Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ОБРАЗОВАНИЕТО И СИСТЕМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ДИГИТАЛИЗИРАНЕТО НА СВЕТА
Непрекъснатото и бързо въвеждане на нови технологии в стопанския и публичния сектор налагат своевременно
адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да отговаря на критериите,
които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на форума „Дигитализация и глобализация –
съвременни бизнес модели и форми на труд“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния
капитал в България и заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
„Въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително. Необходимите инструменти за справяне
с това предизвикателство са качественото стартово образование, ученето през целия живот и повишаването на
квалификацията и преквалификацията.“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ всички държави-членки на ЕС трябва
възможно най-бързо да предприемат реални мерки за подобряване и адаптирането на образователните си системи, така
че да останат конкурентоспособни в новите условия и да продължат да създават придприятия и работни места.
Според изпълнителния директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов работодателите
трябва активно да се включат в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и
висшите училища. Той заяви още, че АИКБ е заложила като свой основен приоритет справянето с проблемите на пазара на
труда и недостига на квалифицирани кадри.
„За да осъществим тази цел разработихме и
инструментариум
за
повишаване
на
привлекателността на важни за страната ни
професии в секторите „Машиностроене и
металообработване“,
„Електротехника
и
електроника“, „Транспорт и спедиция“ и
„Медицина и услуги за красота и здраве“.
Считаме, че основни мерки за справяне с
проблемите са ежегодното осъвременяване
на учебните планове, подобряване структурата
на
план-приема,
увеличаване
на
практическата
приложимост
на
образователната система и предоставяне на
стипендии. Така ще успеем да създадем и
развием траен интерес у младите хора към
важните
за
българската
икономика
специалности“, заяви още Добрин Иванов.
Дискусионният форум за ролята
на
дигитализацията и глобализация в условията на труд се организира от Научноизследователски институт и катедра „Правни
науки“ при Икономически университет-Варна с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Участие в събитието взеха представители на международни институции, работодатели, организации на гражданското
общество и академичните среди. Акцент в обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в
следващите години, възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и
преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда.
Икономически университет - Варна
√ Дискусионен форум "Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд" в ИУ – Варна
Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ се проведе
на 21 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Той бе организиран от Научноизследователския институт
при ИУ – Варна, катедра “Правни науки” с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието
на представители на Европейския икономитет.
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Целта на събитието беше да се даде възможност за среща между представители на академичната общност, бизнес
организациите и институции на национално и европейски ниво, както и да се дебатира по отделни аспекти от актуалната
проблематика на тематичното направление. Дискусионният форум стана повод за среща на институции, практици и учени
от различни сфери в обединените им усилия да поставят на преден план дебатите, свързани с новите предизвикателства
в съвременното общество, породени от процесите на дигитализация и глобализация.
След официалното откриване бяха представени основните доклади, подготвени и изнесени от Милена Ангелова – зам.председател на Европейския икономически и социален комитет, Димитрис Димитриадис –представител на Европейския
икономически и социален комитет, и Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.
В своя доклад доктор М. Ангелова постави за обсъждане въпросите, свързани с цифризация и нейното въздействие върху
заетостта и бъдещето на труда. (Ms Milena Angelova, Vice-President of the European Economic and Social Committee,
Digitalization and its impact on employment and the future of work)
Становище по актуалните въпроси на дружественото право представи и още един представител на ЕИСК – Димитрис
Димитриадис. (Mr. Dimitris Dimitriadis, Member of the European Economic and Social Committee, New company law)
Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изложи пред аудиторията възможностите за повишаване на
привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на предизвикателствата на дигитализацията и
глобализацията.
В рамките на дискусионните модули се включиха с изказвания и представителите на академичната общност – проф. д-р
Зоя Младенова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Мария
Станимирова и др. Те представиха академичния поглед на проблематиката, свързана с дигитализацията и глобализацията
и нейното отражение в българското търговско право, трудово законодателство и иновативността на UEBN платформата
за връзка на образованието с практиката.
Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията,
както и свързаните с тези процеси тенденциите за икономиката и законодателството.
3е-news.bg
√ АИКБ: Образованието и системите за обучение да се адаптират към новите технологии и дигитализирането на света
Непрекъснатото и бързо въвеждане на нови технологии в стопанския и публичния сектор налагат своевременно
адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да отговаря на критериите,
които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви по време на форума „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес
модели и форми на труд“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и
заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).
„Въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително. Необходимите инструменти за справяне
с това предизвикателство са качественото стартово образование, ученето през целия живот и повишаването на
квалификацията и преквалификацията.“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ всички държави-членки на ЕС трябва
възможно най-бързо да предприемат реални мерки за подобряване и адаптирането на образователните си системи, така
че да останат конкурентоспособни в новите условия и да продължат да създават придприятия и работни места.
Според изпълнителния директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов работодателите
трябва активно да се включат в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и
висшите училища. Той заяви още, че АИКБ е заложила като свой основен приоритет справянето с проблемите на пазара на
труда и недостига на квалифицирани кадри.
„За да осъществим тази цел разработихме и инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за страната
ни професии в секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и
спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“. Считаме, че основни мерки за справяне с проблемите са ежегодното
осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, увеличаване на практическата
приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии. Така ще успеем да създадем и развием траен
интерес у младите хора към важните за българската икономика специалности“, заяви още Добрин Иванов.
Дискусионният форум за ролята на дигитализацията и глобализация в условията на труд се организира от
Научноизследователски институт и катедра „Правни науки“ при Икономически университет-Варна с подкрепата на
Асоциация на индустриалния капитал в България.
Участие в събитието взеха представители на международни институции, работодатели, организации на гражданското
общество и академичните среди. Акцент в обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в
следващите години, възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и
преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда, съобщиха от АИКБ.
БНР
√ Дигитализацията и глобализацията като съвременни бизнес модели бяха дискутирани в Икономическия университет
във Варна
Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация - съвременни бизнес модели и форми на труд“ се проведе в
Икономическия университет във Варна.
Научноизследователският институт и катедра „Правни науки” със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал
в България организира актуалната дискусия с участието и на представители на Европейския икономически и социален
комитет. Основните лектори – Димитрис Димитриадис – бивш председател на комитета и негов квестор, Милена Ангелова
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– заместник - председател на комитета и главен секретар на АИКБ, Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ и
доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки” обсъдиха влиянието на глобализацията върху
търговското право, новите форми на труд, свързани с дигитализацията, новото европейско фирмено законодателство,
възможностите за повишаване на привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на
предизвикателствата на дигитализацията и глобализацията.
За повече информация чуйте звуковия файл.
Investor.bg
√ Студентите да връщат пари за обучението си, ако не работят в България, иска АИКБ
Всеки има право да имигрира, но и държавата има право да си търси направените инвестиции за образование, заяви
шефът на организацията
Българските студенти, приети държавна поръчка, е редно да имат ангажимент да работят след завършването си
определено време в родината си, а ако не желаят - да връщат сумата, инвестирана в обучението им или поне част от нея,
каза днес във Варна Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/,
цитиран от БТА.
Той уточни, че в организацията са изчислили колко е загубила страната ни през последните близо 30 години от това, че
обучени младежи - завършили университет или средно специално училище, са я напуснали веднага след дипломирането
си.
Според Иванов сумата възлиза на близо 25 милиарда лева и тези средства са абсолютно невъзвращаеми. По думите му
тези хора на практика са допринесли за развитието на икономиката и повишаване на брутния вътрешен продукт на други
държави, макар че са получили образованието си безплатно у нас.
АИКБ предлага реформа в начина на финансиране на университетите, допълни Иванов. По думите му е добре държавата
да плаща само за обучение в специалности, за които има реално търсене на пазара на труда.
Иванов допълни, че предложението младежите да работят поне известен период в родината си, не означава да се
ограничава свободата им или правото им на придвижване и работа. Всеки има право да имигрира, но и държавата има
право да си търси направените инвестиции за образование, обясни Иванов.
Във Варна изпълнителният директор на АИКБ участва в дискусионен форум, посветен на съвременните бизнес модели и
форми на труд в условията на дигитализация и глобализация. Домакин и организатор на срещата бе Икономическият
университет в крайморския град. В дискусиите се включиха и представители на Европейския икономически и социален
комитет.
FrogNews.bg
√ Неработещите в България да връщат парите за образованието си
Според изпълнителния директор на АИКБ невъзвръщаемата загуба за България за последните 30 години е 25 милиарда
лева, инвестирана в обучението на студенти държавна поръчка, които после са заминали да работят в чужбина.
Българските студенти, приети държавна поръчка, е редно да имат ангажимент да работят след завършването си
определено време в родината си, а ако не желаят - да връщат сумата, инвестирана в обучението им или поне част от нея,
каза днес във Варна Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
съобщава БТА. Иванов уточнява, че в организацията са изчислили колко е загубила страната ни през последните близо 30
години от това, че обучени младежи - завършили университет или средно специално училище са я напуснали веднага след
дипломирането си. Сумата възлизала на близо 25 милиарда лева и тези средства са абсолютно невъзвръщаеми. По думите
на изпълнителния директор на АИКБ, тези хора са допринесли за развитието на икономиката и повишаването на брутния
вътрешен продукт на други държави, макар че са получили образованието си безплатно у нас.
От Асоциацията са подготвили предложения за реформа в начина на финансиране на университетите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Борисов: Египет е най-значимият партньор на България в Близкия изток и Африка
Премиерът е в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН
Египет е най-значителният търговско-икономически партньор на България сред държавите от Близкия изток и Африка, като
нивата на този търговски стокообмен продължават да се развиват възходящо. Това заяви българският министърпредседател Бойко Борисов по време на срещата си с президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси, съобщиха от
пресслужбата на Министерски съвет.
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Разговорът между двамата се състоя в Ню Йорк, където водената от премиера Борисов българска делегация предстои да
вземе участие в 73-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
В рамките на срещата министър-председателят Борисов декларира интереса на България за сътрудничество с Египет в
областта на енергетиката. "Разглеждаме Египет като потенциален доставчик на природен газ и имаме интерес да се
включим в газовия проект между Египет, Гърция и Кипър", съобщи Борисов. Той подчерта, че освен в енергетиката,
България е готова да развива пълноценни и взаимно изгодни отношения с Египет във всички останали области от взаимен
интерес - икономика, земеделие, сигурност, туризъм, култура, образование и други.
"България разглежда Египет като държава с ключова роля за постигането на стабилност в региона на Близкия изток и
Африка", заяви Бойко Борисов пред президента на Египет, като подчерта готовността на България за активно
сътрудничество с Египет в борбата с тероризма, трансграничната престъпност и радикализацията на всички нива.
"Борбата срещу тези явления е обща кауза за нашите две страни. Ето защо е необходимо задълбочаване на търговските
връзки във военната и военнотехническата област", посочи българският премиер.
Министър-председателят Борисов увери египетския президент Абдел Фатах Ас Сиси, че българско правителство се стреми
да поддържа интензивен политически диалог на всички нива с традиционните ни партньори в Близкия изток и Северна
Африка. Като доказателство за тези свои думи българският премиер изтъкна редицата визити на най-високо равнище със
Саудитска Арабия, Кувейт, Катар, ОАЕ, Израел, Алжир, Судан и Мароко.
По-рано през деня Борисов се срещна и с премиера на Грузия Мамука Бахтадзе и заяви, че България е един от найактивните поддръжници на европейската и евроатлантическата перспектива на страната, като ще продължим да оказваме
последователна подкрепа на Грузия в процеса на политическо асоцииране и икономическа интеграция с Европейския
съюз.
В контекста на декларираната подкрепа от страна на България за европейската и евроатлантическата перспектива на
Грузия премиерът Борисов отбеляза, че нашата страна оценява много високо и съвместната работа на Грузия с ЕС за
гарантирането на сигурността в Черноморския регион. „Потвърждаваме своя интерес за по-нататъшно интензивно
сътрудничество с Грузия в областта на отбраната, както по двустранна линия, така и по линия на реализирането на
Съдържателния пакет НАТО-Грузия“, подчерта българският министър-председател.
В рамките на срещата министър-председателят Борисов съобщи, че България проявява интерес към задълбочаването на
сътрудничеството в контекста на инфраструктурната свързаност между Европа и Азия, особено в изпълнението на проекти
от общ интерес в областта на енергетиката и транспорта. „Българските компании имат интерес и биха могли успешно да
участват в изпълнението на отделни дейности по приоритетни за Грузия проекти“, обяви Борисов.
По думите на премиера Бойко Борисов растящото значение на Грузия и България за развитието на транзитните
транспортни коридори между Азия и Европа обуславя приоритетната позиция на сектор „Транспорт“ в двустранното
сътрудничество. „Българското правителство има интерес за развитието на морските превози между двете страни. Ще
продължим да участваме активно в консултациите по създаването на нов мултимодален транспортен коридор
„Персийски залив-Черно море” от Иран до България и Гърция, както и по развитието на Транскаспийския международен
транспортен маршрут – през Варна и Бургас към Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, или т. нар. „Нов път на
коприната“.“, подчерта той.
Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че Грузия е стратегически партньор на ЕС по отношение на
повишаването на сигурността на енергийните доставки, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки на
газ за Европа и България. „България има силен интерес от изграждането на Южния газов коридор“, категоричен бе
Борисов.
√ Новата инфлационна действителност
Нищо чудно инфлацията да продължи да пълзи нагоре, а това, което държавата може да направи, е да подобри
условията за правене на бизнес, пише в анализ на ИПИ
Инфлацията през юли и август достигна 3,5% на годишна база – ниво, позабравено за страната в последните няколко
години. Последно инфлация от порядъка на 3-4% беше отчетена в началото на 2013 г., преди икономиката да „се гмурне”
в близо 2,5 годишен период на дефлация, т.е. общ спад на цените. Все пак, в по-дългосрочна перспектива, инфлация от 34% в никакъв случай не е рекордно високо ниво за българската икономика, дори и в периода след последната криза. В
периода между 2009-2012 година годишната инфлация се движеше около тези нива и дори ги надхвърляше, пише в анализ
Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Основният проинфлационен фактор в действие в последните месеци са международните цени на петрола, които „се
просмукват” както в местните цени на горивата, така и в цените на повечето стоки и услуги през повишените транспортните
разходи. Друг проблем е, че вътрешните цени на природния газ са обвързани с международните на петрола и така
покачването на вторите означава и поскъпване на газта. От началото на годината цените на газта на Булгаргаз растат
стабилно - повишението от 1 януари беше с 2,75%, от 1 април тя се покачи с още 2,6%, а на 1 юли поскъпването беше с
10,81%. Сега Булгаргаз е изпратил ново предложение за увеличение на цените на газта от октомври. По последна
информация КЕВР няма разногласия с Булгаргаз и ще одобри ръстът да е с близо 14%, както е поискана и от самата газова
компания. Между другото, покачването на цените на газта от юли с близо 11% и сега с очакваните 14% (на 25-ти септември
ще се вземе решението от КЕВР), означава, че потребителите на парно тепърва ще усетят и двете увеличения накуп (които
кумулативно са около 27%) от новия отоплителен сезон. Обикновено, около 70%-80% от ръста при цените на газта се
пренася и върху цените на парното, т.е. около 20% поскъпване на парното не биха били изненада (разбира се, конкретните
разчети за всяка топлофикация зависят от точния процент на входния ресурс газ, наличието на когенерация, ефективността
на компанията и други съображения).

4

Не стигат горивата и отоплението, ами и реколтата на зърнените култури и конкретно на пшеницата тази есен не е добра
заради дъждовния сезон. Това, заедно с увеличените разходи за природен газ и горива на производителите ще се отрази
и на места вече се отразява на цените на хляба. Макар и статистиката на НСИ да показва стабилна инфлация между 2-3%
на годишна база при хляба и хлебните изделия от средата на 2017 насам (до август 2018), от Националния съюз на
хлебопекарите и сладкарите наскоро потвърдиха, че поскъпването вече се случва от началото на месеца в отделни части
на страната и вероятно ще има и нов кръг на поскъпване в следващите дни заради по-високите цени на брашното.
Предвид високата обществена чувствителност на цените на хляба, в темата веднага влезе и министърът на земеделието и
храните Румен Порожанов, който излезе с идеята към търговските вериги да продават хляба без печалба. Доколкото се
разбра и от интервюта на самия министър, вече са правени срещи с представителни на веригите, на които е апелирано към
тях да не начисляват търговска надценка на хляба. Това предложение, освен че демонстрира липсата на базови знания как
работи една икономика, може да се осъществи при следните условия:
1/ масов фалит на всички други търговци на хляб, които не са търговски вериги;
2/ прехвърляне на липсващата надценка/печалба от продажбата на хляб към други стоки и услуги, продавани от веригите,
т.е. отново по-висока инфлация, но през други елементи в потребителската кошница;
3/ риск от картелизация на основните играчи в търговията на дребно, т.нар. формати за модерна търговия в продажбите
на храни.
Всички тези последствия със сигурност ще навредят на пазара и на конкуренцията. Всъщност всякакви опити да се
ограничава ръст на цени на пазарни стоки и услуги от правителството се е провалял с гръм и трясък всеки път в стопанската
история, без изключение. Идеята на министъра всъщност е на крачка от налагането на таван на цените на хляба. В
историята има много примери на такива решения, които рано или късно водят до изчезването на съответната стока от
официалния пазар и в най-добрия случай – появата ѝ в ограничени количества на черния пазар на действителната ѝ, далеч
по-висока цена. Това пък е водило до масов глад и дори гладна смърт сред по-бедните, които не могат да си позволят да
купуват на паралелния пазар.
Ако правителството иска да помогне на тези, които страдат от инфлацията, единственото разумно нещо, което може да
направи, е да използва лостовете на социалното подпомагане и да насочи социални помощи към най-нуждаещите се.
Трябва да се има предвид все пак, че инфлация от 3,5% спрямо миналата година е далеч под средния темп на нарастване
на заплатите на работещите - между 6 и 9% през първите шест месеца на тази година (на годишна база). Това ще рече, че
повечето работещи не виждат понижаване на реалните си трудови доходи, напротив - те все още могат да си позволят да
увеличават потреблението си. При пенсионерите средното увеличение на пенсиите с 3,8% също до момента компенсира
инфлацията, макар и да означава, че техните реални доходи ще останат де факто без промяна.
Противодействието на ефектите от пазарни промени в цените върху доходите на най-бедните може да се постигне
единствено и само през инструментите на социалната политика. Всичко друго е популизъм и неразбиране на
икономическите процеси. Като говорим за икономически процеси, инфлацията е много възможно да прехвърли 4-те
процента през следващите месеци както заради очакваните по-нататъшни повишения в цените на хляба и хлебните
изделия, така и заради предстоящото поредно покачване на цените на газа и очакваното му отражение върху цените на
парното. Вероятно и ефектите от горивата все още продължават да се разпростират върху цените на редица стоки и услуги.
Така че инфлацията нищо чудно да продължи да пълзи нагоре, а това, което държавата може да направи, е да подобри
условията за правене на бизнес. Така икономиката ще расте по-бързо, заедно с нея – и доходите, посочва икономистът.
News.bg
√ България е на първо място в ЕС по дял на жени в ИТ сектора, уверява Захариева
България е на първо място в Европейския съюз (ЕС) по дял на жени в ИТ сектора. У нас 30% от специалистите в бранша са
жени при среден процент за ЕС от 16%.
Данните представи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариев в ефира на БНТ.
Захариева посочи, че политиците като председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, кмета на София Йорданка
Фандъкова, българския еврокомисар Мария Габриел и вицепрезидента на страната Илияна Йотова са жени и хората са
доволни от работата им. Тя изрази съжаление, че все още 55 на сто от българите искат президентът да е мъж.
В дипломацията често жените са по-добри преговарящи и целта на политиците трябва да е промяна във възприятията при
жените, и при мъжете, които да работят заедно за равнопоставеност на половете, призова вицепремиерът.
Захариева поясни, че "когато овластяваш жените и им даваш достъп до запазените за мъжете територии, печели
икономиката и държавата като цяло".
Доказано е, че ако всички жени и момичета се включат активно в икономическия живот, на годишна база брутният
вътрешен продукт (БВП) в света би нараснал колкото БВП на Китай и САЩ заедно, изтъкна още министърът.
БНР
√ КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ с 14% от октомври
Поскъпването на природния газ с 14 процента от октомври ще бъде обсъждано в Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР). Заради скока на синьото гориво ще има увеличение и на цените на парното и топлата вода.
Дебат около предстоящото поскъпване на газа днес едва ли ще има, тъй като разчетите на енергийния регулатор съвпадат
с тези на "Булгаргаз". Така най-вероятно през следващото тримесечие 1000 куб. метра газ ще се продават за около 457
лева без ДДС и акциз, както и без таксите за достъп и пренос.
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Според регулатора от началото на отоплителния сезон парното и топлата вода трябва да поскъпнат средно за страната с
8%. Увеличение на цените - с около 7% имаше и от юли. Единствено при цените на тока промяна няма да има, тъй като
КЕВР успя на намери резерви в системата чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система.
√ Борисов: България напълно подкрепя европейската и евроатлантическата перспектива на Грузия
България е един от най-активните поддръжници на европейската и евроатлантическата перспектива на Грузия, като ще
продължим да оказваме последователна подкрепа на Грузия в процеса на политическо асоцииране и икономическа
интеграция с Европейския съюз. С тези думи българският министър-председател Бойко Борисов се обърна към премиера
на Република Грузия Мамука Бахтадзе.
Двамата проведоха двустранна среща в Ню Йорк, където водената от премиера Борисов българска делегация ще участва
в 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
В контекста на декларираната подкрепа от страна на България за европейската и евроатлантическата перспектива на
Грузия, премиерът Борисов отбеляза, че нашата страна оценява много високо и съвместната работа на Грузия с ЕС за
гарантирането на сигурността в Черноморския регион. "Потвърждаваме своя интерес за по-нататъшно интензивно
сътрудничество с Грузия в областта на отбраната, както по двустранна линия, така и по линия на реализирането на
Съдържателния пакет НАТО-Грузия", подчерта българският министър-председател.
Пред своя грузински колега, премиерът Бойко Борисов изрази своето удовлетворение от отличните двустранни отношения
между двете държави, като подчерта, че Грузия е сред основните външнополитически партньори на България в региона
на Черно море и Южен Кавказ.
"Икономическите връзки между двете страни през последните години се характеризират с високи нива на стокообмен, но
също така съществува и нереализиран икономически потенциал. За нас изпълнението на Споразумението на Грузия с ЕС
за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СЗВЗСТ) е нова рамка и възможност за развитие на експортния
потенциал на двете страни", посочи Бойко Борисов.
В рамките на срещата министър-председателят Борисов съобщи, че България проявява интерес към задълбочаването на
сътрудничеството в контекста на инфраструктурната свързаност между Европа и Азия, особено в изпълнението на проекти
от общ интерес в областта на енергетиката и транспорта.
"Българските компании имат интерес и биха могли успешно да участват в изпълнението на отделни дейности по
приоритетни за Грузия проекти", обяви Борисов.
По думите на премиера Бойко Борисов растящото значение на Грузия и България за развитието на транзитните
транспортни коридори между Азия и Европа обуславя приоритетната позиция на сектор "Транспорт" в двустранното
сътрудничество. "Българското правителство има интерес за развитието на морските превози между двете страни. Ще
продължим да участваме активно в консултациите по създаването на нов мултимодален транспортен коридор "Персийски
залив-Черно море" от Иран до България и Гърция, както и по развитието на Транскаспийския международен транспортен
маршрут - през Варна и Бургас към Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, или т. нар. "Нов път на коприната", подчерта
той.
Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че Грузия е стратегически партньор на ЕС по отношение на
повишаването на сигурността на енергийните доставки, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки на
газ за Европа и България. "България има силен интерес от изграждането на Южния газов коридор", категоричен бе
Борисов.
√ Есенният технически панаир беше открит в Пловдив
74-ият Есенен технически панаир беше открит в Пловдив. Участват фирми от близо 40 държави. Те показват технологии,
продукти и услуги от областта на електрониката, енергетиката и екологията, водния сектор, както и транспорта и
машиностроенето, химическата и минната промишленост и автомобилната индустрия.
Техническият панаир бе открит от вицепремиера Томислав Дончев.
"Моделът, който следваме до момента е изчерпан. Ние не можем да развиваме икономика, която е базирана на ниска
цена на труда и ниска цена на ресурсите. И държавата, и бизнеса, и предприемачите трябва да инвестират във високи
технологии, роботизация, което да повиши добавената стойност на продукцията", каза Дончев.
За първи път с 46 компании участва Индия. Като посланик Пуджа Капур пожела страната ни да е врата към европейските
пазари.
В рамките на деловата програма протича конференцията "Индия-България-възможности за бизнес". Сред участниците са
посланикът на Индия в нашата страна Пуджа Капур, както и Борислав Боянов, президент на Индийско-българската бизнес
камара.
В рамките на панаира МВР-Пловдив организира кампания за безопасно поведение на пътя. Нейно лице е рали шампионът
Илия Царски.
Dnevnik.bg
√ Некоректните платци на сметките за вода ще бъдат наказани да поемат и общия разход
Недобросъвестните потребители на вода, които нямат водомер или не пускат инкасатора да го отчете поне веднъж
годишно, ще поемат плащането на общото потребление на вода в блока. Това предвижда проект за нова наредба,
представен пред БНТ от зам.-министъра на регионалното развитие Малина Крумова.
Сега практиката е такава, че общото потребление се разпределя поравно между всички собственици, но тъй като
некоректните не плащат, коректните плащат повече, напомни Крумова.
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"Сега приемаме, че добросъвестният потребител ще плаща това, което е потребил. Когато всички в етажната собственост
са си инсталирали индивидуални метрологично годни водомери и са осигурили достъп на инкасатор поне веднъж
годишно, ако има общо потребление - а винаги в големите кооперации има общи нужди - миене, поливане, то ще се
разпределя поравно между добросъвестните. Но ако има недобросъвестни, които не осигуряват достъп или са без
водомери, или с предписание за подмяна на водомер, те ще се разглеждат като недобросъвестни и ще се разпределя
поравно на тях", каза зам.-министърът.
Друга идея е да се насърчи монтирането на водомери с дистанционно отчитане. Така ще се премахне неудобството за
гражданите веднъж в годината да осигуряват достъп на инкасатора. След приемането на наредбата при подмяна на
водомер новият ще е задължително с дистанционно отчитане, каза Крумова. Няма да има срок за подмяната, това ще става
постепенно с амортизацията на сегашните аналогови устройства, поясни тя.
Друг текст в новия нормативен акт изрично посочва, че отговорността на ВиК оператора е за качеството на съоръженията
извън частните имоти, а инсталациите вътре в имота са грижа на собствениците.
√ Привържениците на "твърд Брекзит" препоръчаха споразумение за свободна търговия с ЕС
Привържениците на "твърд Брекзит" препоръчаха споразумение за свободна търговия с Европейския съюз и призоваха
министър-председателя Тереза Мей да се откаже от плановете си да поддържа тесни отношения с ЕС след оттеглянето на
Великобритания, предаде "Франс прес".
Институтът по икономически въпроси (IEA), обединяващ основните поддръжници на Брекзит без отстъпки, представи
плана си за периода след Брекзит, според който Лондон няма да има никаква полза от плана на Мей, предвиждащ тесни
икономически връзки и създаване на зона за свободна търговия за промишлени стоки и селскостопански продукти.
Предложението на института предвижда реципрочен достъп на ЕС и Великобритания до техните пазари, да няма мита за
търговията със стоки, включително селскостопански, както и максимално взаимно признаване на регламентите. Лондон
обаче да си запази контрола върху търговската си политика и възможността да сключва собствени търговски договори с
трети страни.
Междувременно германският канцлер Ангела Меркел изрази надежда, че Великобритания ще напусне Европейския съюз
по приятелски, предаде ДПА.
В. Банкерь
√ Близо 3 млрд. лв. в Сребърния фонд
Над 2.9 млрд. лв. има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т. нар.
Сребърен фонд) към края на август, става ясно от отчетните данни на Министерството на финансите, публикувани на сайта
на ведомството.
На практика цялата сума е внесена като годишни депозити в Българска народна банка с решения на управителния съвет
на фонда. Резервните пари за пенсии продължават да 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. Така се изпълняват изискванията на приетите в края на миналата
година Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната
пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 година.
Според тези два документа сегашните 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.
Сумата е с около 120 млн. лв. по-голяма, отколкото е била в края на 2017 година. От тях 103 млн. лв. са дошли от концесии.
От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес,
приходите са 2 млн. лева.
Както се вижда и с невъоръжено око, постъпленията са повече от смешни. А идеята на Сребърния фонд е да подкрепя
пенсионната система. Но средствата в него са толкова малко, че биха стигнали за изплащането на пенсиите за няколко
месеца само.
През 2060 г. недостигът на средства в държавната пенсионна система ще надхвърли 9% от БВП на страната, колкото е сега
целият разход за пенсии. Тази прогноза на НОИ, естествено, е условна, но засега не се виждат отникъде предпоставки за
драматично позитивен обрат в демографията, който да спре застаряването и намаляването на населението. А това
очертава неприятна дилема за тогавашните управляващи - да намалят парите за други сектори или пък да увеличат
данъците за все по-малкия брой работещи хора.
Въпреки бюджетните излишъци през 2016 и 2017 г. по това перо няма постъпления. Но по закон 25% от реализирания
излишък на държавния бюджет трябва да се превеждат във фонда.
Така на практика концесиите са единственият източник на приходи в Сребърния фонд през последните пет години.
Постъпленията от приватизация отдавна са пресъхнали, а от бюджетния излишък в него не е преведен нито един лев.
При създаването на резервния пенсионен фонд преди десетина години идеята бе той непрекъснато да се пълни от
приходите от приватизация и от концесии, а средствата да се множат, като се инвестират разумно - съгласно ясна стратегия
и законов регламент. За този период обаче фондът нито се управлява, нито се пълни според изискванията на закона.
По време на първото правителство на ГЕРБ - по предложение на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, бе
създаден законов механизъм за отклоняване на постъпленията от приватизация и използването им за други цели.
Държавни дружества се прехвърляха в Държавна консолидационна компания, която на практика ги продаваше и
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превеждаше постъпленията като дивидент към държавата. Според експерти от БСК по този начин са отклонени около 500
млн. лева.
Опитите да се заобиколи попълването на фонда продължават и през тази година. В Закона за държавния бюджет за 2018
г. има текст, че очакваните 480 млн. лв. еднократен приход от концесията на "Летище София" няма да бъдат преведени в
Сребърния фонд, както би трябвало да стане по закон. Парите от тази планирана от години концесия трябва да отидат за
погасяване на борчовете на фалиралите на практика "Български държавни железници".
Въпреки че по закон до 70% от средствата във фонда могат да се инвестират в акции на страни членки от ЕС, до 30% - в
акции на трети страни, и до 30% - в облигации, парите на фонда стоят на годишни депозити в БНБ.
През ноември 2017-а правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране на
устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и Средносрочна стратегия за инвестиране на
средствата от него за периода 2018-2020 година. Двата документа са одобрени от управителния съвет на фонда и
предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход: активите да се управляват, като се спазват принципите
на надеждност, ликвидност и прозрачност.
Темата с постъпленията в Сребърния фонд периодично се появява 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 страната. 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
не намират политическа подкрепа.
БНТ
√ Валери Симеонов: Туристическият сезон беше добър
Туристическият сезон беше добър, а бизнесът е с 500 милиона лева оборот повече. Това заяви в Бургас вицепремиерът
Валери Симеонов, след работна среща със представители на туристическия бизнес, държавната администрация и
кметовете от курортните градчета по Южното Черноморие.
Вицепремиерът съобщи, че общият оборот на Бургаска област за последните 3 месеца е 2,54 млрд. лева. Ръст има при
данъчните приходи и осигуровките, което показва, че бизнесът се е дисциплинирал. Покачват се и оборотите по касовите
апарати. Според Симеонов изминалият туристически сезон е изключително добър, а мерките срещу сивата икономика
дават резултати. Проверките на нощните заведения, относно забраната за озвучаване след 23:00 часа, са постигнали целта
си.
Валери Симеонов, вицепремиер: Дисциплиниращият ефект е налице. Това може би не трябва аз да го казвам, но като човек
който знаете, че съм се ангажирал с това, лично аз съм правил проверки и в Слънчев Бряг и в други курорти, включително
и във Варна и Северното Черноморие, няма нищо общо между нарушенията на закона за шума от миналата година и тази
година. Тази година може да бъде определена като една тиха и спокойна година след 23 часа.
√ Посещението на премиера Бойко Борисов в САЩ продължава
България е сред най-добрите партньори на САЩ и Европол в борбата срещу разпространението на наркотични вещества.
Това заяви премиерът Бойко Борисов пред българските медии в Ню Йорк, където ръководи българската делегация в
рамките на 73-тата сесия на Общото събрание на ООН .
Премиерът Бойко Борисов коментира, че съвсем не случайно страната ни е била избрана за съпредседател на срещата на
най-високо равнище, насочена към борбата срещу употребата и разпространението на наркотици, защото акциите,
проведени у нас като "Лунна светлина" и много други са сред най добрите в света, извършени съвместно от българските
специални служби заедно с ДЕА. Бойко Борисов подчерта и знамението на приетата днес от всички страни участници
стратегия за справяне с проблема.
Бойко Борисов: Надявам се сега на това ниво ООН и президента Тръмп, а имах възможност и с държавния секретар Помпео
повече да си повторим, знаете той като бивш директор на ЦРУ повече се познаваме като свършена работа. Но и това с
президента Тръмп си казахме ,знаете ние по телефона се чуваме и има какво да направим съвместно следващите един
два месеца. Стратегическото партньорство в НАТО и преодоляването на опасностите във военната сфера са теми, които
много ни интересуват и двете страни.
Борисов изрази и подкрепа на заявената от Доналд Тръмп позиция за нова по твърда политика на САЩ срещу
легализацията на меките наркотици.
√ Актуализираха споразумението за свободна търговия между САЩ и Южна Корея
Президентите на САЩ и на Южна Корея Доналд Тръмп и Мун Дже-ин подписаха актуализация на търговско споразумение
за свободна търговия между двете страни.
Церемонията се проведе в Ню Йорк, където са двамата лидери за Общото събрание на ООН. Документът се очаква да
създаде нови възможности за износ на американски стоки в Южна Корея, както и по-стабилни условия за бизнес.
Първоначалният вариант на двустранното споразумение за свободна търговия бе подписано през април 2007 г. и влезе в
сила през март 2012 г. Доналд Тръмп го определяше като нечестно и неизгодно за страната му.
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√ Как се харчи извънредно?
Сметната палата публикува доклад на допълнителните разходи на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ),
одобрени с постановления на Министерския съвет (МС) за периода 01.01.2017 г. до 31.01.2018 година. Извадката на
допълнителните разходи включва 120 броя постановления на МС на стойност 2,490 млрд. лева.
Трябва да се отбележи, че МС има оперативна самостоятелност да одобрява допълнителни разходи/трансфери, а законът
ясно казва, че МС „може да одобри допълнителни разходи/трансфери” при определени условия, включително и ако не се
промяна общото салдо на бюджета, т.е. той трябва да прецени дали и в какъв размер да ги одобри. Докладът показва, че
за одитирания период не са одобрени 40 предложения на ПРБ за предоставяне на допълнителни разходи/трансфери на
обща стойност 650 млн. лева.
Основната част от одобрените допълнителни средства са за осигуряването на финансиране за изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (1 млрд. лв.), провеждането на
извънредни парламентарни избори, финансирането на дейности по подготовката на българското председателство,
закупуването на техника за осигуряване на картина и звук по време на българското председателство, финансирането на
разходи по държавни инвестиционни заеми, разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия и аварии. Тук са и допълнителните 15 млн. лв. за БАН и 10 млн. лв. за преустройство и реконструкция на зала
„Света София“ в бившия Партиен дом в нова пленарна зала на Народното събрание.
Въпреки че средствата са одобрени законосъобразно, Сметната палата прави някои интересни заключения:
• В указанията и вътрешните правила на Министерството на финансите не е предвиден изрично ред за проверка на
финансовата обоснованост на исканията на ПРБ за допълнителни разходи/трансфери;
• По някои от проектите на постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери не са посочени
достатъчно подробни и обосновани разчети на необходимия бюджетен ресурс за финансиране на посочените по тях
дейности;
• Основната част от одобрените допълнителни разходи/трансфери през одитирания период са направени през месец
декември – 28 от общо обхванатите 120 броя или над 50 на сто от общо одобрените средства. Този факт навежда на
мисълта, че на администрацията не просто ѝ се случва да прави непредвидени разходи, но и не може да планира общите
си разходи своевременно и харчи ударно в края на годината. Това, между другото, се вижда ясно и от статистиката за
изпълнението на бюджета, която показва пик на разходите, включително и извънредните, през декември последните три
години
• Допълнителните средства, предоставени на някои ПРБ, имат съществен относителен дял спрямо първоначално
утвърдения план със закона за държавния бюджет за съответната година.
Като примери в това отношение могат да се посочат Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(+291%), Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (+265%), Централната избирателна комисия
(+205%), Министерски съвет (+77%), Българска национална телевизия (+39%) и Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (+20%). От предоставените допълнителни средства на общини има 10 случая,
когато утвърденият бюджет се повишава с над 50%.
Значимият дял на допълнителните разходи при процедура на одобрение, която не включва ключови принципи за
обоснованост, пропорционалност и прозрачност и не предвижда оценка на въздействието, камо ли пък обществени
консултации не може да продължава да е практика, още повече в контекста на стремежа към открито и отчетно
управление.
Всъщност, проблемите с „ръчното управление” на публичните финанси, за които говори Сметната палата, съвсем не са
нови, но доброто изпълнение на приходите от 2016 г. насам всъщност даде възможност за увеличаване на техния размах
и мащаб. Изводите на Сметната палата до голяма степен съвпадат и със заключенията на ИПИ в неотдавна публикувания
анализ „Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.”.
Прегледът на изпълнението на бюджета за 2016 и 2017 г. показва, че над 7% от годишните разходи по консолидираната
фискална програма (без вноската в бюджета на Европейския съюз) се отпускат с Постановление на Министерския съвет.
Месечните данни пък показват, че през ноември делът на дискреционните разходи се увеличава до между 6,5-9,5%, а през
декември вече скача до 23-26%. С други думи около една четвърт от консолидираните разходи през декември 2016 и 2017
г. са отпуснати дискреционно, без гласуване в парламента и без обществено обсъждане за необходимостта,
целесъобразността и ефективността на тези разходи.
Вместо заключение може да се приложи препоръката на Сметната палата към министър-председателя на Република
България, която илюстрира проблема, а именно: „Да инициира промени в правната рамка, с които да се регламентират
изисквания докладите на вносителите и финансовите обосновки към проектите на постановления за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери да се мотивират по-подробно, включително да изясняват в по-голяма пълнота
обстоятелствата, които налагат приемането на акта и необходимостта от допълнителните средства.”
√ Всяка десета фирма в България търси персонал
Основно кадри се търсят от малките фирми с до 10 души персонал
Всяка десета българска фирма търси персонал, показва ново проучване на пазара на труда, цитирано от Нова тв. 10% от
компаниите ще наемат нови служители до края на годината, а около 3 на сто ще съкращават персонал.
Основно кадри се търсят от малките фирми с до 10 души персонал, както и от големите предприятия.
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От бизнеса се оплакват, че хората имат високи очаквания за възнаграждения, но в същото време нямат нужната
квалификация и умения за дадена работа. Работодателите срещат все повече трудности с избора на хора и голяма част от
тях обучават новите си служители.
Официално регистрираните безработни в момента до 29-годишна възраст са над 24 000. По-голямата част от тях обаче са
без специалност.
Добрата новина е, че бизнесът отчита все повече млади предприемачи. А за безработните, държавата предлага редица
курсове за квалификация.
В. Монитор
√ Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк
Министърът на туризма Николина Ангелкова участва във второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк.
Той се провежда в периода 24- 25 септември, основни акценти в тазгодишното му издание са възможности и фактори за
влияние върху устойчивото развитие. Официални гости на събитието бяха проф. Клаус Шваб, основател и председател на
Световния икономически форум и Бил Де Блазио, кмет на Ню Йорк. Министър Ангелкова е на събитието по лична покана
на Борге Бренде, президент на форума.
За мен е чест и удоволствие да съм сред участниците в Световния икономически форум, където ще се дискутират
възможностите за устойчиво развитие, именно това е и основната цел пред туризма у нас, посочи министър Ангелкова. И
допълни, че секторът е водещ икономически фактор като допринася с около 13% при формирането на БВП на България.
В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския
регион, както и ролята на Министерството на туризма като съкоординатор по Приоритетна област 3 „Култура и туризъм“
на Дунавската стратегия.
Световният икономически форум е основа за диалог за използване на най-съвременните научни, бизнес, технологични и
дигитални иновации за реализиране на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Събитието събира представители
на международни институции и правителства. На форума ще присъстват над 700 представители на бизнеса,
неправителствения сектор и академичните среди. В него ще участват и представители на водещи компании и
инвестиционни фондове в областта на туризма.
√ Пътният данък вкарал в столичната хазна 84,5 млн. лв.
София отчита изпълнението на бюджета за 2017 година
Данъкът върху превозните средства вкарал в хазната на Столичната община (СО) през изминалата година 84,5 млн. лв.
Парите, които е събрало местното кметство от пътния налог са с 1,6 млн. лв. повече от заложения план. Това съобщи зам.кметът по финанси на София Дончо Барбалов.
„Общото изпълнение на бюджета на СО е в размер на 1,054 млрд. лв. Собствените приходи са изпълнени на 100% и са в
размер на 640,26 млн. лв. или с 32,2 млн. лв. повече, отколкото през предходната 2016 г.“, обясни Барбалов.
102 млн. лв. са приходите от данък сгради, а от облагането на сделките с имоти са постъпили 111,2 млн. лв. или 106,5% от
планираното. Неданъчните приходи за миналата година възлизат на 332,9 млн. лв., което е с 8,68 млн. лв. повече от
предходната 2016 г. Най-голям дял от тях имат общинските такси, чието изпълнение е 246,9 млн. лв. при план 241 млн. лв.
В това число влиза и такса битови отпадъци, от която постъпленията са 194,4 млн. лв. По Закона за местните данъци и такси
методиката за изчисляване на такса смет трябва задължително да бъде променена до 2020 г. и тя вече не може да е на
база на данъчната оценка или балансовата стойност на имот. Общините ще могат да избират от 3 варианта - количество
изхвърлен отпадък, брой на обитателите в жилището или таксуване по чували. Преди дни кметът на София Йорданка
Фаднъкова заяви, че най-реалистичния вариант за София е изчисляване на таксата за отпадъци на брой жители
Барбалов отчита, че от средствата, предвидени за капиталовата програма до края на 2017 г. са изпълнени и разплатени
строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за общо
268,6 млн. лв. „През годината бяха завършени обекти от образователната, пътната, социалната и инженерната
инфраструктура. Продължи изграждането на третата метролиния и на интелигентната система за управление на трафика“,
разясни зам.-кметът. Той припомни, че за 2017 г. София е отделила 8,9 млн. лв. за дофинансиране на общинските болници
за предоставените здравни услуги, които не се поемат от НЗОК.
Отчетът за изпълнение на бюджета на София ще бъде обсъден в четвъртък на заседание на Столичния общински съвет.
„Документът е придружен от доклад на Сметната палата за извършен финансов одит със заключение, че отчетът дава вярна
и честна представа за финансовото състояние на Столична община през 2017г.“, уточни Барбалов.
7058 чиновнички прегледани за рак на гърдата
През 2017г. 7058 жени, работещи в общинските образователни институции и транспортни дружества в София, са
преминали през прегледи за рак на гърдата по скрининговите програми на общината. Столичната община продължи и
реализацията на ин витро програми. По Програмата за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми,
нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки, до момента са се родили 9 бебета - 5 момчета и 4 момичета.
Последните две момиченца - близнаци се появиха на бял свят на 18 януари 2018 г.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
- Какво си казаха Бойко Борисов и Доналд Тръмп?
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Какви алергии се отключват в началото на есента и как да ги преборим?
На пазар в Турция след срива на лирата.
Нова наредба срещу крадците на питейна вода. Как ще действа?
Казусът с „Царските имоти" - на кого е дворецът „Врана"?
Как звук и светлина разказват приказни истории - поглед към Москва и един от най-големите светлинни
спектакли в света.
Нова телевизия, „Здравей България"
- Последни новини за пораженията от бурния вятър. Фасада на мол рухна, паднали дървета и хиляди останали
без ток - репортерите на NOVA с последна информация;
- Ваканцията невъзможна: епизод пореден. Туристическа фирма остави за пореден път туристи в чужбина на
произвола.
- Служители в хотел на Арабаджиеви твърдят, че са оставени без заплати. Каква е истината?
- Ритал ли е общински съветник възрастна жена в метрото? Карлос Контрера проговаря след скандала.
- Борисов среща Тръмп. На живо от Ню Йорк - какво си казаха?
- Дървета с прерязани стволове. Има ли скрити интереси зад вандалската проява?
Спешно за детското отделение в "Пирогов". Ще се съберат ли пари за нов рентген?
- "Ние не сме извънземни". Кои са тези хора и за какво се борят?
√ Предстоящи събития в страната за 25 септември
София.
От 09.15 часа в зала „Сердика" хотел „Балкан" министърът на правосъдието Цецка Цачева и посланикът на Швейцария
у нас н. пр. Мюриел Берсе Коен ще вземат участие в заключителната конференция по проект „Укрепване на правния
и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца", финансиран от Българошвейцарската програма за сътрудничество.
От 9.30 часа в зала „Европа", Конгресен център на КНСБ, ще се проведе конференция „Неформална икономика и
недеклариран труд - международни, европейски, национални измерения и добри практики", която ще бъде открита
от президента на КНСБ Пламен Димитров и социалния министър Бисер Петков.
От 09.30 часа ще се проведе заседание на Съдийската колегия към ВСС.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад за утвърждаване на цени на „Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик продава
природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV тримесечие на
2018 г.
От 10.00 часа между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2 на ТУ-София, ректорът на университета проф. дтн. инж.
Георги Михов тържествено ще откриe новата академична година.
От 11.00 часа в институцията на омбудсмана (ул. „Георг Вашингтон" № 22), омбудсманът Мая Манолова свиква
широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода.
От 11.00 часа в салона на Нов Театър НДК ще се проведе пресконференция във връзка с Премиерата на новия
спектакъл „Антихрист" по Емилиян Станев и гостуващия от Франция спeктакъл „La Comedia".
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени акценти
от програмата на Европейска нощ на учените.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА, организаторите на Международното изложение „Световно
образование" ще представят новите тенденции, промени в нагласите и в перспективите пред българите за обучение
в чужбина.
От 15.00 до 17.00 часа народният представител от „БСП за България" Ирена Анастасова и общинският съветник
Николай Николов ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" №10,
етаж 1.
***
Благоевград.
От 10.00 часа пред Учебен корпус № 1 официално ще бъде открита новата академична година в Югозападния
университет „Неофит Рилски". Преди началото на церемонията - в 09.50 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред
паметника на Неофит Рилски.
От 10.30 часа в зала № 101 в сградата на Община Благоевград ще се проведе заключителна пресконференция по
проект: „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална
гимназия".
***
Варна.
От 13.15 часа в зала "Одесос" на хотел "Черно море" ще се състои пресконференция по повод започващата
международна конференция "Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване". Организатор на
форума е Община Аксаково.
***
Велико Търново.
Пред сградата на Общината ще бъде паркиран Розовият кемпер на „Една от 8".
***
Враца.

11

-

От 11.00 часа в сградата на Областна администрация - Враца, ет. 6, областният управител Малина Николова и
началникът на Регионалното управление на образованието - Враца Галина Евденова ще дадат пресконференция на
тема "Професионалното образование в област Враца на старта на новата учебна година".

***
Добрич.
От 12.00 часа в Народно читалище „Пробуда - 1939 г." ще се състои откриване на паметен знак - Композиция от Кръст
за храброст и паметни плочи с имена на загинали от 53-ти пехотен полк, част от 7-ма рилска дивизия. В същия час на
пл. „Свобода" ще започне Празничен концерт „Фолклорна магия" на Професионален фолклорен ансамбъл
„Добруджа". На събитието ще присъства и кметът на Добрич Йордан Йорданов.
***
Пазарджик/Благоевград.
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще открие обновените сгради на областните дирекции на МВР
в Пазарджик и Благоевград. В 11.00 часа ще започне официалната церемония пред сградата на ОДМВРПазарджик, а
в 16.00 часа - пред ОДМВР-Благоевград.
***
Пловдив.
От 10.30 час в аула „Проф. Милен Бешков" (Централен корпус) в Университет по хранителни технологии ще бъде
открита учебната година.
***
Хасково.
От 12.00 часа в зала „Марица" на Областна администрация Хасково ще се състои публична дискусия на тема
„Киберсигурност, дигитална грамотност и безопасно поведение в интернет".
***
Шумен.
От 10.30 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Икономическа политика, общинска
собственост и контрол по сделките с общинско имущество.
От 13.00 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика".
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват, петролът поскъпва
Цените на петрола скочиха, след като лидерът на ОПЕК Саудитска Арабия и най-големият й съюзник извън организацията
- Русия, в неделя опровергаха информацията, че предстои незабавно повишение на производството на суров петрол.
Азиатските акции изпитват затруднения днес, след като поредният кръг от мита между САЩ и Китай и повишението на
цените на петрола близо до четиригодишни върхове засилиха опасенията около рисковете за световния икономически
растеж.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.2%. Японският Nikkei 225 пък нарасна с близо 0.2%.
Индексът Shanghai Composite изгуби 0.5%, докато австралийският основен индекс се понижи 0.3%. Пазарите в Хонконг бяха
затворени днес заради празник.
Китай и САЩ си наложиха взаимно нови тарифи вчера, като нито една държава изглежда не е в настроение да направи
компромис, засилвайки риска от продължителен спор, който може да намали инвестициите и да навреди на световната
търговия.
Dow Jones се понижи с около 0.7%, докато S&P 500 изгуби 0.35% вчера.
Напрегнатата обстановка засили предпазливостта преди очакваното вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв
тази седмица.
Двудневната среща на Фед започва по-късно днес.
При валутите еврото поевтиня с 0.1%, до 1.1736 долара.
Еврото скочи до 3.5-месечен връх от 1.1815 вчера. След като президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио
Драги заяви, че очаква ръст на инфлацията в еврозоната, което подкрепя ограничаването на програмата на финансовата
институция ECB.
Преди очакваното вдигане на лихвите от страна на Фед, доларът поскъпна до двумесечен връх от 113.00 йени, преди да
отстъпи до 112.825.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, добави 0.15%,
до 94.320 пункта.
Китайският юан отстъпва леко до 6.8637 спрямо долара.
Австралийският долар остава почти без промяна на ниво от 0.7247 щатски долара, след като поевтиня с 0.5% вчера.
Фючърсите на петрола от сорта брент добавиха 0.2% към цената си, до 81.32 долара за барел, след като вчера поскъпнаха
с 3%, до 81.48, което бе най-високото ниво от ноември 2014 г.
Цените на петрола скочиха, след като лидерът на ОПЕК Саудитска Арабия и най-големият й съюзник извън организацията
- Русия, в неделя изключиха възможността за незабавно повишение на производството на суров петрол, което на практика
означаваше отказ на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп за охлаждане на пазара.
Нещо повече, от ноември САЩ ще наложи санкции върху износа на петрол от страна на Иран, а Вашингтон оказва натиск
върху правителства и компании по света също да участват в това и да ограничат покупките на петрол от Техеран.
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