Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АОБР ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ СЕПАРАТИВНИТЕ РАЗГОВОРИ ЗА ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Следва пълният текст на позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно обявени
намерения за промени в основни параметри на пенсионно-осигурителната система.
В нея се декларира категорично несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи, с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване. Според АОБР оповестените намерения влизат в драстично
противоречие с огласените предизборни обещания и управленската програма на управляващата коалиция за отказ от
увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, съхраняване на условията за инвестиции и бизнес, както и със
средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 год.
Изх. № 17-0-47/08.10.2018 г.
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ВИЦЕПРЕМИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ,
УПРАВИТЕЛ НА НОИ
ОТНОСНО: ОБЯВЕНИ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с оповестените намерения за отказ от отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко
повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 на 3000 лв., Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) изразява следната позиция:
Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи, с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване.
Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в
условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно
управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации,
вкл. с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни. Не са отчетени основни принципи на
разходопокривната система на пенсионно осигуряване, вкл. различията в практиката на държавите-членки на ЕС и
водещите пазарни икономики.
Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската
програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, съхраняване на
условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, приета с РМС № 264 от
19.04.2018 г.
Настояваме за провеждане на незабавна среща с участието на Министър-председателя, Министъра на финансите,
Министъра на труда и социалната политика и Управителя на Националния осигурителен институт.
Призоваваме Съвета на управляващата коалиция да обсъди незабавно всички негативни последици и да заяви отказ от
прокарване на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета на ДОО.
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News.bg
√ Бизнесът е недоволен от решението за увеличаване на максималния осигурителен доход
Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която влизат АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, остро разкритикуваха
срещата между правителство и синдикати от миналата седмица, на която бяха взети решения за увеличаване на тавана на
пенсиите и повишаване на максималния осигурителен доход от 2 600 на 3 000 лева, съобщиха оттам.
Бизнесът, който в крайна сметка ще трябва да плати част от повишаването на максималния осигурителен доход, така и не
бе част от срещата.
"Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи", се казва в позицията на
АОБР.
Според тях, заявените намерения за промени на основни параметри на пенсионно осигурителната система "са приети
очевидно в условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно
управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации,
вкл. с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни".
Освен това, от АОБР посочват, че оповестените намерения "влизат в драстично противоречие с огласените предизборни
обещания и управленската програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни
задължения, съхраняване на условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 20192021".
Бизнесът настоява за незабавна среща с представители на изпълнителната власт, включително с премиера Бойко Борисов
и министъра на финансите Владислав Горанов.
Нова ТВ
√ Бизнесът иска среща с премиера заради осигуровките и пенсиите
Бизнес организациите искат незабавна среща с министър-председателя, министъра на финансите, министъра на труда и
социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт във връзка споразумението между кабинета и
синдикатите за повишаване на максималния осигурителен доход и отказа за отпадане на тавана на пенсиите.
„Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи, с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване”, се заявява в позиция на Асоциацията на организациите
на българските работодатели.
„Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в
условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно
управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации,
включително с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни. Не са отчетени основни принципи на
разходопокривната система на пенсионна осигуряване, вкл. различията в практиката на държавите-членки на ЕС и
водещите пазарни икономики“, се заявява в позицията.
В документа се посочва, че „оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни
обещания и управленската програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни
задължения, съхраняване на условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 20192021, приета от кабинета през април".
Представителите на бизнеса настояват Съветът на управляващата коалиция да обсъди незабавно всички негативни
последици и да заяви отказ от прокарване на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета
надържавното обществено осигуряване.
В. Стандарт
√ Работодатели скочиха срещу намеренията за промяна в пенсионно-осигурителната система
Във връзка с оповестените намерения за отказ да отпадне таванът за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко
повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) настоява за незабавна среща с премиера, министрите на финансите, на труда и управителя на НОИ.
Те призовават Съвета на управляващата коалиция да обсъди всички негативни последици и да заяви отказ от прокарване
на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета на ДОО.
Това се казва в разпространена позиция на АОБР.
В нея работодателите декларират несъгласие с "провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване".
Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в
условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно
управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации,
вкл. с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни, се казва още в позицията. Според работодателските
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организации не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионното осигуряване, вкл.
различията в практиката на държавите-членки на ЕС и водещите пазарни икономики.
Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската
програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, запазване на
условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, пишат от АОБР.
Epicenter.bg
√ Работодателските организации искат незабавна среща с премиера заради тавана на пенсиите
Във връзка с оповестените намерения за отказ да отпадне таванът за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко
повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. Асоциацията на организациите на българските
работодатели /АОБР/ настоява за незабавна среща с премиера, министрите на финансите, на труда и управителя на НОИ.
Те призовават Съвета на управляващата коалиция да обсъди всички негативни последици и да заяви отказ от прокарване
на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета на ДОО.
Това се казва в разпространена позиция на Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР за
2018 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, съобщи БТА.
В нея работодателите декларират несъгласие с "провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване".
Заявените намерения за промени в основни параметри на пенсионно осигурителната система са приети очевидно в
условията на преобладаващи популистки нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно
управление, под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации,
вкл. с организациите на пенсионерите и други заинтересовани страни, се казва още в позицията.
Според работодателските организации не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионното
осигуряване, вкл. различията в практиката на държавите-членки на ЕС и водещите пазарни икономики.
Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската
програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, запазване на
условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, пишат от АОБР.
Капитал
√ Работодателите са против ръста на максималния осигурителен праг
Според тях решението за вдигането му е популистко, взето под натиска на синдикатите и наближаващите избори
Работодателските организации изразиха остро несъгласие с идеята максималният осигурителен доход да бъде увеличен
рязко от сегашните 2600 лв. до 3000 лв. догодина. Промяната се предлага без необходимата оценка на въздействието и
без експертни консултации. Това се посочва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели
(АОБР), в която участват Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ).
Промяната беше договорена на среща между правителството и синдикатите миналата седмица, като на практика гласът
на бизнеса беше игнориран. След тази среща стана ясно още, че таванът за пенсиите през 2019 г. няма да отпадне, но ще
бъде повишен до 1200 лв.
Негативната позиция на работодателите беше изразена и по време на провелото се в понеделник заседание на
тристранния съвет (НСТС). В отговор финансовият министър Владислав Горанов увери работодателите, че "дебатът
предстои".
По време на заседанието бяха обсъдени данъчните изменения за следващата година, предложени от Министерството на
финансите. Пакетът от мерки като цяло получи подкрепата на синдикати и работодатели, макар и с предложения за леки
промени.
Договорки без участието на бизнеса
За намеренията осигурителният таван да бъде вдигнат рязко догодина се разбра от текст на споразумение, подписано
между правителството и синдикатите след тяхна среща.
"Декларираме категоричното си несъгласие с провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на
национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи с правомощия да провеждат
политиките в областта на държавното обществено осигуряване", се посочва в писмо на АОБР до премиера, финансовия и
социалния министър. Според работодателите идеите за промяна са приети в "условията на преобладаващи популистки
нагласи преди провеждането на изборите за ЕП и за органи за местно управление, под синдикален натиск, без
необходимата оценка на въздействие, без обществени и експертни консултации".
Увеличението на максималния праг на 3000 лв. на практика означава, че хората с високи доходи ще дължат по-големи
осигуровки. В момента плащанията за пенсия и здраве са на база 2600 лв. на месец, като над тази сума се дължи само
данък общ доход. Промяната засяга и бизнеса, тъй като осигуровките в момента се делят в съотношение 60:40 между
работодател и нает.
Несъгласие за налагане на допълнителна осигурителна тежест за бизнеса и служителите изразиха не само работодателите.
"Отново в добра година и при постигната рекордна заетост държавата ще обложи допълнително трудещите се", коментира
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в свой анализ Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него, вместо да се вдига максималният
осигурителен доход, могат просто да се премахнат всички минимални прагове.
От партията "Демократична България" пък отбелязват, че увеличението "удря по най-продуктивните българи", като
предлагат да бъде въведен автоматичен механизъм за индексация на прага, при който осигурителният таван е 2.1 пъти
средната работна заплата, подобно на Германия.
Данъчните промени - с малки забележки
Предложеният от финансовото ведомство пакет от данъчни промени премина през заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество с единодушна подкрепа. Въпреки това има няколко предложения за леки промени и
допълнения както от синдикати, така и от работодатели.
Едно от тях идва от страната на бизнеса и е във връзка с предложените изменения в Закона за счетоводството. Според
работодателите предложените прагове, при които фирмите са длъжни да правят одит в момента, са твърде ниски в
сравнение с изискваните в европейски директиви. В момента задължителен одит трябва да извършват фирми с балансова
стойност на активите от поне 2 млн. лв. и нетни приходи от продажби минимум 4 млн. лв. Предложението на бизнеса е
праговете да се повишат до съответно 4 и 8 млн. лв.
Дебат предизвика и предложението за въвеждане на екоелемент при облагането на автомобилите. Тук позициите на двата
синдиката се разминаха. Според КТ "Подкрепа" променените коефициенти във формулата за изчисляване на данъка за
старите автомобили ще доведат до повече разходи за нискодоходните групи от населението. От КНСБ обаче заявиха, че
считат посоката, в която се върви, за вярна.
Novini.bg
√ Бизнесът не хареса скока на максималния осигурителен доход
АОБР протестира срещу сепаративните разговори със синдикатите за промени в осигурителната система, съобщиха от
работодателските организации.
Причината са оповестените намерения за отказ да отпадне таванът за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко
повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв.
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ настоява за незабавна среща с премиера Бойко
Борисов, министрите на финансите, на труда и управителя на НОИ.
Експертите призовават Съвета на управляващата коалиция да обсъди всички негативни последици и да заяви отказ от
прокарване на съответните решения в хода на приемане на държавния бюджет и бюджета на ДОО.
Такава е разпространената позиция на Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР за 2018
г. Текстът е по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
В позицията се посочва, че работодателите декларират несъгласието си с провеждането на сепаративни срещи със
синдикалисти зад гърба на национално представителните организации на работодателите и други компетентни органи с
правомощия да провеждат политиките в областта на държавното обществено осигуряване.
Според работодателските организации не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионното
осигуряване, включително различията в практиката на държавите-членки на ЕС и водещите пазарни икономики.
Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската
програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, запазване на
условията за инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021, посочват още от АОБР.
БНТ
√ Тристранният съвет одобри промени в данъчните закони
Скача данъкът за стари автомобили, работодателите вече няма да издават служебни бележки за доходите, а чуждите
фирми у нас ще плащат данък - печалба в България. Това са част от промените във фискалните закони, които синдикати и
работодатели одобриха на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. За първи път
отделните данъчни закони бяха обединени в общ - Закон за корпоративното подоходно облагане.
Заради въвеждане на нов екологичен компонент с 30% се увеличава годишният данък на близо 2 млн. и 500 хиляди коли
над 15-годишна възраст.
С новите промени отпада изискването при продажба на автомобил продавачът да представя бележка за платени данъци.
Това ще се извършва от самия нотариус по електронен път. Той в 7-дневен срок след това ще декларира продажбата пред
съответните общински фискални власти.
Промяна и в имотния данък - 50% отстъпка само за едно жилище, декларирано като основно, всяко следващо ще се облага
на пълната му данъчна оценка.
По предложение на бизнеса от 2020 -та да отпаднат служебните бележки, които работодателите издават на служителите
за доходите. Това вече ще става по електронен път.
Работодателите поискаха да отпадне задължителния годишен одит на малки и средни фирми с оборот до 4 млн.лв., като
заявиха, че практиката в ЕС е на такъв одит да бъдат подлагани фирми с годишен оборот 8 млн.
Работодателите изчислиха,че 6 500 малки и средни фирми губят годишно по 13 млн. лв. заради задължителния одит.
Кънчо Стойчев - АИКБ: Искам да ви уверя, че работодателите няма да оставят този въпрос така. И за разлика от миналия
път, когато това се случи между две четения, сега няма да допуснем подобно нещо, тъй като считаме, че това е найарогантното и вероломно потъпкване на договорния процес и на диалога в обществото".
Вицепремерът Валери Сименов подкрепи бизнеса и обеща да внесе нужната поправка в счетоводния закон.

4

Валери Сименов: Това означава разходи, това означава договори с одитори, това означава счетоводство, което да подготвя
документи за одитора. Едни такива базмислени разходи, които не са обосновани и само товарят бизнеса.
Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че данъчната тежест няма да се промени до края на този мандат и
представи мотивите за новия фискален пакет.
Владислав Горанов- министър на финансите: Предложените промени са мотивирани от следните групи съображения.
Намаляване на административната тежест и разхода за бизнеса и гражданите при при прилагане на данъчното
законодателство.
Предлага се и нов режим за облагане на чуждестранните дружества, упражняващи дейност у нас. Целта е данък печалба
да остава в България, а не в държавата, в която е регистрирана компанията. Пакетът от данъчни закони ще бъде внесен за
обсъждане в Министерския съвет.
В.Сега
√ Работодателите обвиниха управляващите в популизъм и задкулисни договорки
Бизнесът иска спешна среща с кабинета за осигуровките
Работодателите се обявиха категорично против резкия завой в пенсионната реформа, който синдикатите договориха
насаме с правителството миналата седмица. На среща при премиера Борисов в четвъртък в отсъствието на ресорния
министър Бисер Петков и работодателските организации бяха взети три ключови решения, касаещи бюджета и
осигурителната тежест. Таванът на пенсиите остава да действа за всички пенсии, независимо кога са отпуснати, въпреки
че от следващата година трябваше да отпадне за новите пенсии, които вече ще се изчисляват на база целия осигурителен
принос на лицето след 1 януари 2000 г. За компенсация увеличението му ще бъде по-голямо от планираното - 1200 лв. от
1 юли 2019 г., а не 1040 лв. Заради този нов размер обаче максималният осигурителен доход се повишава ударно от 2600
на 3000 лв., при това още от 1 януари (максималната пенсия е 35% от максималния осигурителен доход, а от 1 юли 2019 г.
- 40%).
Асоциацията на организациите на българските работодатели обяви в позиция до премиера и ресорните министри, че
категорично не е съгласна с провеждането на "сепаративни срещи със синдикалисти зад гърба на национално
представителните организации на работодателите и други компетентни органи с правомощия да провеждат политиките в
областта на държавното обществено осигуряване". Според бизнеса намеренията за промени в основни параметри на
пенсионноосигурителната система са приети под синдикален натиск, в условията на популистки нагласи преди двата вида
избори догодина, без необходимата оценка на въздействие, без консултации и пр. Договорките са оформени като
споразумение между правителството, КНСБ и КТ "Подкрепа", въпреки че работодателите ще бъдат пряко засегнати от тях,
тъй като плащат 60% от осигуровките на служителите си.
Оповестените намерения влизат в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската
програма на коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, съхраняване на условията за
инвестиции и бизнес, както и със средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г., напомнят работодателските
организации. Оттам настояват за провеждане на незабавна среща с премиера, министъра на финансите, министъра на
труда и управителя на НОИ и за оттегляне на решенията.
АРГУМЕНТИ
Работодателите предупреждават, че вдигането на максималния осигурителен доход ще насърчи сивата икономика сред
високо платените, освен това ще задълбочи още повече недостига на висококвалифицирани специалисти. "Ние сме на 12о място по ръст на БВП в Европа. Чуждестранните инвестиции като дялов капитал са отрицателна величина, има спад на
разходите на дълготрайни материални активи и спад на българските инвестиции в чужбина. Докато управляващите се
състезават със синдикатите и с омбудсмана по популизъм, картината ще се влошава по този начин. С максималния
осигурителен доход всъщност гоним най-висококвалифицираните", коментира шефът на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев.
ТВ+
√ Бюджет2019: защо се увеличава данъчната тежест при излишък?
Ние сме за задържане на данъчния модел. Притеснява ни обичайното планиране на фалшивия дефицит, което означава
подценяване на приходна част и даване на възможност на изпълнителната власт по свое усмотрение без контрол от страна
на парламента да харчи пари. Това заяви Румен Радев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал
в България в предаването „ДЕНЯТ с В. Дремджиев“ по ТВ+.
Целия разговор вижте тук.
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Investor.bg
√ БСП внася вота на недоверие за здравеопазването следващия понеделник
Мотивите първо ще бъдат обсъдени на срещи с пациентски и лекарски организации
От БСП са готови с мотивите за вота на недоверие към правителството за здравеопазването, но ще го внесат найвероятно следващия понеделник. Това съобщи на пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова, цитирана от
пресцентъра на партията.
Тя обясни, че на заседание на Изпълнителното бюро и на ръководството на парламентарната група са решили за първи
път да подходят по различен начин - не да внесат вота в парламента и да започнат парламентарни консултации с другите
партии, а да направят извънпарламентарни консултации. За тази седмица имат насрочени срещи с представители на
пациентски организации, Националното сдружение на общинските болници, Българският лекарски съюз,
общопрактикуващи лекари.
Ще представим нашата алтернатива на здравна реформа, ще обсъдим мотивите за вота и едва след това ще го внесем в
парламента и това най-вероятно ще бъде другия понеделник, коментира Нинова.
"Бихме искали да обсъдим и нашата алтернативна визия за развитие на здравеопазването, така както сме я представили
във "Визия за България". Тази седмица ще съсредоточим усилията си в тези срещи, ще изслушаме всички и ще представим
нашата алтернатива на здравна реформа, ще обсъдим мотивите в трите им части - сегашно състояние на здравеопазването,
предложения на ГЕРБ, предложения на БСП за алтернатива и едва след това ще внесем вота на недоверие в парламента.
Това най-вероятно ще бъде в понеделник", заключи Корнелия Нинова.
√ Българската банка за развитие създава Фонд за капиталови инвестиции
Фондът ще може да инвестира в едно предприятие не повече от 10% от собствения си капитал срещу до 34 на сто
от капитала на търговското дружество
Българската банка за развитие (ББР) регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа
на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала
на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на
капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди
набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.
Фондът ще може да инвестира в едно предприятие не повече от 10 процента от собствения си капитал или 6 млн. лв., като
придобива максимум 34 на сто от капитала на търговското дружество. Приоритетно ще се финансират малки и средни
фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации. Фондът ще предоставя също
консултантски услуги относно капиталовата структура на малките и средните предприятия и възможностите за инвестиции.
По мнение на бизнеса в страната ни има достатъчно финансиране за създаване на стартиращи компании, но липсва дялов
капитал за растеж. Данни на Европейския инвестиционен фонд сочат, че в България, както и в цяла Европа, доминират
сделките в ранните сегменти при стартиране на бизнес и почти липсва дялов капитал във фазата на растеж.
Чрез новото си дружество, което ще заработи в началото на следващата година, Българската банка за развитие ще
разполага с още един инструмент за подкрепа на българския бизнес и изпълнение на мандата си за запълване на пазарен
недостиг.
В. Банкерь
√ Министър Вълчев предлага мораториум върху разкриването на нови висши училища
Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага мораториум върху разкриването на нови висши училища.
Предложението ще бъде внесено с поправките в Закона за висшето образование.
"...мрежата е достигнала предела си на териториално и профилно разрастване и от по-нататъшното разрастване няма да
спечели нито достъпа до висше образование, нито репутацията му", обясни образователният министър.
Той отчете, че 400 милиона лева повече ще има в системата на образованието през следващата година. 40 милиона от тях
са предвидени за висшето образование. По думите му парите няма да се разпределят за брой студенти
"Всички университети, по всяко едно професионално направление по реда на постановление 328 се изчислява
коефициент, в зависимост, който коефициент се намалява или се увеличава финансирането на един учащ. Ние искаме
повече студенти да се обучават в професионални направления, където имаме най-голям очакван недостиг на пазара на
труда, това са инженерните, педагогическите, в професионално направление "Икономика". Намаляваме финансирането
за тези, които са с ниска оценка, от друга страна увеличаваме за тези, които са с висока оценка. Ние ще увеличим
финансирането, но това става паралелно с намалението на приема", уточни просветният министър, цитиран от БНР.
330 милиона лева са предвидени за увеличение на учителските заплати догодина, 29 милиона за непедагогическия
персонал, ще се увеличат и средствата за закуски.
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√ Двойно са се увеличили средствата, платени за обезщетения за временна неработоспособност
Двойно са се увеличили средствата, платени за обезщетения за временна неработоспособност за последните 7 години,
предаде БНР. 12 милиона дни болнични е платил НОИ през 2011 г., техният брой достига 17 милиона и 400 хиляди през
миналата. Болничните дни, плащани от бизнеса, също бележат ръст от 33 на сто.
509 милиона лева за болнични е платил НОИ през 2017 година, а през 2011-та средствата са били 256 милиона. Трайна е
тенденцията всяка година да се увеличава продължителността на един болничен лист. Разходът за едно лице за болничен
през 2017-та е 573 лева или 50 на сто повече спрямо седем години назад.
За ден болничен през 2011 година НОИ средно е плащал 21 лева, а през миналата 28 лева. Това се обяснява с ръста от 40
на сто на доходите за периода, но също така броят болнични, постъпили в НОИ е 40 процента повече.
През миналата година 60 на сто от обезщетенията са плащани на жени, 12 на сто от тях са гледали болен член на
семейството. При мъжете с болнични са 30 на сто на възраст 55-64 години.
От месечната динамика е видно, че януари е с най-много боледуващи, следват февруари и март, октомври и ноември,
когато е повишена заболеваемостта. Месеците с най-малко боледували са май и декември. Най-много се боледува в
София-град, Пловдив, Стара Загора, Варна, Благоевград и Бургас.
В. Дума
√ Алфа Рисърч: Отслабват позициите на управляващите
Управляващата коалиция влиза с отслабени позиции в есенния политически сезон, показва регулярното тримесечно
национално представително проучване на агенция "Алфа Рисърч", проведено в периода 23-30 септември 2018 г.
Правителството отбелязва спад от 1% и ръст в негативните оценки от 41 до 43%. Рейтингът на премиера Бойко Борисов е
спаднал от 37 на сто на 33%.
Две трети от анкетираните са на мнение, че противоречията в управляващата коалиция се изострят, а 31% са на
противоположното мнение. Тези публични взаимоотношения залагат и по-дългосрочни капани и атакуват "отвътре"
основното послание на ГЕРБ за стабилността, коментират социолозите. Те посочват, че е неубедително нестабилна
коалиция да произвежда стабилност в обществото.
Според 66% от анкетираните основната вина за напрежението между президента и правителството е на кабинета, а според
34% - на държавния глава. След леко съживяване през юни рейтингът на НС отново тръгва надолу и спада от 14 до 12%.
Работата на главния прокурор одобряват 9% срещу 41% неодобрение.
Доверието в ГЕРБ намалява с 2,3% и е 22,2%. БСП остава на 19,7%, "Обединени патриоти" събират 4,7% одобрение, а ДПС
- 6,6%. "Воля" остава под 4-процентовата бариера.
Капитал
√ ДДС на ваучерите за храна: промяна за операторите, но не и за работодателите
Данъкът ще се плаща още в началото на веригата заради евродиректива
ДДС режимът за ваучерите за храна ще се промени от следващата година, но това няма да се отрази на работодателите и
на хората, които ги получават като социална придобивка. Това коментираха данъчни консултанти пред "Капитал".
Промяната засяга най-вече фирмите - оператори на ваучери, които ще трябва да начисляват косвения данък още във
фактурата, с която ги предоставят на работодателите. Досега чисто счетоводно ДДС се начисляваше и внасяше от
магазините, които ги приемат като разплащателно средство.
Промяната е разписана в пакета изменения на данъчните закони за следващата година, които бяха публикувани на сайта
на финансовото ведомство преди месец. В мотивите към проекта се посочва, че влиза в сила нова евродиректива за
ваучерите. Тя, грубо казано, изисква, ако ваучерите са за конкретна цел, ДДС да бъде определен още в началото.
В момента фирмите имат право да изплащат до 60 лв. месечно от заплатите на служителите под формата на ваучери, като
за 2018 г. квотата, одобрена в държавния бюджет, е на стойност 320 млн. лв., което означава, че данъчното облекчение се
ползва от около 450 хил. служители. Този вид ваучери са освободени от данъци и осигуровки, но не и от ДДС.
Каква е промяната
Според сега действащото законодателство, когато работодателят купи ваучери от фирма оператор, тя не му издава фактура
за косвения данък, но реално той влиза в номинала им (50 лв. +10 лв. ДДС). Косвеният данък се начислява и внася накрая
по веригата, т.е. от магазините, в които служителите пазаруват с ваучери.
При новия режим операторите на ваучери за храна ще трябва да начисляват и внасят ДДС още в началото, т.е. при
продажбата им на работодателите. Така фирмите оператори ще могат да кандидатстват за възстановяване на внесения
косвен данък едва след като ваучерът бъде използван от крайния потребител. Което поне първоначално ще натовари
операторите, коментираха данъчни експерти. В момента тези фирми са 14 на брой.
От Министерството на финансите заявиха, че тази промяна няма да се отрази на крайния потребител. Няма да изисква и
промяна на софтуера за продажби на магазините и търговските вериги, които приемат плащания с ваучери.
БНТ
√ Рекордно високи цени на чушките и доматите - на какво се дължи скокът?
Рекордно високи цени на чушките и доматите. Цената на любимите български зеленчуци е най-висока тази есен от 2013та години насам - това са данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
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Председателят на Държавна комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов обясни, че високата цена на
зеленчуците се дължи на "изключително неприятната от климатична гледна точка година". По думите му, през юни и юли
месец е имало очаквания за добра реколта на домата и ниски цени, след това обаче валежите са обърнали тенденциите.
Килограм градински розов домат във Варна струва между 4 и 6 лева. Восоката цена кара много купувачи да предпочитат
внесените от Македония домати. Килограм излиза между 1.80 и 2.50лв. За 1.80 може да намерите и зелени чушки.
Килограм от червените, с които се приготвя зимнината, струват между 2.50 и 3,50 лв.
Добринка Докова: Много са скъпи, но какво да направим.
Добринка Петрова: Обясняват ни го с дъждовете, със слаба реколта.
Величка Александрова: И производителите си вдигат цените, и доставчиците.
Производителите в Пловдив казват, че цените на доматите и чушките не са били толкова високи от години. На едно от
големите тържища в града килограм чушки струва между 1.60 и 2 лв. Българският розов домат се предлага за 4,60 - 4,80
лв. Търговците обясняват поскъпването с лоша реколта.
Величко Аговски, производител от село Стряма: Тази година ли са най-скъпи доматите? Да. На какво се дължи? Няма
кой да гледа и лошото време, много дъждове.
Само на 20 км от Пловдив - в Асеновград българските розови домати може да се намерят на цени от 2.40 до 3.60 лв.
Валентин Стайков, търговец от Асеновград: От миналата година поне едно 50 - 60 процента нагоре са цените от
дъждовете, където са валяли и самите домати изгоряха.
Голяма разлика между най-ниската и най-високата цена на продуктите, показва проверката ни в Русе. Килограм чушки
струва между 1.30 и 3.20 лева. За розовите български домати може да платите 5 лв., а за червените 1.20.
Аз съм от Плевен. Тук са много по-скъпи цените. Хората гледат и те. И вода се увеличи, и всичко. Нормално е да бъдат така.
Милена Минчева, производител: Започнаха ли хората да пазаруват за зимнина? За зимнина, не, да ти кажа, защото в
момента цените са главоломни. Това е кощунство буквално с народа. Няма как в сезона, разгара на карфиола и камби,
цените да са 3,50 – 4 лв. Кой ще си купи?
На пазара в Благоевград трябва да приготвите между 3.80лв. и 4 лева за килограм български домати. Вносните са с около
40-50 стотинки по-евтини.
Любчо Димитров, търговец: Продаваме само български домати в момента, защото е по-хубав от македонския и от
гръцкия. Между гръцкия, българския и македонския разликата е 20-30 ст, ама продавам нашия домат, защото е много повкусен.
В Благоевград килограм чушки струва между 1,60 и 2,00 лева.
Любчо Димитров, търговец: Тука имаше много чушки и в момента чушката падна слана, такива работи и чушката е накрая.
В момента продавам чушка на 1.20 българска. Спрямо македонската е до 1.80 до 2.00 лева, зависи от чушката.
По-малко зеленчуци се купуват и във Видин, казват търговците. За седмица цените скачат с по 20-30 стотинки. Килограм
чушки струват между 1,60 и 2,50 лева. До толкова стигат и доматите.
Людмила Петрова, търговец: Кошничката им малка и търсенето им малко…По 2-3 домата- до килограм най-много, по 23 чушки за готвене. Просто като европейците пазаруват.
Чушки по 1.80-1,60, доматите също. Скъпо е, много скъпо.
Заради по-малкото търсене на зеленчуци в региона, производителите казват, че предлагат по-малко продукти на пазара.
Своободен народ
√ Първите четиринадесет ученици от София и Плевен с дуална форма на обучение постъпиха на работа в „ЧЕЗ
Разпределение“
Докато учат, те ще работят и ще получават възнаграждение
Четиринадесет ученици от 11 клас на Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н. Й. Вапцаров“ в град
София и Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ) в град Плевен започнаха практиката си в ЧЕЗ
Разпределение. Това са първите ученици, които участват в дуалната форма на обучение и стартират своя трудов стаж в
компанията, в рамките на проекта ДОМИНО. В първия си работен ден – 04.10.2018 г. - те бяха запознати с правилата за
безопасност при работа и получиха своите сертификати за I квалификационна група. С учениците са сключени трудови
договори, като ангажиментът на компанията е да провежда практическо обучение с тях всяка седмица и всеки един от тях
да бъде напътстван от наставник.
ЧЕЗ бе една от първите компании в България, които подкрепиха дуалното обучение по професията електротехник в
рамките на проекта ДОМИНО. До момента компанията помага в професионалното развитие на учениците от още две
паралелки в професионалната гимназия „Н. Й. Вапцаров“ в София и ПГМЕТ в Плевен и на една паралелка в
професионалната гимназия „Мария Кюри“ в Перник. Тази година предстои да започне практиката на 10-токласниците.
Дуалната форма на обучение позволява на учениците едновременно да научат теорията, необходима за тяхната професия
в училище и да я приложат на практика. Тя е привлекателна, защото дава възможност на младите хора да получават и
допълнително възнаграждение и трудови навици докато се обучават.
„Това ги задържа в образователната система по-дълго и предоставя по-добре обучени кадри за бизнеса“, коментира
Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България.
ЧЕЗ развива дългосрочна стратегия в областта на образованието и подкрепата на младите таланти. Целта на компанията
е да осигури подходяща среда и да даде възможности за професионално и личностно развитие на младите хора, за да
останат да се развиват в България.
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В. Монитор
√ Милион и половина за иновативни училища
Милион и половина от държавния бюджет на МОН ще бъдат заделени следващата година за иновации в училищата. Преди
това ще бъде изработен списък с най-добрите от тях, заяви просветният министър Красимир Вълчев по време на
откриването на stem център във Втора английска гимназия "Томас Джеферсън".
"Предвиждаме следващата година в бюджета на Министерството да отделим средства за насърчаване на иновации в
училище. Няма да бъдат всички иновативни училища. Сумата няма да е много голяма, около милион и половина.", каза
Вълчев. Той обясни, че в края на следващия месец ще се организира дискусия, на която ще се представи мониторинг на
реализираните иновации в близо 300 училища, на която да се подберат добрите практики и подходящите. "Няма как да
направим една иновация задължителна за едно училище. трябва да направим списък на добри практики и иновации, които
дават резултатите. Всяко училище може да избира."
"Няма как да бъдат всички 2400 училища, 50-100. инструменти, с които да се финансират.",каза още просветния министър.
Втора английска гимназията също е със статут на иновативно училище. Техният проект е „STEM център с виртуални
лаборатории за учене“. Целта на иновацията е разширяване на обхвата на иновативните методи в училище чрез
изграждане на виртуална STEM лаборатория. Вчера бяха представени 4 от тях, свързани с биология, химия, физика,
математика, информатика Като в тях едновременно се изучават няколко от изброените дисциплини.С иновацията се
усъвършенства моделът на учебния час чрез въвеждане на интегративни модули от учебното съдържание в 9 и 10 клас,
свързани със здравето и устойчивата среда. Проектът обхваща периода 2018/ 2022 г. Ще се реализира в 4 етапа. Всеки етап
обхваща една учебна година. Иновативната идея се въвежда през уч. 2018/ 2019 г. в три паралелки на 9 кл. – 9А, 9В и 9Г
кл., проявили интерес към природните науки, математиката и географията. Следващата учебна година ще се обхванат
както тези три паралелки, така и новоприетите. Предвижда се иновацията да се разрасне и да включва часовете по
география, изкуство, философия.
√ Ева Майдел: Настояваме ЕK да въведе единно зарядно за мобилните устройства
В писмо до Европейската комисия с мои колеги евродепутати настояваме да се въведе единно зарядно за мобилните
устройства в ЕС. Това заяви евродепутатът от ЕНП Ева Майдел, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ. Майдел е съавтор на
изпратеното в петък - на 5 октомври - писмо до Европейската комисия
Майдел уточнява, че става въпрос не само за смартфоните, но и таблети, устройства за електронни книги, смарт часовници,
малки камери и други сходни малки смарт устройства.
"Анализите показват, че годишно изхвърляме над 51 тона стари и ненужни зарядни за мобилни устройства, което е
екологичен проблем, който може да се реши лесно на европейско ниво. Това е една от ползите на Европейския съюз – да
решава проблеми, които не могат да се решат само от една държава.“,
Ева Майдел, която е член на комисията на ЕП за вътрешен пазар и защита на потребителите допълни, че въпреки, че по
този въпрос се работи от 10 години, до момента няма задължаваща европейска регулация.
„През 2011 г. най-големите производители на мобилни устройства се включиха в меморандум за доброволно използване
на универсално зарядно. След няколко години това доброволно споразумение изтече и беше подписано само от някои от
участниците, което ги поставя в по-неудобна позиция от конкурентна гледна точка. Освен това, меморандумът се отнасяше
само за мобилните телефони. С навлизането на технологиите за бързо зареждане отново всяка компания залага на свои
решения, вероятно в опит да задържи клиентите си и за дрги продукти, защото никой не желае да носи 3 различни зарядни,
когато отива на почивка или в командировка. Затова настояваме до края на мандата си през юни 2019 г. Европейската
комисия да приеме единен стандарт,“ допълни Майдел.
БНР
√ "Булгаргаз" ще избира между два варианта на ценообразуване на синьото гориво
Плевен, Бургас и Враца могат да останат без парно в началото на отоплителния сезон
"Булгаргаз" вече ще може да избира дали цените на синьото гориво, по които ще ни го доставя "Газпром Експорт", ще се
образуват по сегашната формула или ще са съобразени с цените на европейските газови борси. Това каза в интервю за
"Хоризонт" изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов.
Освен посочената договореност, ще има възможност двата варианта на ценообразуване да се комбинират в рамките на
една доставка. Така цената на част от количествата ще е образувана по формулата и съобразена с петрола и неговите
производни, а другите количества ще се плащат спрямо цените на газа в хъбовете.
Тези възможности са записани като допълнение към съществуващия договор за доставка на газ и разписани по време на
разговорите миналата седмица между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт". Тя идва като резултат от антимонополното дело
на Европейската комисия, по което руският газов гигант се съгласи да предоговори условията по договорите за доставка
на гориво.
Цената на газа може да бъде преразглеждана на всеки две години, посочи още Николай Павлов:
"Дали ще бъде по сега действащата формула или ще бъде по формула, която ще ценообразува по цени на хъбове, вече
това е въпрос на анализ. Не е тайна, че през последните години цената за България в никакъв случай не е по-висока в
сравнение с тези в Западна Европа, и като потвърждение на това идва и фактът, че до настоящия момент няма постъпила
оферта в "Булгаргаз" за доставка на природен газ на цена по-ниска от действащата."
Договорени са и две нови точки, през които газът може да стига до страната ни, каза още Николай Павлов.
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Потребителите в Плевен, Бургас и Враца могат да останат без парно в началото на отоплителния сезон. Трите дружества
дължат общо 15 милиона лева на „Булгаргаз“ и не са си плащали горивото от юли. Ако не се издължат, може да се наложи
подаването на газ към тях да бъде спряно или договорите им да бъдат прекратени, съобщи още Николай Павлов.
„Изпратени са напомнителни писма. Имат срок до 19 октомври да си погасят задълженията за юли, август и септември. Те
са наясно с проблема и в момента предполагам, че търсят решение. Не ми се вярва да се стига до спиране на газа, ако е
технически възможно… Предприемане на съдебни действия с всички обезпечителни мерки, и като краен вариант е
прекратяване на договора“.
Павлов допълни, че от Нова година, ако има увеличение на цените на газа, то ще бъде минимално и ще е под 5 процента.
√ Караянчева: Европейската перспектива на Западните Балкани остава приоритет за България
Европейската перспектива на страните от Западните Балкани ще остане водещ приоритет за външната политика на
България. Това подчерта пред колегата си Иван Брайович председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която
е на официално посещение в Черна гора.
Караянчева приветства напредъка на Черна гора по пътя ѝ към членството в Европейския съюз. В Подгорица тя отбеляза,
че 2025 година е амбициозна, но изпълнима за присъединяване на Черна гора към ЕС:
"И аз поздравявам Черна гора, че е първенец в региона по осъществяване на тази цел. България подкрепя принципа на
приемане на страните в ЕС по техния индивидуален принос, а не по пакетния принос".
Председателят на българския парламент препотвърди ангажимента на страната ни към реализацията на проектите за
свързване на транспортните коридори от Турция и Гърция:
"Ние подкрепяме строителството на Адриатико-йонийската магистрала, защото тя ще бъде част от Турция, Гърция,
България, Западни Балкани, европейските страни".
Цвета Караянчева се срещна с премиера на Черна гора Душко Маркович. Пред него тя изтъкна идеята на премиера Бойко
Борисов за взаимно използване на изграждащия се подводен електропровод, свързващ Черна гора и Италия:
"Имаме очакване за тази смесена компания, която ще реализира доставката на българска електроенергия по вашия кабел".
От своя страна черногорският министър-председател заяви, че българският премиер Бойко Борисов е бил личността, която
е успяла да обедини разединена Европа с темата за евроинтеграцията на Западните Балкани.
√ Румен Радев отива на визита във Великобритания, среща се с Елизабет II
Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Великобритания от 17 до 19 октомври по покана на кралица
Елизабет II, съобщи днес прессекретариатът на държавния глава.
Той ще има аудиенция при Елизабет II на 18 октомври.
В рамките на визитата Румен Радев ще изнесе лекция в университета в Оксфорд и ще се срещне с представители на
българската общност. Държавният глава ще посети Съюзното военноморско командване на НАТО в Нортууд.
Президентът и българската делегация ще посетят и Уестминстърското абатство в Лондон.
По време на визитата си във Великобритания държавният глава ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева,
която ще се срещне с учители, преподаващи в българските училища във Великобритания.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Разследването на убийството в Русе продължава: между оперативната работа и версиите - коментарът на
професионалистите;
Кога злоупотребяваме със Спешна помощ? - едно дежурство в линейката;
От производителя до клиента - по пътя на рекордно растящите цени на чушките и доматите;
Повод за гордост: българският тенисист Пьотр Несторов номер 1 в света до 16 години;
Лятно или зимно часово време – кое ще избере България?
25 години от откриването на курорта Слънчев бряг - спомен от архива;
БТВ, "Тази сутрин"
Какви са версиите за убийството на журналистката от Русе Виктория Маринова и какъв е профилът на убиеца? В
студиото топ криминалистът Ботьо Ботев;
Жертвите на катастрофата в Своге станаха 20 - как продължава животът на почернените семейства?
Каква е разликата между ГЕРБ и БСП и кои са най-рейтинговите политици? Коментар на социологът Боряна
Димитрова;
С колко ще се увеличи данъкът за старите автомобили от 2019 г.? Дискусия с експерти;
Кой осинови боядисаното в червено куче - на живо: първа разходка с новия стопанин на Реди;
„Акага" с мегаконцерт за 27-тата си годишнина
Нова телевизия, „Здравей България"
Как продължава разследването на бруталното убийство на телевизионната журналистката от Русе Виктория
Маринова и какви могат да са мотивите на убиеца?
Ще съдят ли в Турция българските граничари от Бургас за убийството на турски бракониер преди 10 години?
На твоя страна: По-ниски данъци за колите на газ. Как ще се определят налозите за колите през следващата година
и колко ще плащат собствениците на коли на газ, на бензин и на дизел?
Защо пациенти от Видин твърдят, че хемодиализата там е некачествена и влошава здравето им?
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√ Предстоящи събития в страната за 9 октомври
София.
От 10.00 часа в зала „Триадица" на резиденция „Бояна" президентът Румен Радев ще открие кръгла маса на тема
„Неравенства и бедност в България".
От 09.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе конференция с международно участие на тема: „Единно
европейско въздушно пространство"- 2018.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на План
за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на "Електроенергиен системен
оператор" ЕАД.
От 10.30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на
проект на решение относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на
природния газ от 01.10.2018 г.
От 11.00 часа в „+Това" на ул. Марин Дринов № 30 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат
представени данните от национално представително проучване за употребата на телесно наказание (шамари,
удряне, пляскане, бой с пръчка и др.) над деца в България, както и на други форми на вербално и емоционално
насилие и унижаващи практики. Проучването е проведено от Агенция „Ноема" по поръчка на Национална мрежа
за децата.
От 11.30 часа в Пресклуб „България" на Националния стадион ще се проведе пресконференция по повод
предстоящия Wizz Air София маратон 2018, който ще се проведе на 14 октомври.
От 12.00 часа пред централния вход на Солична общинаобщинските съветници от Глас Народен, "Зелените",
Симеон Славчев, БСП, Нормална държава и ДСБ, които са вносители на Доклада за искане на местен референдум
във връзка с изграждането на инсталация за горене на RDF отпадъци в София, ще дадат брифинг.
От 12.30 часа в централата на АБВ ръководството на партията ще даде пресконференция.
От 15.00 часа народният представител от „БСП за България" Димитър Данчев и общинският съветник Борис
Цветков
От 16.30 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на труда и социалната ще се проведе консултативна среща,
в която ще участват председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и
представители на обществените съвети и училищни настоятелства на столични училища. Темите, които ще бъдат
обсъждани на срещата, са свързани с приоритетните области на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. „Здраве (физическо, психическо и социално благополучие на децата) и здравословен начин на живот",
„Качествено образование", „Подкрепа на семейството", „Отдих и свободно време на децата", „Сигурна и
безопасна среда, превенция на насилието и достъп до правосъдие".
От 18.30 часа в галерия „Серика" част от „Пазари Възраждане" ЕАД, ул. „Цар Самуил" 90, ет.2 на ъгъла с ул.
„Лозенград" ще се състои открването на изложбата „Форми от града" на художника Сашо Стоицов.
От 18.30 часа в храм „Св. апостол Андрей Първозвани" ще се проведе духовна беседа на тема „Светият град
Йерусалим", водена от доц. д-р Екатерина Дамянова от БФ на СУ.
От 20.00 часа в клуб „Карусел" ще се проведе събитието Ratio представа: Food Evolution. В рамките му ще бъде
прожектиран филмът Food Evolution и ще се проведе дискусия за връзката между храната и здравето.
***
Варна.
От 11.00 часа в Професионалната гимназията по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров" ще се проведе кулинарно
ателие, водено от френски шеф-готвач Ален Тет, преподавател в Професионалната гимназия по туризъм и
хотелиерство Жорж Фреш, Монпелие. Събитието е част от инициативата Седмицата на вкуса", организирана от
Френски Институт България, Франкофонски център Варна, в партньорство с Професионалната гимназията по
туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров" Варна.
От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 ще се проведе приемна с граждани на
общинския съветник д-р Лидия Маринова.
От 15.00 часа в зала „Юнашки салон", Командването на Военноморските сили и Община Варна организират
съвместно представяне на книга със записките по военноморска история на бележития флотски офицер,
командвал военния флот на България и първият произведен в адмиралско звание, контраадмирал Иван
Вариклечков.
***
Велико Търново.
От 16.00 часа в залата на община Велико Търново, телевизионна водеща и журналист Галя Щърбева ще говори на
тема „Различното лице на журналистиката" пред ученици, студенти и регионални журналисти. Събитието първото
от серия такива, организирани от Градски ученически парламент - Велико Търново.
***
Велинград.
От 18.30 часа в квартал „Чепино" кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев ще проведе срещи-разговори с
гражданите за проблемите на Велинград.
***
Видин.
От 11.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет - Видин заместник-министърът на регионалното развитие и
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие информационна
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кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови
инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. От 13.30 часа заместник-министър
Николова ще вземе участие и в среща на тема „Визия за развитие на област Видин до 2030 г.", организирана от
кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков.
***
Враца.
От 15.00 часа в залата за тенис на корт ще бъдат наградени победителите от „Ученически игри" сезон 2017/2018.
***
Горна Оряховица..
От 18.30 часа в НЧ „Напредък-1869" Музикално-драматичечен театър „Константин Кисимов" - Велико Търново,
представя мюзикъла „Криворазбраната цивилизация", музика Дечо Таралежков, текст Добри Войников.
***
Плевен.
От 16.00 часа в Медицинския университет - Плевен ще започне 16-ото издание на Международната медицинска
научна конференция за студенти и млади лекари.
***
Пловдив.
От 10.00 часа Авиобаза „Граф Игнатиево" ще отвори врати за посетители по повод Празника на Военновъздушните
сили.
От 16.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Иван Вичков ще се срещне с граждани в партийния офис в район
„Тракия" в блок 91.
От 17.30 часа в изложбената зала на Държавен архив - Пловдив ще бъде открито четвъртото издание на фото
изложбата на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства - „Самолетостроенето в Казанлък".
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе пресконференция по повод предстоящия фестивал
„Здравей, здраве", който ще се проведе на 13 и 14 октомври в НЧ „Св. Климент Охридски 1858".
От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Стара Загора ще се проведе Пресконференция на ВМФ при Тракийския
университет.
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще бъден даден редовен брифинг.
От 10.30 часа в детския отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" ще се проведат демонстрации и
практическа работа с роботчетата Финч, подарени на библиотеката от Посолството на САЩ в България. Събитието
е част от програмата за отбелязване на Европейската седмица на програмирането.
От 13.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняха до 17-месечно дъно
Азиатските акции поевтиняха до 17-годишни дъна днес, след като Китай позволи на валутата си да поевтинеее под
психологическа граница, на фона на резките понижения на местните борсови индекс - промяна, която подложи на натиск
за обезценяване други валути на развиващи се пазари, за да останат конкурентни.
Международният валутен фонд (МВФ) утежни положението, като занижи прогнозата си за световния икономически растеж
за тази и следващата година, в това число понижавайки перспективите преди икономиките на САЩ, Китай и Европа.
Централната банка на Китай фиксира стойността на юана на 6.9019 за долар, с което премина бариерата от 6.9000 и накара
спекулантите да оскъпят щатската валута до 6.9320 юана.
Поевтиняването на юана би трябвало да е положително за износителите и помогна на индекса на сините чипове на борсата
в Шанхай за кратко да отчете ръст от 0.1% в ранната търговия, след което се търгуваше почти без промяна. Индексът падна
с 4.3% вчера, което бе най-голямото му дневно понижение от началото на 2016 г.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.2%, след като приключи вчерашната сесия на най-ниското си ниво
от май миналата година.
Японският Nikkei изгуби 1.2%, повлиян отчасти от считаната за валута убежище йена.
На Уолстрийт технологичният Nasdaq записа трето поредно понижение вчера, а акциите на други компании бяха поставени
под натиск вследствие на опасенията, че нарастващите лихви по щатските държавни облигации в крайна сметка може да
окажат влияние на икономиката.
S&P 500 изгуби минималните 0.04%, докато Nasdaq Composite се понижи с 0.67%. Dow Jones пък отбеляза повишение от
0.15%.
Лихвата по щатските 10-годишни облигации се задъжа на ниво от 3.24% днес, близо до седемгодишен връх.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
95.754, след като преди няколко седмици бе паднал до 93.814.
Доларът не се представя толкова силно спрямо йената обаче, отстъпвайки до 113.07, след като миналата седмица достигна
връх от 114.54.
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Еврото бе повлияно от политическите проблеми в Италия и поевтиня до 1.1490 долара - доста под върха от 1.1815,
достигнат през септември.
Лихвите по италианския дълг нараснаха, след като войната на думи между Рим и ЕС относно бюджетните планове на
страната ескалира.
Лихвата по италианските 10-годишни облигации нарасна с над 20 базисни пункта - до 3.626%, което бе най-високото й ниво
от февруари 2014 г., а борсовият индекс FTSE MIB падна до най-ниското си ниво от април 2017 г.
Бразилският реал поскъпна до двумесечен връх, а борсовите индекси скочиха, след като пазарът изрази предпочитанията
си към президентския кандидат Жаир Болсонаро, който спечели първия тур на изборите в неделя.
На суровинните пазари златото се търгуваше на ниво от 1 189.41 долара за тройунция, след като вчера цената му падна с
1.4%.
Цените на петрола останаха почти без промяна, на фона на появилите се нови доказателства, че износът на суров петрол
на Иран намалява преди налагането на санкции от страна на САЩ. В същото време нов ураган се придвижва в
Мексиканския залив.
Петролът от сорта брент поскъпна с 3 цента, до 83.94 долара за барел, докато цената на щатския лек суров петрол се
повиши с 5 цента, до 74.34 долара за барел.
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