки в неделя пред "Дондуков 2", за да разгледат отвътре култовата
сграда, да седнат в стола на държавния глава и да бъдат президент за един ден.
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова приеха първите гости и ги приветстваха в Гербовата зала.
Президентската институция от години подкрепя тази инициатива и всяко усилие за повече прозрачност и достъп на
гражданите до работата на институциите, заяви Радев на гостите. Той подчерта, че в Гербовата зала посреща държавни
глави и делегации, но българските граждани за него са най-високото ниво. Йотова пък изтъкна усилията на
президентството за изучаването на българския език по света. В момента българските неделни училища са над 430 по света,
а над 15 милиона души говорят български, каза тя.
В рамките на европейската културна инициатива, стартирала от събота, гражданите посетиха и други емблематични за
столицата сгради - БНР, Централния военен клуб, джамията "Баня Баши", католическия храм "Св. Йосиф", Софийската
синагога, Духовната семинария "Св. Йоан Рилски", Националната библиотека "Кирил и Методий", Софийския университет
"Св. Климент Охридски" и много музеи.
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Manager.bg
√ ЕЦБ със строги изисквания към БНБ
Забраната за БНБ да финансира правителство, органи и институции, както и да печата пари, наложена от валутния борд, е
изискване и на ЕЦБ, което вече трябва да спазваме.
Централната ни банка не трябва да финансира правителства, национални органи и институции, както и служби и агенции
на ЕС. Това гласи изискването, което вече е записано в предложени от финансовия министър Владислав Горанов промени
в Закона за БНБ, предаде „24 часа”.
Забраната изрично се отнася и за инвестиции в каквито и да е дългови книжа на правителство, общини и държавни
дружества, както при първичното им пласиране, така и при последващата им търговия.
България трябва да въведе законови гаранции за пълна независимост на БНБ и за ненамеса на изпълнителната власт в
работата ѝ.
Освен това трябва да променим законодателството си така, че да гарантираме пряко приложение на всички актове и
предписания на ЕЦБ както по отношение на банките, работещи у нас, така и за централната банка.
Всички тези промени ще бъдат записани в закони, но най-вероятно ще влязат в сила след стрестестовете. Подготовката за
тях вече е започнала. Усилено се работи и по методиката за новата оценка на банковите активи. Планът е двете оценки да
са факт до средата на 2019 г.
Централната ни банка ще продължи да предоставя на ЕЦБ непрекъсната информация за лихвените нива и други основни
показатели.
Управлението на резервите в чужда валута, както и покупките или продажбите на валута, за да се балансират обменните
курсове пък ще премине под контрола на ЕЦБ. Институцията, ръководена от Марио Драги, ще следи и за това дали се
упражнява подходящ надзор над финансовите пазари и институции, както и дали платежните системи работят
безпроблемно.
След решение на съда на ЕС от 13 сепетември БНБ пък ще трябва да разкрива пред депозанти на фалирали банки
информация за осъществявания надзор. Условието е тя да се дава на пряко засегнати от фалита и да не засяга интересите
на трети страни.
EconomyNews.bg
√ ЕП прие доклад срещу двойния стандарт при храните
ЕС ще предприеме мерки срещу двойното качество на продуктите на единния пазар, за да няма двойни стандарти при
храните и другите потребителски продукти между държавите от Западна и Източна Европа. Това стана ясно от гласувания
и приет с мнозинство на пленарната сесия в Страсбург доклад за двойното качество на продуктите на евродепутата от
Групата на социалистите и демократите към ЕП Олга Сехналова.
В окончателния текст на доклада бяха приети ключови препоръки от становището на Комисията по земеделие към ЕП,
чийто автор е българският евродепутат Момчил Неков.
„Няма да има „Европа на две скорости“, когато няма „двоен стандарт срещу различните европейски граждани.
Проведените анализи в редица страни, сред които и моята - България, показаха, че въпреки многогодишните усилия и
апели, порочната практика „еднакъв продукт и опаковка, но различно съдържание и пропорции“ продължава.
Приветствам усилията на комисар Йоурова за изменение на Директива 29 от 2005 г., но силно вярвам, че амбицията на
предложението трябва да бъде по-голяма, защото милиони европейци очакват повече. Това ще стане чрез изричното
включването на забраната на т.нар. „двоен стандарт“ в Приложение 1 към директивата.
Крайно време е „продуктовата дискриминация“ спрямо милионите европейци от Централна и Източна Европа да спре.
Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател“, заяви Неков по време на обсъждането на
Доклада.
Евродепутатите осъдиха продажбата на привидно идентични продукти с по-ниско качество в някои европейски страни като
несправедливо и опасно поведение. Те обещаха да работят за намирането на европейски решения, които да третират
европейските потребители като равни, независимо от страната им на пребиваване.
„Трябва да се погрижим да няма европейски граждани от втора класа, що се отнася до хранителните продукти. Същата
опаковка трябва да съдържа същия продукт, независимо дали купувачът е в София или Стокхолм", допълни Неков.
Чрез доклада за двойното качество на продуктите се приканва производителите да обмислят въвеждането на лого върху
опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка и с еднаква опаковка са
еднакви в различните държави членки.
Според евродепутатите предпочитанията на потребителите не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество,
а потребителите трябва да бъдат информирани, че продуктът е пригоден за техния пазар, като това да не се приема за
даденост.
В доклада се подчертава нуждата от създаването на ефективно, прозрачно и международно сътрудничество и споделяне
на данни между национални органи, отговарящи за защита на потребителите;
Призовава се ЕК да очертае съществуващите национални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС и да се
даде оценка на проявата на двойно качество на единния пазар.
Докладът относно двойното качество на продуктите на единния пазар бе приет от Европейският парламент с мнозинство
- 464 „за“, 69 „против“ и 17 „въздържал се“.
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√ Очаква се понижение на цените на имотите от догодина
Понижение на цените на имотите в София и другите големи градове в страната прогнозират експерти. В момента се
наблюдава стабилизиране на пазара на недвижимост и край на рязкото покачване на цените, характерно за последните
няколко години.
„Ще се повтори ситуацията отпреди 2007-2008 г., бум на цените, след това стабилизиране, последвано от спад“, заяви
Петър Сотиров, управител на агенция за недвижими имоти. По думите на Сотиров понижението в цените на имотите ще
бъде в рамките на до 10% в някои квартали на столицата към средата и края на следващата година. До края на тази година
обаче спад не се очаква.
Според съоснователя на друга голяма брокерска къща в столицата Маноил Попов спадът на цените в определени райони
в столицата може да е дори още по-голям – до 20%. „В някои квартали до 10-20%, там в момента се наблюдава силен ръст
на строителството, необосновано покачване на цените, затова може да има и такъв спад“, отбеляза Маноил Попов. И
според двамата експерти кварталите в столицата, където би се наблюдавал подобен спад, се намират в западната част.
Тенденцията ще бъде сходна и в другите големи градове в страната, посочиха експертите. В никакъв случай обаче не може
да се говори за повтаряне на имотната криза от 2008 г., категорични са те, като евентуалното увеличение на цените би било
естествен пазарен процес.
Novini.bg
√ Ангелкова ще участва в кръгла маса по проекта за 12 винено-кулинарни дестинации в Кърджали
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва в кръгла маса в Кърджали за обсъждане на проекта за 12 виненокулинарни дестинации. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма.
На събитието ще бъдат дискутирани дестинациите „Сакар“ и „Родопи“. Събитието е част от втори етап от реализацията на
съвместната инициатива на Министерството на туризма и Министерствотона земеделието, храните и горите.
В дебата ще участват още Никола Чанев, областен управител на област Кърджали, инж. Красимир Коев, изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното и др.
Кръглата маса ще се проведе на 15 септември от 13.30 часа в Кърджали, зала 301 на Областната администрация.
БНТ
√ Расте заетостта в селското стопанство
До края на годината заетостта в селското стопанство у нас ще расте. Това сочи най-новото Обзорно изследване на заетостта
у нас, подготвено от международната организация ManpowerGroup. Анкетирани са над 620 работодатели в земеделието,
които планират да увеличат броя на наетите работници през следващите 3 месеца с 6%.
Аграрният сектор има амбициозни планове за ръст на заетостта през тази година. И все пак според проучването, той е
вторият след промишлеността с най-големи очаквания за назначаване на допълнителен персонал. Работодателите от
строителството споделят най-слаби намерения за наемане - с ръст едва от 2%.
Намеренията за наемане на още работници се увеличават в пет от десетте индустриални сектора в сравнение със същия
период на миналата година.
Най-амбициозни са плановете за увеличение на заетостта в сектор „Производство", където се очаква ръст спрямо
предишното тримесечие с 18%. На второ място е „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов" с очаквано увеличение с
14%, а трети е секторът „Търговия на едро и дребно" с прогнозно увеличение на персонала от 12 на сто.
Николай Димов е арендатор от района на Ямбол. Върху площ от 70 хиляди дка произвежда предимно зърнено- житни
култури. Част от земите са и пасища, върху които отглежда крави. Планира в бъдеще да наеме допълнително работници
заради разширяване на производството, с цел преработка на животинската продукция.
Николай Димов - арендатор с. Стефан Караджово: Престои изграждане на цех за производство на пелети, както и
кланица за клане на собствени животни и затова се откриват нови работни места.
Според арендатора обаче, Странджа е район със силно изразен демографски срив, трудно се намират работници и затова
му престои много работа за привличането им от различните части на страната.
Според Обзорното изследване на заетостта, като цяло всеки десети работодател в страната очаква да назначи още
персонал през следващите 3 месеца.
√ Възможно ли е да има срив на интернет на 11 октомври?
Интернет може да рухне на 11 октомври. Такава новина заля социалните мрежи в началото на седмицата. Посочената
причина е първата в историята смяна на така наречените ключове на интернет регулатора, което може да създаде
проблеми при сърфирането в мрежата. Истината обаче не изглежда толкова песимистично, коментираха пред БНТ
български IT експерти.
Интернет потребителите бяха предупредени, че след 11 октомври част от ресурсите в мрежата може да се окажат
недостъпни, а много сайтове да се откриват изключително бавно. В действителност от години се подготвя смяна на
секретните ключове в самия корен на интернет.
Илия Базлянков - IT експерт: "Правени са много тестове, сценарии, и всичко показва, че максимум 0,05% от потребителите
могат да изпитат проблеми. Това са около 2 милиона потребители."
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Всъщност все още дори не е решена точната дата, на която ще се случи смяната. В световен мащаб се организират редица
форуми, които дискутират въпроса. Там се чува и гласът на българските интернет потребители.
Николай Кръстев - онлайн предприемач: "На подобни срещи винаги има представители на България, така че българският
потребител може да бъде сигурен, че е в добри ръце и ще бъдат взети предвид неговите интереси."
А възможните сценарии далеч не изглеждат толкова апокалиптично, колкото се тиражира.
Илия Базлянков - IT експерт: "Най-добрият сценарий е в повечето държави никой да не разбере нищо от проблема, а найлошото е тези 2 милиона потребители да им спре достъпа до интернет изцяло - не могат да отварят сайтове, имейли, и ако
това стане, те трябва да се обадят единствено на интернет доставчика си и той да промени настройките."
Николай Кръстев - онлайн предприемач: "Смятам, че нас няма да ни касае кой знае колко. Все пак ние сме част от целия
свят, при всички положения ще имаме някакъв отзвук."
Българските интернет потребители могат да бъдат спокойни - готвените промени се очаква да засегнат най-вече САЩ.
√ Президентът Радев ще участва в срещата на инициативата "Три морета"
Държавният глава Румен Радев ще участва в срещата на върха на инициативата „Три морета", която ще се проведе днес и
утре в румънската столица Букурещ. Тя включва 12 държави от Европейския съюз, разположени между Адриатическо,
Балтийско и Черно море. Инициативата има за цел да насърчи транспортната, енергийна и дигитална свързаност на
държавите от Източна Европа.
Club Z
√ Фандъкова: При мащабни ремонти няма гаранция, че някой майстор няма да си остави ръцете
Кметицата на София иска 50 000 санкция за бетонирани дървета в центъра на София
Постоянни проверки на качеството на ремонтите, за първи път изпитание на настилките в две лаборатории, налагане на
санкции на фирмите, които изпълняват обществените поръчки и успех с пускането на движението на две от
"невралгичните" пътни артерии в града за първия учебен ден - с това се похвали кметицата на София Йорданка Фандъкова
пред бТВ тази сутрин - в Деня на София. Обновените булеварди "Арсеналски" и бул. "Васил Левски" в района на Ректората
на Софийския университет от днес за отворени за движение и сроковете са спазени, обяви Фандъкова.
Не така "по вода" обаче върви ремонтът в района на ул. "Граф Игнатиев" в сърцето на столицата. Освен че се очаква
забавяне, преди дни от "Спаси София" алармираха за бетонирани дървета. От думите на Фандъкова се разбра, че веднага
е изпратена проверка, установени са нарушения на правилата, а Столичната община може да наложи санкция до 50 000
лв. в подобни случаи.
Кметицата е поискала именно санкция в този размер да бъде наложена на изпълнителите на ремонта на централната
част на София. Обществената поръчка, която е на стойност над 20 млн. лв., бе спечелена от "Джи Пи Груп" (компанията се
свързва с шефа на "Лукойл България" Валентин Златев - б.р.), въпреки че фирмата не бе дава най-ниска цена, но пък
имала най-добри гаранции за качество на изпълнението.
За да се гарантира качеството на ремонтите кметицата обяви, че за първи път е поискала проба от асфалта на ремонтирания
бул. "България", който бе пуснат предсрочно, да се направи в две независими лаборатории. Резултатите са готови и те
показват, че материарите отговарят на изискванията. Очакват се резултатите от пробите и за бул. "Васил Левски" и бул.
"Арсеналски".
По думите на Фандъкова "парите на софиянци не отиват за калпави ремонти". И даде пример с прословутата
реконструкция на бул. "Дондуков". Според кметицата този ремонт "излезе златен на фирмата изпълнител на обществената
поръчка", заради постоянното отстраняване на дефекти за собствена сметка.
На въпрос дали отново ще е кандидат за кмет на местния вот догодина Фандъкова отвърна, че е твърде рано да се говори
по темата - защото приоритет в момента е да се изпълни управленската програма за текущия мандат.
Кметицата е и зам.-председател на ГЕРБ. А на въпрос дали в момента има криза в управлението и липса на кадри - покрай
номинацията на нови министри на мястото на тримата, които подадоха оставки заради трагедията край Своге, отвърна:
„Не мисля, че има причини и основания за предсрочни избори. На опозицията това ѝ е работата – да създава кризи и да се
бори за място. За мен като кмет е важно да има стабилност, защото така се постигат резултати”.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
След финала на художествената гимнастика: Труд и страст по пътя към златото.
Европа на Меркел и Европа на Орбан, какво избраха евродепутатите?
Министърът отново в клас. Красимир Вълчев, специално за БНТ.
Първият учебен ден през годините. Уникални кадри от архива.
Трафикът на живо: Къде са тапите в началото на учебната година?
Смъртоносен вирус от Азия, как да се предпазим?
Защо ставаме по-тъжни? Класация на тъгата в световно изследване.
БТВ, "Тази сутрин"
Злато за България на Световното по художествена гимнастика. Как се представи страната ни като домакин?
Колко деца ще прекрачат прага на родното школо и кога ще бъде решен конфликтът между синоптиците и
Българската академия на науките? Гост: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
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Денят на София. Кметът Йорданка Фандъкова, за качеството на летните ремонти и мерките срещу мръсния въздух.
Новата тема в „Чети етикета".
На живо, в първия учебен ден: Ще продължат ли учениците да носят тежки раници?
„Скъпи наследници" се завръща в ефира на БТВ. Какви ще са обратите в сериала? Актьорът Веселин Калановски.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Уволнения след разследване на НОВА. Прибирал ли е директор на училище пари за обучения и лагери, които
никога не са се провеждали?
Обвиняват общински съветник, че е ритнал багажа на възрастна жена в метрото. На живо, разказът на свидетелите.
Откриваме първия учебен ден в София и страната. И още: Какво мотивира младите учители да останат на работа
и да преподават в България?
Търговци използват нерегламентирано лица на известни личности, за да рекламират парфюми и гримове със
съмнително качество. Как да разпознаем ментето от оригинала? Отговорите в "На твоя страна".
Злато за България на Световното първенство по художествена гимнастика. Интервю с гимнастичките от ансамбъла
и председателя на федерацията Илиана Раева.
Протест на родители заради опасен светофар пред училище.
Тръгнаха ли на училище децата, които живееха и се хранеха на сметище край Пазарджик? Румен Бахов разказва,
на живо.
За предстоящия фестивал Mediamixx, гостуват Георги Кузмов и Константин Вълков.
В деня на София: Кой е архитектът, превърнал София в европейски град?
√ Предстоящи събития в страната за 17 септември
София.
От 10.00 часа в Министерския съвет се очаква да се проведе коалиционен съвет ГЕРБ-„Обединени патриоти".
В 10.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" президентът Румен Радев ще присъства на официалното
откриване на новата учебна година на Националната гимназия за древни езици и култура „Константин-Кирил
Философ". Държавният глава ще приветства възпитаниците и преподавателите от училището.
От 09.00 часа в 120 Основно училище „Г. С. Раковски" в кв. „Лозенец" министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев ще открие учебната година.
От 10.00 часа министърът на културата Боил Банов ще открие новата учебна година в Националното училище за
изящни изкуства „Илия Петров".
В 9.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на откриването на учебната година в Първа
английска гимназия.
От 10.00 часа до 21.00 часа Регионалният исторически музей в София ще бъде със свободен вход по повод Деня
на София.
От 10.30 часа в двора на Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Технически университет - София
ще бъде открита новата учебна година.
От 11.00 часа в сградата на училище „Луи Браил" на ул. „Ломско шосе" 177 ще бъдат предоставени чисто нови
Брайлови машини за незрящите деца.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Инициативен комитет с председател акад. Георги Марков ще даде
пресконференция на тема „100 години от Войнишкото въстание, поставило началото на трагични събития,
разединяващи нацията".
От 11.30 часа пред храм „Света София" ще се състои Тържествен водосвет и официална церемония по издигане
знамето на град София. От 12.00 - 13.00 часа на открита сцена пред „Музей за история на София" на пл. „Бански"
№1 ще се състои концерт на Джаз формация „София". От 17.30 до 18.30 часа на открита сцена пред „Музей за
история на София" на пл. „Бански" №1 ще се състои концерт на Гвардейския представителен духов оркестър. От
17.30 до 18.30 часа пред Народен театър „Иван Вазов" ще се проведе концерт на Софийския духов оркестър, а от
18.30 часа - тържествена церемония за връчване Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на
културата (излъчване по БНТ1 в 22.00 ч.). От 20.30 часа до 21.15 часа ще се проведе уличен пърформанс със
светлини и кукли „Нощта на белите коне" на „Жар Театър". От 21.00 часа ще се състои празнична заря.
От 12.00 до 17.30 часа ще се състои протест пред парламента, а след това до 18.00 часа ще има шествие до
Министерски съвет.
В 15.00 часа на метростанция „Сердика" от страната на Министерството на здравеопазването, млади социалисти
ще представят изложба „София на две скорости". На откриването на изложбата ще присъстват лидерът на БСП София и председател на групата на социалистите в СОС Калоян Паргов, заместник председателят на СОС от БСП
Милка Христова, както и останалите общински съветници от БСП.
***
Благоевград.
В 9.00 часа кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще открие учебната година в XI ОУ „Христо Ботев", а
от 10.30 часа в Благоевградска професионална гимназия.
От 10.30 часа в двора на Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев" ще бъде официално открита
новата сграда към учебното заведение.
***
Бургас
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В 10.00 часа в СУ „Иван Вазов" зам.-кметът д-р Лорис Мануелян ще е гост на откриването на учебната година,
където за първи път се разкриват нови паралелки с медицинска насоченост.
От 18.30 часа в галерията на „Дружество на художниците-Бургас", залата на „Александровска" №22, творците от
Сдружение „Бургаска Фотографска общност" Ви канят на откриването на своята изложба „Усещане за черно и
бяло". Тя ще е отворена за разглеждане до 28 септември тази година.

***
Варна.
От 09.00 часа в СУЕО „А. Пушкин" кметът на града Иван Портних ще присъства на откриването на учебната година.
Малко по-късно той ще посети и празника на МГ "Д-р Петър Берон".
От 10.00 часа ще бъде открита новата академична година в Медицинския университет.
От 18.00 часа във Винарна „Естрея", Хотел Естрея Резидънс, ще започнат Празници на гроздолечението и виното в
курорта Св. Св. Константин и Елена.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в СУ „Емилиян Станев" ще се проведе откриване на новата учебна година.
***
Враца.
В 08.00 часа кметът на Враца Калин Каменов ще открие учебната година в НУ „Св. Софроний Врачански". В 09.00
часа - в ИОУ „Васил Левски", в 10.00 часа - в ППМГ „Акад. Иван Ценов" и в 10.30 часа - в Детска градина
„Европейчета".
Заместник-кметът Мария Попова ще присъства в 09.00 часа на откриването на учебната 2018/2019 година в НУ
„Иванчо Младенов" и в 10.00 часа в СУ „Козма Тричков".
Заместник-кметът Петя Долапчиева ще бъде официален гост на откриването на учебната година в Детска градина
„Вълшебница" в 09.00 часа, в НУ „Иван Вазов" в 09.30 часа и в Детска градина „Славейче" - в 10.00 часа.
***
Димитровград.
От 09.00 часа в залата на 2 ет. в общината ще се проведе заключителна пресконференция по повод реализацията
на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилижащи дворове в образователната инфраструктура в
община Димитровград - ОУ „Алеко Константинов", ПМГ „Иван Вазов", Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров", СОУ
„Васил Левски", СОУ „Любен Каравелов", ОУ „Пенчо Славейков". От 10.00 часа на обект в двора на СУ „Любен
Каравелов" (СОУ „Любен Каравелов") ще се състои церемония „Рязане на лента".
***
Карнобат.
От 09.30 часа в СУ „Христо Ботев" евродепутатът Момчил Неков ще участва в тържествената церемония по
откриване на новата учебна 2018/2019 година.
***
Кюстендил.
От 10.00 часа в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" ще бъде открита тържествено учебната година.
***
Монтана.
От 10.30 часа в Детска градина 3 ще се състои детска пиеса „Състезание чудно с петле ранобудно" от Альоша Бехар.
От 18.00 часа в куклената зала на Драматичния театър ще се състои премиерата на „Хитър Петър".
***
Перник.
От 12.00 часа в централния офис на ГЕРБ в Перник, народните представители Красимир Велчев и д-р Александър
Александров ще имат приемен ден.
***
Пловдив.
От 09.00 часа в Начално училище „П. Р. Славейков" кметът на район „Източен" Николай Чунчуков ще присъства на
откриването на новата учебна година. От 09.30 часа кметът ще присъства в Частната езикова гимназия " Стоян
Сариев" с Частно основно училище"Бъдеще", а след това - в Средно училище „Найден Геров".
***
Пловдив.
От 10.30 часа тържествено ще бъде открита учебната 2018/2019 г. на Аграрния университет.
От 16.00 часа в централния офис на ГЕРБ-Пловдив (бул. „Марица" 91) депутатът Менда Стоянова ще проведе
приемна за граждани. От 16.30 часа в партийния офис на партията на ул. „Прага" 2 народният представител
Димитър Лазаров ще се срещне с граждани. От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Стефан Стамболов" № 21
депутатът инж. Атанас Ташков ще проведе приемна за граждани. От 16.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. "Коста
Паница" № 5 народният представител Спас Гърневски ще се срещне с граждани..
От 17.00 часа до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен", ул."Академик Петър Динеков"№ 1А общинският
съветник Даниела Дженева ще проведе приемна за граждани. Атанас Узунов от 17.30 до 19.00 часа в офиса на
ГЕРБ в район „Южен" на ул."Академик Петър Динеков" №1А. Александър Радев от 17.30 до 19.00 часа в офиса на
ГЕРБ в район „Централен" на ул."Прага" № 2. Спартак Николов от 17.00 до 18.30 часа в офиса на ГЕРБ в район
„Източен" на ул."Коста Паница"№5. Вихър Захов от 17.00 до 18.30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на
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ул."Коста Паница"№ 5. Вера Тоскова от 16.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в жк."Тракия"бл.91.
Ели Гатева от 16.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в жк. „Тракия" бл.91.
***
Силистра.
Омбудсманът Мая Манолова и експерти от институцията ще приемат граждани на място в общинските
администрации на всички общини на Област Силистра - Алфатар (10.00 часа), Главиница (10.00 часа), Дулово (10.00
часа), Кайнарджа (10.00 часа), Силистра (10.00 часа), Ситово (10.00 часа) и Тутракан (14.00 часа). В 09.00 часа Мая
Манолова ще участва в тържествената церемония по откриване на новата учебна 2018/2019 година в най-старото
училище в гр. Силистра - ОУ „Отец Паисий.
***
Смолян.
От 09.00 часа ще бъде откриването на новата учебна година в СУ „Св. св. Кирил и Методий" - Смолян.
От 13.00 часа в сградата на Областна администрация, ет. 2, зала 201, ще се проведе пресконференция по повод
откриването на новата учебна 2018/2019 година, на която ще бъде представена информация за състоянието на
училищата и детските градини на територията на Област Смолян.
***
Стара Загора.
От 9.00 часа кметът на Стара Загора официално ще открие изцяло обновената сграда на Професионалната
гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов".
***
Шумен.
От 9.30 часа в НУ „И. Р. Блъсков" в Шумен кметът Любомир Христов ще открие новата учебна година.
От 10.30 часа на пешеходната зона по бул. „Славянски" ще се проведе панаир на занаятите „Майстори".
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет.
От 17.30 часа пред сградата на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представен спектакълът „Цветни вълшебства" от
Румен Николов.
Profit.bg
√ Заплахата от нови мита натежа над азиатските акции
Повечето борсови индекси в Азия отчитат понижения днес вследствие на появилата се информация, че Вашингтон се готви
да обяви нови мита върху китайски внос, което пък ще предизвика евентуална ответна реакция от Пекин.
Ликвидността бе ниска, тъй като пазарите в Япония са затворени заради празник, а измененията при валутите и облигации
бяха малки. Пазарите в Хонконг отвориха както обикновено, след като супертайфунът Мангхут премина през града на път
за китайската провинция Гуандун, която е най-многолюдната в страната.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 1%, прекъсвайки тридневната си печеливша серия.
Индексът на сините чипове в Шанхай CSI300 падна с 0.8%, докато хонконгският Hang Seng изгуби 0.9%. Фючърсите на
щатския S&P 500 днес се понижават с 0.2%.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно още днес ще обяви нови мита върху китайски внос на стойност около 200
млрд. долара, е споделил високопоставен представител на неговата администрация пред Ройтерс.
Митата вероятно ще са в размер на 10%, според Wall Street Journal, или под 25-те процента, които от администрацията бяха
обявили, че обмислят.
Според WSJ Пекин също така може да откаже да участва в предложените за по-късно през месеца търговски преговори със
САЩ, ако администрацията на Тръмп въведе новите мита.
На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни
валути, се повиши леко до 94.940 пункта, след като в края на миналата седмица падна до 94.359.
Еврото се задържа на ниво от 1.1628 спрямо долара, след като отстъпи от достигнатия в петък връх от 1.1721, който също
така представлява и сериозна техническа съпротива. Доларът се разменяше срещу 111.98 йени, след като бе посрещнат от
съпротива при нивото от 112.15/20.
На суровинните пазари златото се търгуваше на цена от 1 194.70 долара за тройунция, отдалечавайки се върха от 1 212.65
долара от миналата седмица.
Цените на петрола се понижиха, след като търговският спор между САЩ и Китай надделя над рисковете относно
предлагането вследствие на предстоящите санкции срещу Иран. Брентът поевтиня с 4 цента до 78.06 долара за барел,
докато цената на щатския лек суров петрол се понижи с 8 цента до 68.91 долара за барел.
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