Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Nova TV
√ НОИ РЕШИ: По-високи пенсии, но и по-високи осигуровки през 2019 г.
Това е заложено в разчетите за общественото осигуряване за следващата година
По-високи пенсии, но и повече удръжки за работещите. Това е заложено в разчетите за общественото осигуряване през
2019 г. Числата за догодина бяха одобрени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
Пенсиите на възрастните и вноските на работещите бяха първите разчети за догодина, които синдикатите, работодателите
и властта обсъждаха. По план от няколко години възрастта и стажът за пенсиониране се повишават. Така от 1 януари 2019
г. на пенсия ще имат право мъжете трета категория труд, навършили 64 г. и 2 мес. и осигурявани 38 г. и 8 мес. Жените ще
се пенсионират на 61 г. и 4 месеца, ако имат стаж 35 г. и 8 месеца.
От 1 юли всички пенсии ще се увеличат с 5,7 на сто. Общо за тях от хазната ще бъдат заделени почти 10 млрд. лева.
Спорният момент между бизнес и синдикати са удръжките на работещите хора. От 1 януари най-високият доход, върху
който ще се плащат осигуровки, става 3000 лева, вместо 2600, както досега. Това, според работодателите, ще ограби тези,
които така или иначе внасят най-много в хазната. Според синдиактите обаче те няма да загубят пари, а ще спечелят права.
Бизнесът поведе обичайната си битка: промените не се случвали достатъчно бързо. Липсвало желание за напредък и при
инвалидните пенсии, и при болничните.
„Там има много злоупотреби, които е крайно време да бъдат премахнати. Нашето предложение е първите три дни да не
се плащат от никого”, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Такова предложение държавата не обсъжда и не предвижда засега. Предвижда обаче "Бюджет на напредъка", според
синдикатите, които се зарадваха, че хората с доходи до 3000 лв. ще плащат повече с надежда за по-голяма пенсия.
Работодателите пък очакват разочарование - за между 130 000 и 150 000 работещи ще има по-високи удръжки.
Промяна има за високите доходи и на пенсионерите - от 1 юли таванът на пенсиите става 1200 лева. Не можело да падне
съвсем, защото системата не била узряла.
Минималните обезщетения за безработица остават без промяна. 380 лв. ще продължават да получават майките, които и
през втората година на детето си избират да не работят.
Догодина в хазната се очакват над 7 млрд. лева от осигуровки. Според социалния министър Бисер Петков това също е
напредък срещу дефицита в НОИ.
И за земеделците ще има повече плащания. Те ще могат да се самоосигуряват най-малко върху 560 лв. Според бизнеса
това ги ощетява, а синдикатите смятат, че помага.
Бюджетът на общественото осигуряване продължава пътя си към Министерския съвет и Народното събрание.
За повече информация вижте видеото.
Канал 3
√ Браншът иска 32 млн. за туристическа реклама и представителства в чужбина
Писмото е разпратено до премиера, вицепремиера и министрите на туризма, икономиката и финансите
Туристическият бранш иска от правителството да му отпусне повече пари за реклама за 2019 г. На първо време - 0,5% от
приходите от туризъм през предходната година или 32 млн. лв. от бюджета за догодина. Това стана ясно на
пресконференция на министър Николина Ангелкова след среща със заинтересованите в сектора за обобщаване на
резултата от летния туристически сезон. Това искане е подкрепено и от АИКБ, КРИБ, БСК, Съюз "Произведено в България"
и др. от бизнеса.
Крайната цел е по-агресивна туристическа реклама, но и разкриване на туристически представителства в чужбина с
туристически аташета, разясни Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. За целта
искането си браншът е обобщил в писмо до премиера, вицепремиера с ресор туризъм, финансовия, икономическия и
разбира се, министъра на туризма.
Според Карастоянова най-международно ориентираният сектор няма свои представителства в чужбина, каквито има
икономическото министерство.
За изтичащата 2018 г. парите, отпуснати за туристическа реклама, са били 14 млн. лв., уточни министър Ангелкова.
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√ По-високият данък върху старите коли влиза в комисия
Според експерти увеличението ще е между 20 и 30%
Новата формула за изчисляване на данъка върху автомобилите ще бъде разгледана от депутатите в бюджетната комисия
в парламента. Според експерти новата формула ще доведе до увеличение на налога между 20 и 30% за старите
автомобили, но експерти изчислиха че това може да означава ръст с около 20 лева.
Според предложените текстове от догодина 50% отстъпка ще се използва само за единствено основно жилище, а всички
останали - ще се облагат с пълния размер на данъците.
Свободен народ
√ Безграничната лакомия ражда цинизъм и безогледна наглост
Уверяват ни, че българското законодателство за независимия одит е в пълно съответствие със съответната
директива. Да ни се пробутва родният „gold plating” за „пълно съответствие с директивата” е колкото цинично,
толкова и безочливо
Известно е, че никой не иска да му вземат филийката хляб, която си е осигурил с извършвания от него бизнес. Напълно
справедливо е, филийката да е намазана и с масло, ако въпросната бизнес дейност се вписва добре в общата картина на
икономиката и не представлява пречка, наложена на останалите по нечестен начин. Точно в последната част на
изречението е проблемът с героичните усилия на одиторското лоби да запази съществуващото „status quo” около
нормативната уредба на одитите. Хората искат на филията им дебело да е намазан чер хайвер, който да бъде заплащан от
клиентелата им, принудена да търси услугите им по принудителен начин.
Когато работодателските организации надигнаха глас срещу удобната за одиторите нормативна уредба, в това число срещу
неприлично занижените „прагове”, при които одитът е задължителен, от отсрещната страна изригна вълна от жаби, змии
и гущери. Пристрастяването към лесно придобивания хайвер личи във всички устни и писмени изявления на
представителите на одиторското лоби.
Едно от последните подобни изявления е епичното произведение на г-н Илия Илиев от Института на дипломираните
експерт-счетоводители (ИДЕС), поместено не къде да е, а в „Дарик нюз” – медия, която винаги се е ползвала с добро име
сред българската публика.
Налага се да се занимаем с написаното от г-н Илия Илиев, защото в него по един чудесен начин се събират на едно място
всички, заблуди, полуистини и откровени измами, с които си служат представителите на одиторското лоби, водени от
неистовото им желание да запазят луксозните си придобивки от последните няколко години.
Г-н Илия Илиев обяснява на широката публика, че в момента одиторското лоби е толкова добронамерено, че дори не се е
сетило да поиска ново разширение на обхвата на одита с последните промени в Закона за счетоводството. Били минали
само две години, откакто със Закона от 2016 година, обхватът на задължителният одит беше доведен до сегашното си
свръх раздуто състояние. Естествено, никой не казва, че гениалната маневра, която осигури хайвера за филийката на
одиторите за години напред, беше осъществена по добър стар маниер между първо и второ четене на Закона в Народното
събрание със смехотворна аргументация и със съвсем не смехотворни последици.
Разбира се, сит на гладен не вярва и одиторите бърчат носове с презрение, когато от малките и микро- предприятията
обясняват, че подобна услуга просто не им е необходима и че похарчените за нея пари могат да бъдат използвани за нещо
по-разумно и належащо. Както каза вицепремиерът Валери Симеонов по време на заседание на НСТС, наистина няма как
да се разберат работодателите и одиторите. Едните плащат общо 13 милиона лева за услуга, която не им трябва, защото
закона ги задължава, а другите взимат същите 13 милиона за съмнителна работа, която вършат само защото са успели да
вкарат лобистка поправка в закона на времето.
Със зле прикрита погнуса одиторите се възмущават, че видите ли Работната група, назначена от Министерството на
финансите не била открила необходимост да се правят промени „само” две години след приемането на Закона.
За състава на тази работна група, работодателите вече няколко пъти информираха широката общественост и най-вече
потърпевшите от нейната работа. Работната група е пълна от горе до долу с всевъзможни лобисти и свързани лица с
одиторската гилдия, така че нейното мнение за разумните хора им стойността на вчерашен вестник. Имайки такова
подавляващо мнозинство в Работната група, одиторите можеха поне да спазват някакво лицемерно приличие, но и това е
оставено за по-добри времена. Но не би ... Приличие няма, а в лицата на малките и микро- предприятията се хвърлят
откровено цинични изявления.
Така например, от г-н Илия Илиев научаваме, че задължението за извършване на независим финансов одит ... не било
административна тежест, защото видите ли последният не бил функция на държавата. Иначе казано, понеже Институтът
на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) не бил държавна структура, затова ненужният независим одит ... би
трябвало да не тежи на малките и микро- предприятията. Така де, щом тежестта не се създава от държавен орган, тя не би
трябвало да тежи. Да, ама законът за гравитацията важи и за държавния и за неправителствения сектор и затова на малкия
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бизнес му е все едно кой ще го товари – държавна институция или някаква друга. И тук разходите са както за самата
одиторска услуга, така и за допълнително натоварване на счетоводните звена на малките и микро- фирмите.
Има предприятия, където независимият одит е крайно необходим и неизбежен. На първо място, това са публичните
дружества, където независимият одит наистина допринася за прозрачността на дружеството и за информираността на
инвеститорите. Но кого по дяволите го интересуват резултатите от независимия одит на хиляди малки и микропредприятия, чийто оборот е повече от скромен, а голяма част от тях са еднолична собственост и резултатите от одита ще
отидат при човек, който и без това знае достатъчно добре финансовото състояние на фирмата си?
Веднъж яхнал метлата на празните приказки, г-н Илия Илев е не само циничен, но и откровено подвежда читателите,
слушателите и изобщо публиката на „Дарик нюз”. Според него, резултатите от одита представлявали особен интерес за
данъчните служби. Ние от сърце пожелаваме на г-н Илиев на преживее поне една по-сериозна данъчна ревизия, та да
разбере, доколко данъчните служители се вълнуват от резултатите на независимия одит. Истината е, че изобщо не се
интересуват от тези резултати. Всеки, който е имал радостта и удоволствието да пообщува по-задълбочено с данъчните
власти знае, че те си правят проверките сами, по свои си методики и се интересуват спазени ли са разпоредбите на
данъчното законодателство, начислени ли са правилно дължимите данъци и в крайна сметка – платени ли са надлежно.
От същите тези данъци се издържа целият личен състав на данъчната администрация, но според г-н Илиев малките и
микро- предприятията трябва да се бръкнат още един път, този път заради една „фльонга за разкош” – независимият одит.
Още повече, че заверката на одиторите няма абсолютно никаква стойност пред данъчните власти. Но както се казва – това
е прах в очите на тези читатели и слушатели, които са в страни от реалния бизнес. Само хора, които не са развивали
собствен бизнес и не са плащали корпоративен данък, акцизи и социални осигуровки на персонала си, могат да се „вържат”
на подобна „лакърдия”.
У нас повечето добри новини идват от Брюксел,, но едновременно с това редовна практика е всякакви безобразия да се
оправдават с „европейските директиви”. Г-н Илия Илиев не прави изключение от тази лоша практика и се опитва да хвърли
горещия картоф в пазвата на европейските законодатели. Той тръби:
„Що се отнася до компаниите, дефинирани като „малки предприятия” на държавите членки се оставя правото да налагат
извършването на задължителен одит, който следва да е целесъобразен на специфичните условия и потребности на тези
компании и на потребителите на техните финансови отчети”.
Чудесно ... И кой и защо е решил, че в България малките, че и микро- предприятията имат „специфични условия и
потребности”, техните финансови отчети да бъдат заверявани? Може би, „специфичните условия” се свеждат до
разбирането, че собствениците и мениджърите на малките предприятия в България са по-глупави от тези в останалия свят
и бленуват да изхарчат едни пари за радост и удоволствие на одиторската гилдия. Тук веднага възникват риторични
въпроси, като: Къде отиде принципът „мисли първо за малките”? Къде се дяна и прословутата Цел 190: „Свеждане на
регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Спазване на десетте ръководни
принципа на „Акта за малкия и средния бизнес за Европа”. Създаването на пътна карта на документооборота за всеки
бизнес”. Специално за г-н Илиев ще поясним – това е фрагмент от Програмата за управление на правителството на Р.
България за периода 2017 – 2021 г. Там точка за насърчаване на паразитни бизнеси няма.
Г-н Илиев ни уверява, че българското законодателство е в пълно съответствие със съответната директива и че
работодателите лъжат и манипулират публиката. Ние ще му отговорим, че случаят с налагането на задължителен одит на
един куп малки и микро- предприятия в България е типичен пример за така нареченото „позлатяване” (gold plating) на
европейска директива. Не само в България, но дори и в Обединеното кралство, бюрокрацията има лошия навик да добавя
(от себе си и от сърце) допълнителни изисквания към текстове от европейското законодателство. Тази лоша практика,
наричана „позлатяване” или „gold plating” се е превърнала в напаст и срещу нея се изказват всякакви европейски
институции. Да ни се пробутва родният „gold plating” за „пълно съответствие с директивата” е колкото цинично, толкова и
безочливо.
И тук е моментът да попитаме, чий гениален ум измисли да сравнява праговете да одит на различните държави към
съотношението на брутните им вътрешни продукти? Най-малкото, БВП е възможно най-глобалният макроикономически
показател, а праговете за одит се прилагат на ниво предприятие, тоест на микро икономическо ниво. Праговете за одит в
различните държави – членки на ЕС могат да се сравняват единствено и само по абсолютната им стойност. Най-малкото,
защото на свободния европейски пазар, българските предприятия се конкурират с останалите европейски предприятия.
Не стигат всички други наши проблеми (технологии, производствен капацитет, производителност на труда, лихвена
политика на банките, организация на производствените процеси и присно и присно ...), ама дайте да дадем и още нещо –
да нахлузим на малките и микро- предприятията и едни откровено излишни разходи за одит. Колко мило ...
И понеже апетитът идва с яденето, г-н Илиев изстрелва в публичното пространство детинската си мечта: „ ... в случай, че
се заимства практиката на развитите държави, то праговете за одит в страната следва да се намалят от порядъка на 3 до 5
пъти, а не да се увеличават”. Господ ни е свидетел, че през всичките тези години, уста на заем на работодателите не е
трябвала, но има примери на безочие и безцеремонност, при които и най-речовит човек може да остане безмълвен.
Случаят е точно такъв. Недопустимо е да употребяваме за казаното от г-н Илиев комплиментите, които биха употребили
по-непосредствените хора в милото ни Отечество, но вероятно би трябвало да напишем дълги многоточия с много
удивителни и въпросителни след това откритие.
Очевидно, у нас са преминати много прагове – на добро възпитание, на елементарно уважение към истината и най-вече
на неудържима алчност. Иначе нямаше да ни се сервират откровени лъжи и глупости, от типа, че ако нямало задължителен
одит всичката финансова информация в страната щяла да стане „ненадеждна”, че предприятията, които не правят
независим одит били от „сивия сектор” и прочее. Вярно е, че няма Божия заповед „не лъжи” има само „не
лъжесвидетелствай срещу ближния си”, но човек трябва да има малко срам.
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Всъщност, увеличаването на праговете за одит ще доведе единствено до спестяването на едни 13 милиона лева на малкия
бизнес, които ще бъдат похарчени за други неща. Това са си пари за една цяла мярка от някоя правителствена програма,
които обаче няма да се вземат от бюджета. А финансовата информация ще си бъде все толкова надеждна и това се знае
най-добре точно от одиторите.
Г-н Илия Илиев се е загрижил и за това, че вдигането на праговете за одит щяло да се отрази неблагоприятно на участието
на малките предприятия в конкурсите за обществени поръчки. Излишно е да коментираме мащаба на достъпа и на успеха
на малките предприятия в спечелването на конкурси за обществени поръчки, но едно е сигурно – огромната част от
малките и микро- предприятията изобщо не припарват до тази тема. А ако и когато по някаква причина малкото или микро
предприятие има нужда от одитиран финансов отчет, то ще си го поръча, заплати и получи. И няма никаква обективна
обществена нужда заради този един промил от случаите да бъдат заставяни останалите 999 на 1000 случаи да губят време
и харчат пари.
Г-н Илиев по принцип чете директивата като дяволът – евангелието. Той пропуска факта, че директивата изисква
задължителният одит да почива единствено върху количествени критерии, а не върху формата на собственост. Така нашите
одитори измислиха формулата, че всички акционерни дружества трябва да бъдат обект на задължителен одит. Г-н Илиев
е изписал половин декар съображения за прехвърлянето на акции в акционерните дружества, които изобщо нямат никакво
отношение към самата роля на одита, но хитричко избягва основен запис в директивата. Отново и отново, тези „послания”
са адресирани към хора, които не са притежавали или ръководили някакво малко предприятие – АД или ООД.
И за да сме наясно, че в ИДЕС са убедени, че у тях са и ножът и сиренето ни се хвърля в лицето репликата, че като не искаме
задължителен одит, да не си правим акционерни дружества. Човек се чуди, наистина ли г-н Илиев смята, че наличието или
отсъствие на задължителен одит е определящият мотив за избора на собственост на дадено търговско дружество?
Като боен флаг се размахва тезата за огромната отговорност на одитора „за изразеното от одитора мнение за
консолидирания финансов отчет”. Щеше да е хубаво ако беше истина. Ще повярваме на тези клетви след като научим,
каква отговорност са понесли одиторите на Корпоративна търговска банка (КТБ). Само толкова...
Investor.bg
√ Видинска област участва в проект за устойчива мобилност по поречието на Дунав
Проектът се финансира от "Транснационална програма Дунав“
Видинска област участва в проект за устойчива мобилност по поречието на Дунав. Областната администрация е партньор
по проекта, който се изпълнява в рамките на две години и половина и се финансира от "Транснационална програма Дунав“
с общ бюджет от 2,9 милиона евро, каза за БТА областният управител на Видин Албена Георгиева.
В проекта "Трансданюб.Перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав" участват 15 партньорски
организации от 9 европейски държави и 24 асоциирани стратегически партньори с фокус върху устойчивата мобилност в
туризма.
Участниците насърчават разработването на мрежа от дестинации, наречена Перли, които да предложат възможност за
пътуване в Дунавския регион чрез устойчив транспорт, с цел по-малко използване на личен автомобил.
Дестинациите, наречени Перли, трябва да осигуряват богата, разнообразна и географски оформена туристическа оферта
за привличане и задържане на туристи. Те трябва да са достъпни чрез автомобилен, железопътен и речен транспорт.
√ БСП внесе вота на недоверие към правителството за провал в здравеопазването
Това е третият вот на недоверие към кабинета "Борисов 3" след тези по темите "Корупция" и "Сигурност"
БСП внесе вота на недоверие към кабинета за провал в политиката на здравеопазването.
"Внесохме мотивите за вота, всички сме се подписали", заяви пред журналисти председателят на ПГ на "БСП за България"
Корнелия Нинова, цитирана от БТА.
"С този вот искаме оставката на правителството на ГЕРБ и "Обединени патриоти" за това, че не искат и не могат да се
справят с катастрофалното състояние в сектор "Здравеопазване", посочи Нинова.
Според парламентарния правилник разискванията по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие започват не
по-рано от три дни и не по-късно от 7 дни от постъпването на предложението. Гласуването на проекта за решение се
провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
Това е третият вот на недоверие към кабинета "Борисов 3". Първите два бяха по темите "Корупция" и "Сигурност".
По-рано през деня представители на левицата проведоха среща с ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), като
част от поредицата срещи за консултации по предложенията за сектор здравеопазване в платформата на БСП „Визия за
България“.
Здравната реформа е обект на надпартийна политика и решения, затова всички политически сили трябва да намерят
консенсус относно бъдещите промени, които касаят сектора и цялото общество, посочва се в съобщение на БЛС.
„Нито една реформа не може да се случи, без да се реши кадровата криза в системата - лекари и специалисти по здравни
грижи“, категоричен е председателят на организацията д-р Иван Маджаров.
Д-р Маджаров обясни, че мотивите за вота на недоверие не са разглеждани на срещата, тъй като съсловната организация
не е политическа структура, която може да дава оценки по темата.
Председателят на БЛС допълни, че на срещата са коментирани алтернативните предложения на БСП за финансиране на
системата, моделите за демонополизация на касата и допълнително задължително застраховане, както и
остойностяването на лекарския труд като важен елемент от бъдещата реформа в сектора.
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Информационна агенция „Фокус“
√ Министър Красимир Вълчев: Имаме най-драматичен недостиг на студенти от химически, физически науки,
математика
Имаме най-драматичен недостиг на студенти от химически, физически науки, математика, „Педагогика на обучението по“.
Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след края на заседанието на Съвета на ректорите в
Университета по хранителни технологии в Пловдив, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив.
Предвижда се предложение обучението да се финансира изцяло от държавата. Респективно за други професионални
направления по-голяма част от обучението да се финансира от страна на студентите, които по Закона за акредитиране на
студентите и докторантите имат право да теглят студентски кредити. „Водим разговор с работодателски организации да
се обвърже заплащането на обучението с оставане на работа в България. Не може да го направим само за България, защото
сме членове на ЕС, но можем да обвържем с търсенето в определени стратегически сектори и отрасли. Там, където, ако
нямаме специалисти, ще претърпим голяма обществена загуба от това“, каза още министър Вълчев.
В. Сега
√ Оценката на европроекти се точи по 6 месеца
Част от оценките на европроектите продължават да се точат месеци след изтичането на крайните срокове, като в някои
случаи прегледът на документите отнема цяло полугодие. Това показва одитен доклад на Сметната палата за
ефективността на програма "Иновации и конкурентоспособност" в периода от 2014 г. до средата на 2017 г. Все пак
напредък има - в първите години на еврофинансирането оценката по някои проекти стигаше и до година.
Първият програмен период на единствената програма за бизнеса бе удавен в бюрокрация. Но се оказва, че и сега за
оценката на някои от проектите се чака с месеци. Така например прегледът на документите за проекти, свързани с
иновации, по график е трябвало да не надхвърля четири месеца, но всъщност е отнел още шест. Това означава, че книжата
за нововъведения е трябвало да отлежат общо 10 месеца, докато получат "да" или "не" за финансирането си. Това е
сериозен проблем за иновациите, които в повечето случаи остаряват, докато комисията по оценка успее да излезе със
становище, отбелязват експертите.
Закъснение, но "скромно" - от порядъка на няколко месеца, има и при оценката на проектите за нова техника и енергийна
ефективност на малките фирми, отчитат от Сметната палата. От Управляващия орган на програмата оправдават забавянето
с липсата на достатъчно експерти и наплива на много кандидати. Проблеми срещали и самите предприемачи. По част от
процедурите можело да се кандидатства електронно и за целта всички документи трябвало да бъдат подписани с
електронен подпис. Част от шефовете на фирмите обаче пропускали да се подпишат и така бавели процедурата.
Точно 1578 са проектите, за които не е стигнало финансирането по някоя от мерките на програма "Иновации и
конкурентоспособност", отчитат одиторите. За тях обаче има шанс, тъй като попадат в т.нар. резервен списък по
програмата. Той се прави, за да може, ако някой от победителите се откаже или по някаква причина отпадне на финалната
права, да може друга фирма веднага да заеме неговото място. За този период отхвърлените проекти са почти 840, а тези,
които са били одобрени за финансиране, са 904. Най-много са кандидатствали по мярката, свързана с покупка на нова
техника и обновяване на производствата.
ИНТЕРЕС
Към момента "Иновации и конкурентоспособност" все пак е в топ 3 на програмите с най-добро усвояване - 32% от общия
й бюджет от 2.4 млрд. лв. Договорени са над 70%. Най-много са одобрените проекти за покупка на нова техника, следвани
от тези за енергийна ефективност в малките и средни предприятия.
БНТ
√ Бисер Петков: Таванът на пенсиите остава, но се повишава за всички от 1 юли
Действащата норма в Кодекса за социално осигуряване предвижда таванът на пенсиите да отпадне за пенсиите, отпуснати
от 2019 г., а съответно да се повиши на 40% от максималния осигурителен доход за отпуснатите до края на 2018 г. Това
каза в студиото на Сутрешния блок на БНТ социалният министър Бисер Петков. По думите му, в одобрения вчера от
Надзорния съвет на НОИ проектобюджет за следващата година е предложена промяна, която предполага запазване на
тавана за всички пенсии - нови и стари, като се повишава размерът на този таван. Това ще стане от 1 юли 2019 г. и понеже
е предвидено максималния осигурителен доход да се повиши от 2600 на 3000 лв., таванът от следващата година ще стане
1200 лв., а до 1 юли ще е в размер на 910 лв. Така, че таванът остава, но се повишава от 1 юли за всички пенсии, уточни
социалният министър.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Предвиденото в законопроекта е значително повишаване на
тавана или максималния размер на пенсиите с 290 лв., т.е. от сегашния таван от 910 г. се увеличава на 1200 лв., което ще
позволи на около 40 000 пенсионери, които сега не получават част от пенсията си, да я получат в пълен размер. Ще останат
около 25 000, които ще имат изчислена по-висока пенсия от тези 1200 лв., но ще получават 1200 лв. Проблемът за напълно
отпадане на новите пенсии намира частично решение в проектобюджета на ДОО за следващата година. За тогава е
предвидено изчисляването на новите пенсии да се взима под внимание дохода след 1999 г. Ако лицето няма 3 пълни
години, съответно има възможност за връщане назад, за да се изчисли пенсията най-малко от 3 години. Но това са частни
случаи, предвидени в законопроекта. Другата промяна е да се ограничи индивидуалния коефициент, който сега ще се
изчислява по нов начин като месечни съотношения да не е по-висок от съотношението от максималния осигурителен доход
и средномесечния осигурителен доход.
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От следващата година минималната пенсия е 219 лв. при праг на бедността 348 лв. Министър Петков обясни, че
минималната пенсия винаги е изоставала от линията на бедността, като миналата година тези пенсии бяха по-значително
увеличени и уточни, че тук става дума за трудови пенсии, чиито размери зависят от осигурителния принос на лицата, и
голяма част от тези пенсии се субсидират.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: "Това, което социалното министерство предвижда да
направи, е към тази целева група пенсионери да осигури допълнителни целеви помощи за отопление".
Досега 200 000 са получавали тези помощи, в момента продължават записванията (до края на този месец). Министерството
подготвя решение да се плати допълнително на тези хора, за да могат да посрещнат по-високите цени на горивата за
отопление.
√ Агенцията по вписванията спешно купува допълнителна памет за съхранение на данни
Агенцията по вписванията обяви спешна поръчка за купуване на допълнителна памет за съхранение на данни. Новината
предизвика опасенията на предприемачи и инвеститори - дали Търговският регистър не е изправен пред нова заплаха от
спиране.
В момента Агенцията по вписванията разполага с 30 терабайта свободно пространство, което намалява с бързи темпове с около терабайт и половина на ден. Това означава, че в рамките на около 20 дни дисковото пространство ще свърши, а
това може да доведе до спиране на базите данни на регистрите.
Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България: Това би бил един
огромен проблем за бизнеса, тъй като в Търговския регистър вървят постоянни вписвания на промени в обстоятелствата.
Ако трябва да се направят някакви прехвърляния на дялове или по различен начин да се впишат промени в
обстоятелствата, това би затруднило изключително много оборота.
От Агенцията по вписванията официално заявиха, че всички поддържани от нея регистри работят напълно нормално, а
обявената поръчка цели да гарантира техническата изправност на регистъра без прекъсвания. Това обаче не успокоява
предприемачите.
Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България: В една такава
ситуация, бизнесът не се интересува какъв е проблемът, защото именно бизнесът генерира доходите на населението.
През август Търговският регистър спря работа за 18 дни. Ако се случи отново, това би подкопало доверието на
инвеститорите и бизнеса в институциите, прогнозира Даниела Пеева.
√ Тристранният съвет обсъжда проектозакона за хората с увреждания
Проектозаконът за хората с увреждания ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Миналата
седмица документът беше одобрен от всички страни в Съвета за интеграция на хората с увреждания. В текстовете е
записано увеличение на месечната финансова подкрепа и задължителна индивидуална оценка на потребностите.
Регламентира се още създаването на Национална програма за достъпна среда. По нея ще се финансира бизнесът за
адаптиране на работни места за хора с увреждания. Ще се насочи ресурс и към израждане на достъпна среда в жилищните
сгради.
√ Ваучерна схема с евросредства подпомага малките фирми да излязат на борсата
От вчера малки и средни фирми, желаещи да излязат на борсата, могат да участват във ваучерна схема, осигуряваща им
нужното първоначално финансиране. Целта е да се подкрепят стартиращите компании при набирането на капитал, да се
стимулира борсата и да се привлекат повече българи да инвестират в търговия на капиталовия пазар.
Малките и средни предприятия могат да се възползват от 30 ваучера, всеки един на стойност от 50 000 лв. С тяхна помощ
те ще имат възможност да излязат на фондовата борса.
Първата стъпка на компаниите е да изберат инвестиционен посредник, след което да се регистрират по схемата, чрез сайта
на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия.
Лъчезар Борисов - заместник-министър на икономиката: "По схемата ние очакваме с този малко над милион и половина,
с които стартираме и могат да бъдат надградени, да мобилизираме 15 млн. допълнително, но по важното е да превърнем
малките стартиращи предприятия във фактор на пазара, ако имаме такива добри иновативни идеи".
Васил Големански - изпълнителен директор на БФБ: С инвестиция от 50 000 лв. от Оперативната програма "Европейски
средства" в капиталовия пазар, а дефакто в икономиката на страната, ще влязат минимум половин милион, т.е. с около 10
пъти повече средства.
Според председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев програмата ще съживи борсата, както
привлече индивидуални инвеститори, които в момента са едва 1000 души.
Делян Добрев - председател на парламентарната комисия по енергетика: "Тази програма ще даде възможност и на
тази средна класа в България, около 200 000 души по наши наблюдения и според статистиката, да инвестират парите си в
капиталовия пазар, да участват в набирането на капитал за някоя компания".
Ако програмата е успешна, ще бъдат отпуснати допълнително нови 50 ваучара за 2 млн. и половина лева.
√ Български евродепутати проведоха дискусия за бъдещето на Европа
В София четирима евродепутати от четири различни групи в Европейския парламент проведоха разговор за бъдещето на
Европа. В контекста на важните евроизбори - през юни догодина - те представиха вижданията си за това ще успеят ли
европейските партии да адресират приоритетите на гражданите и идеите им за Бъдещето на Евросъюза.
Ева Майдел от ГЕРБ и Европейската народна партия и колегата ѝ от групата на ЕНП и член на ДСБ Светослав Малинов,
представиха чрез видеообръщения възгледите си за европейския проект, а консерваторът Ангел Джамбазки и социалистът
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Георги Пирински взеха участие лично в дискусията. От думите на Пирински стана ясно, че е против свободната игра на
пазарните сили.
Георги Пирински - член на ЕП, Прогресивен алианс на социалистите и демократите, БСП: Става дума за нарастващи
неравенства във всяко отношение, не само между отделните групи държави, но и вътре във всяка страна, включително и
в най-богатите, много ограничени, орязани бюджетни разходи и на европейско, и на национално равнище по отношение
на социална политика.
Ангел Джамбазки на свой ред коментира, че не може Еврокомисията да наказва държави, които не искат да приемат на
територията си определени лица.
Ангел Джамбазки - член на ЕП, Група на европейските консерватори и реформисти, ВМРО: Защото в края на краищата
всеки един домакин, всеки един човек, всеки един от вас решава кого да покани, кого да не покани в дома си. Някой от
вас ще се съгласи ли, ако ние тримата -четиримата сега на масата, решим, че сме софийския вариант на Европейската
комисия и задължим някои от вас да приеме Иван, Драган и Петкан в тях, защото така било по квота?
А във видеообръщение Светослав Малинов от ЕНП и ДСБ прогнозира, че на евроизборите догодина проевропейските сили
ще имат над три четвърти мнозинство. Ева Майдел от ГЕРБ и ЕНП призова проевропейските сили да се обединят и върнат
ентусиазма за Европа, за да не се върне Европа в миналото, а уверено, по думите на Майдел, да върви към бъдещето.
News.bg
√ 2.1% инфлация от началото на 2018 година отчете НСИ
2.1% е инфлацията в България от началото на настоящата 2018 година до месец септември. Това сочат данни на
Националния статистически институт (НСИ) относно инфлацията и индексите на потребителските цени към края на деветия
месец на годината.
Припомняме, инфлацията от началото на 2018 година към края на месец август беше 1.8%.
Данните на НСИ отчитат още, че годишната инфлация за септември 2018 г. спрямо септември 2017 г. е 3.6%.
Индексът на потребителските цени за септември спрямо месец август тази година е 100.3%, което прави месечна инфлация
от 0.3%.
Средногодишната инфлация за периода октомври 2017 - септември 2018 г. спрямо периода октомври 2016 - септември
2017 г. е 2.7%.

Източник: НСИ
През септември 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили,
както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.5%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
• облекло и обувки - намаление с 0.2%;
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•
•

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с
0.1%;
• здравеопазване - увеличение с 0.1%;
• транспорт - увеличение с 0.5%;
• съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
• развлечения и култура - намаление с 5.6%;
• образование - увеличение с 1.8%;
• ресторанти и хотели - намаление с 1.6%;
• разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.2%.
През септември 2018 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти:
• брашно - с 3.7%;
• хляб - с 4.6%;
• домати - с 31.0%, краставици - с 2.8%;
• пипер - със 7.5%;
• други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - средно с 6.6%.
През септември 2018 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти:
• ябълки - с 11.5%;
• грозде - със 7.9%;
• цитрусови и южни плодове - с 1.9%;
• зеле - с 11.1%.
√ Безработните намаляват с над 22% от началото на годината
От началото на годината до септември броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 22% по
данни на Агенцията по заетостта. През септември те наброяват 183 846, като са с 0.1% по-малко спрямо миналия месец и
с 13.8% спрямо миналата година.
Регистрираната безработица през септември остава непроменена спрямо август и възлиза на 5.6%, което е с 0.9% по-малко
от началото на 2018 г.
Новорегистрираните през месеца са 25 868, от които 1 592 не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.
През септември заявените работни места на пазара на труда са 17 063, като 65.8% от тях са в частния сектор. Най-много
свободни работни места има в преработващата промишленост (25.2%), образованието (14.2%), административните и
спомагателните дейности и търговията (с 13.1%), хотелиерството и ресторантьорството (5.9%), строителството (4.7%), и др.
Сред най-желаните професии през същия месец са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения;
работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в
сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по
производството на храни, облекло, дървени изделия и т.н.; работници по събиране на отпадъци; металурзи,
машиностроители и др.
От началото на годината общо 48 369 души са намерили работа чрез различни информационни събития или срещи с
кариерни центрове, организирани от бюрата по труда, както и с помощта на младежки, ромски или трудови медиатори.
Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена и към работещи, учащи и пенсионери. През септември
регистрирани като търсещи работа са били 1 034 души от тези групи.
През месеца са постъпили на работа общо 18 280 лица, от които 88.9% са в сферата на реалната икономика. След
предприетите мерки за насърчаване на заетостта сред безработните 2 029 лица са включени в субсидирана заетост. От тях
1 092 са по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 672 - по програми и 265 - по мерки за
обучение и заетост.
От началото на годината общо 15 376 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация или
дигитални умения, а завършилите успешно са 14 276. В края на септември 1 104 безработни са в процес на обучение от
следните професионални направления: аудио-визуални изкуства и техники, компютърни науки, приложна информатика,
строителство, градинарство (паркове и градини), производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи,
хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.
БНР
√ Правителството предлага нови посланици в 7 европейски страни
Правителството предлага Елена Шекерлетова за посланик на България във Федерална република Германия. Тя ще наследи
мисията от Ради Найденов.
Според друго решение на кабинета досегашният посланик в Швейцария Меглена Плугчиева ще представлява страната ни
в Черна гора, след като правителството предлага Младен Червеняков да освободи поста в Подгорица.
България ще има нов посланик в Италия, Малта и Сан Марино - заместник-министърът на външните работи Тодор Стоянов
ще замени на поста Марин Райков.
Любомир Тодоров ще бъде посланик на България в Кипър, а Йордан Първанов - в Чехия.

8

√ Борисов и посланикът на Великобритания обсъдиха преговорите за Брекзит
Преговорите за Брекзит са били тема на разговора на премиера Бойко Борисов и посланика на Великобритания у нас Ема
Хопкинс, съобщи правителствената пресслужба. Страните са потвърдили, че ще положат усилия за гарантиране правата,
както на българските граждани в Обединеното кралство, така и на британските у нас.
Посланик Хопкинс е запознала премиера Борисов и с хода на разследването по случая „Скрипал“.
√ Два съвета в Брюксел ще обсъдят Брекзит, Полша, Унгария и многогодишната финансова рамка
Брекзит, ситуацията в Полша и Унгария и многогодишната финансова рамка са темите, които ще бъдат обсъдят на два
съвета в Брюксел.
Главният преговарящ от ЕС по Брекзит Мишел Барние ще информира представителите на 27-те страни-членки за
състоянието на преговорите по оттеглянето на Великобритания. Преговори няма да има до сряда вечерта, когато започва
заседанието на лидерите на ЕС. Председателят Доналд Туск вече предупреди, че те трябва да се подготвят за сценарий без
споразумение, който, по думите му, е по-вероятен от когато и да било.
Остава отворен въпросът за границата между Ирландия и Северна Ирландия, като дипломати от Общността отбелязват, че
чл. 50 може да намери временно решение за митниците, но не и трайно, което да включва бъдещите отношения.
Полша и Унгария също ще бъдат обект на обсъждане. От Унгария ще бъде поискано да изясни обвиненията срещу нея,
които са по 12 точки, а от Полша - спорните съдебни реформи.
√ Марио Драги: Заплахите за независимостта на централните банки представляват голям риск за световната икономика
Президентът на Европейската централна банка Марио Драги предупреди, че заплахите за независимостта на централните
банки се очертават като значителен риск за световната икономика, съобщава "Уолстрийт джърнъл".
Шефът на ЕЦБ е загрижен, че геополитическите рискове могат да доведат до рязко завръщане към по-високи лихвени
ставки. Той посочи три фактора, представляващи заплаха за ключовите "стълбове" на международната икономика:
търговското напрежение, заплахите за правилата, на които се базира Европейският съюз и "желанието да се обсъжда
независимостта на централните банки".
Неговите забележки идват след седмица, в която американският президент Доналд Тръмп отправи многократни критики
към колегите на ЕЦБ от Федералния резерв на САЩ. След като преди дни американските акции отбелязаха най-големия си
спад от февруари насам, Тръмп заяви, че Фед се държи като "луд" и прави грешка, като повишава основните лихви в
страната.
Марио Драги, който говори пред репортери на индонезийския остров Бали, на който се проведе годишната среща на
Международния валутен фонд и Световната банка, цитира тези геополитически рискове като нещо, което може да доведе
до "рязка преоценка на финансовите активи" в еврозоната, както и до "рязко и внезапно повишаване на лихвените
проценти", което би забавило европейската икономика с оглед на увеличените разходи по заемите.
Въпреки че централните банкери по цял свят изразяват често загриженост по отношение на тяхната независимост, шефът
на ЕЦБ отбеляза, че подобен род заплахи са все повече водещи новини на първите страници и че "можете да видите, че
управляващите искат от централните банки да правят неща, които не са точно начина, по който да се уважава тяхната
независимост".
Марио Драги не посочи конкретно Федералния резерв или Доналд Тръмп, отбелязвайки само, че има други страни като
Турция, в които този проблем е повод за загриженост и че той изразява "общото усещане за рисковете в геополитическата
сфера ", което не е насочено само към една единствена държава.
Nakratko.bg
√ Кристалина Георгиева: Световната икономика ще се забави
Световната икономика расте, но прогнозата е за понижаване на темповете. Това коментира главният изпълнителен
директор на Световната банка Кристалина Георгиева.
След годишните срещи на международния валутен фонд и световната банка в Индонезия, Георгиева обобщи, че сега
тревогите за рисковете по света са повече отколкото през пролетта.
Основното притеснение остава световната търговия и спорът между Съединените щати и Китай.
Георгиева обърна внимание и на едновременното поскъпване на щатския долар и повишаването на лихвите.
„Имаме вече значително голям брой страни където прогнозата е за по-сериозно съкращаване на растежа. За щастие
нашата страна не е между тях. Ние имаме проблем с едновременното покачване на лихвите и на курса на щатския долар.
Това означава че следващата година ситуацията в световната икономика няма как да бъде по-добра, отколкото е днес”,
коментира Георгиева
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
- Пенсии и осигуровки - гост социалният министър Бисер Петков;
- Проблем с белодробните трансплантации - има ли решение за чакащите?
- Гласове и страсти от Македония - ще стигне ли Скопие до Брюксел?
- Денят на авиацията - в очакване на новите изтребители - пилотите от авиобаза Граф Игнатиево и командирът на
Военновъздушните сили ген. Цанко Стойков;
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- БДЖ качи 387 пътници във влак със 195 места - как се стигна до абсурдния рекорд?
БТВ, "Тази сутрин"
- Как се взима решение за донорство след смъртта на дете - изповедта на един баща;
- Оставени ли са на произвола на съдбата хората с белодробни заболявания?
- Защо десните се обявиха против сделката за дупката във Варна за 43 милиона лева? Коментар на лидера на ДСБ
Атанас Атанасов;
- Ще бъде ли сменено името на Македония и какво бъдеще очаква страната след решението на парламента? Пряко
от специалния екип на bTV в Скопие;
- Новите осигуровки - с колко и за кого ще скочи вноската? В дискусия - синдикати срещу работодатели;
- На живо от Бургас: протест в подкрепа на обвинените от Турция граничари;
- Как големият гимнастик Йордан Йовчев ще накара младите да спортуват повече?
Нова телевизия, „Здравей България"
- Главният прокурор Сотир Цацаров ексклузивно пред Нова - за разкриването на жестокото убийство в Русе и за
разследването за злоупотреби с европейски средства
- За първи път в ефир - ръководството на „Джи Пи" Груп за отказа от обществена поръчка за 40 млн. лева,
запорираните милиони и разследването на прокуратурата
- Баща написа емоционално писмо след смъртта на сина си. Срещаме ви с Янко Енев, който търси възмездие след
нелеп пътен инцидент
- Бургас в защита на граничарите, които Турция съди заради застрелян нарушител - на живо от морския град.
√ Предстоящи събития в страната за 16 октомври
София.
- От 09.30 часа в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство ще се проведе
кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на
организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - българската перспектива".
- От 09.30 часа в зала „Иван Евстратиев Гешов" в Българската академия на науките ще се проведе пресконференция,
на която ще бъдат представени целите на проекта „Център за върхови постижения по Информатика и
информационни и комуникационни технологии", проектните дейности и очакваните резултати. От 10.00 часа в
зала „Марин Дринов" (Големият салон на БАН) ще се състои публичното представяне на „Център за върхови
постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии".
- От 10.00 часа в зала „Европа 1" на хотел „Рамада" ще бъде открит семинар на тема „Планове за спешни действия,
биосигурност и контрол срещу африканската чума по свинете", организиран от БАБХ.
- От 10.00 часа в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще
участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование.
- От 10.00 часа в сградата на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" - МВР (ул. „Княз Борис
I" № 124) ще бъдат отворени заявленията на кандидатите по обществената поръчка за новите лични карти.
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Фондация „Първите три
минути", сдружения на спешните медици, Асоциацията на студентите-медици в България, БМЧК на тема „Всички
хора по света могат да спасяват живот". На пресконференцията организаторите ще обсъдят необходимостта и
възможностите за съвместни действия на свидетели, диспечери на спешен телефон и спешни екипи при оказване
на помощ на пациенти със сърдечен арест. Ще бъдат представени инициативите у нас за повишаване
информираността на населението за действия при пациент със спряло сърце до пристигане на спешния екип.
- От 10.30 часа в Министерството на отбраната министър Красимир Каракачанов ще награди актьора от театър
„Българска армия" Васил Михайлов с награден знак „За принос към Министерството на отбраната".
- От 11.00 часа в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе
заседание, на което ще бъде обсъден проектът на Закон за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и
социалната политика.
- От 11.00 часа в хотел „Даунтаун" „Движение България на гражданите"организира кръгла маса на тема „Как да
повишим качеството на живот на българина? Доходи, здравеопазване, демография". Събитието се организира с
подкрепата на фондация „Конрад Аденауер".
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Управителният съвет на Института
на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). На нея ще бъде представена с дейността на
Института и неговите членове, както и с тяхната позиция по важни за икономическото развитие на България теми.
- От 11.00 часа Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще
представи заключителна информация за изпълнението на проект „Организиране на търговски мисии и форуми за
български производители и чуждестранни купувачи" на ул. „Леге" 4.
- От 11.00 часа в Дома на Европа ще се проведе конференция на тема „История на корупцията в България в годините
на преход към демокрация".
- От 11.00 часа в Гранд кафе на „Гранд хотел София" ще се проведе пресконференция, на която ще бъде стартирана
Националната седмица на достъпа до добра храна.
- От 11.30 часа в Международния център на УниКредит Булбанк ул. „Аксаков 8" ще бъде подписано стратегическо
партньорство между УниКредит Булбанк и Алианц България.
- От 13.00 часа в националния пресклуб на БТА Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюзът на
пенсионерите 2004, Национално сдружение „Гражданско общество в България", в. „България без граници",
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пенсионерски организации и Академия „Трета възраст" ще дадат пресконференция, свързана с проблемите на
възрастните хора.
От 14.00 часа на сцената на Софийската опера и балет Детско-юношеската студия за опера и балет „Маргаритки
при Държавна опера-Стара Загора ще представи своя най-нов спектакъл „Машина на времето".
От 15.00 часа в зала „Запад" на Народно събрание ще се проведе заседание на парламентарната Комисия по
бюджет и финанси, на което ще бъде обсъден законопроектът за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.
От 15.00 до 17.00 часа народният представител от „БСП за България" проф. Георги Михайлов и заместникпредседателят на СОС Милка Христова ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП София на ул. "Леге" №10, етаж 1.
От 17.00 часа в Градската градина ще бъде показана фото-документална изложба „Библиотеката на София 90
години в/и Града".
От 17.30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде открита изложбата Стойо Крушкин - историята на един
гвардейски музикант".
От 17.30 часа в централното фоайе на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий" тържествено ще бъде
открита изложбата „Киево-Печерската лавра - традиция и вяра в слово и образ" (старопечатни, редки и ценни
издания от фондовете на НБКМ). Събитието е по повод 100-годишнината от установяването на дипломатически
отношения между България и Украйна и е резултат от съвместното сътрудничество на специалисти от НБКМ и
представители на Посолството на Украйна.
От 19.00 часа в зала „България" Софийската филхармония под диригентството на Любомир Денев-син ще
представи творби на съвременни български автори.
От 19.30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс ще се състои премиерата на най-новото
представление на Ива Свещарова - „Съвършено розово".

***
Благоевград.
- От 18.00 часа в зала „22 септември" ще се проведе безплатно дигитално обучение, част от проекта на Google
„Дигитален гараж".
***
Бургас.
- От 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Атаген" ще се проведе пресконференция във връзка с първото
издание на „Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено творчество".
***
Варна.
- От 10.00 до 12.00 часа в Арт салона на Радио „Варна" ще се проведе работен форум на Асоциация „Да съхраним
жената". Темата е: Отразяване на социалните каузи и формиране на нови обществени нагласи в подкрепа на
рискови групи.
- От 11.00 часа в Интерхотел „Черно море" ще се състои пресконференция за представяне на резултатите от
реализацията на проект „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов", финансиран от Европейския
фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.
- 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 Димитър Колев.
- От 15.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе кръгла маса за популяризиране на Националната програма за
профилактика на оралните заболявания при деца, организирана от Министерството на здравеопазването,
Българския зъболекарски съюз и Националния координационен съвет, със съдействието на Община Варна.
***
Велико Търново./ с. Балван.
- От 09.00 часа в Клуба на пенсионера ще се проведе благотворителна кампания, организирана от Дарителско
сдружение „Св. Иван Рилски" по повод Международния ден за борба с глада.
***
Велико Търново.
- От 12.00 часа пред Съдебната палата ще се проведе благотворителен обяд за хора в нужда - инициатива на БЧК и
Община Велико Търново по повод Международния ден за борба с глада.
***
Добрич.
- От 11.00 часа в зала „Шафхаузен" на МБАЛ-Добрич ще се проведе заключителна пресконференция по
приключване на проект „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстоянието на работното
място в МБАЛ-Добрич АД".
***
Казанлък.
- От 13 часа в Младежкия дом ще бъде открито изложение на университетите в страната. Очаква се в него да вземат
участие близо 16 висши учебни заведения. Организатор на събитието е Младежки Общински съвет- Казанлък.
***
Крумово.
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От 10.00 до 17.00 часа Музеят на авиацията в Крумово - филиал на Националния военноисторически музей, ще
работи с вход свободен по случай Празника на авиацията и Военновъздушните сили на Република България.

***
Ловеч.
- От 16.00 часа в сградата на Областна администрация - Ловеч ще се проведе работна среща между председателя
на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч, Емил Пеев,
кметът на града Корнелия Маринова, областният управител Георги Терзийски, общинската и областна
администрация, фирми от региона.
***
Панагюрище.
- От 19.00 часа в кино „Модерен театър" ще бъде представена книгата „Лъчезар Цоцорков", посветена на видния
предприемач и родолюбец от Панагюрище. Присъстващите ще имат възможността да видят и филма „Лъчезар
Цоцорков", който събира вълнуващи разкази и спомени, чрез които оживяват възгледите и посланията, отправени
към следващите поколения от „предприемачът, който обичаше хората", както го определят авторите на книгата и
филма.
***
Перник.
- От 11.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще открие обновения
мост над река Струма, намиращ се на едноименната улица в града, след което ще посети реновираната зона на
централния градски парк. В 11.30 часа министър Аврамова ще открие и Парк на предизвикателствата в местността
„Войниковец".
***
Пловдив.
- От 10.00 часа в Галерия "Лаутлиев" в квартал „Капана" ще се състои пресконференция по повод седемнадесетото
издание на форума „Международни фотографски срещи".
- От 17.30 часа в Гранд хотел „Пловдив" ще започне тържествено събрание по повод професионалния празник на
Военновъздушните сили. Командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков ще поздрави личния състав по повод
празника и ще награди военнослужещи и цивилни служители, отличени за доказан висок професионализъм при
изпълнение на служебните задължения.
- От 18.00 часа в Цар Симеоновата градина ще се открие фотоизложба на открито "Баку - хармонията между
древното и модерното" по повод 100-годишнината от създаването на Азербайджанската демократична
република (АДР), първата светска и парламентарна демокрация в ислямския и тюркския свят.
***
Сливен.
- От 17.30 часа в зала „Май" ще бъде представен специалният брой на списание „Пламък", посветен на 150 години
първо театрално представление и 100 години професионален театър.
***
Смолян.
- Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще посети област Смолян. В 9.00
часа ще бъде в село Широка лъка, където ще се срещне с кмета Васил Седянков и местни жители. В 10.40 часа ще
разгледа новоизградения Център по инвазивна кардиология на МБАЛ „Братан Шукеров" - Смолян. В 11.30 часа
ще посети Природо-математическата гимназия в Смолян, където се строи нова спортна зала. В 13.00 часа
заместник-председателят на ГЕРБ ще бъде в смолянското село Смилян, където ще разгледа обновеното ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий", санираното с целеви средства от МОН. Два часа по-късно ще разговаря с жителите на
Рудозем в центъра на града. В 16.30 часа ще открие новоизградената многофункционална спортна площадка в
златоградското село Страцево.
- От 10.30 часа пред сградата на Областна администрация Смолян, ОИЦ - Смолян ще проведе открита приемна и
интерактивно проучване под надслов „Европа иска да ви чуе" сред жителите на Общината. Проучването е
насочено към бъдещето на Кохезионната политика на ЕС.
***
Стара Загора.
- От 10.00 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе пресконференция по повод стартиране на 4-тото
модулно обучение на ученици по информационни технологии.
***
Хасково.
- От 13.00 часа в залата на втория етаж на Община Хасково на пресконференция ще бъдат дадени подробности за
програмата и участниците в Международния конкурс за млади цигулари.
***
Шумен.
- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе брифинг.
- От 11.00 часа от площад „Освобождение до входа на Градската градина, под лозунга „Не на робството" младите
доброволци от БЧК ще се присъединят към Световния поход против съвременните форми на робството и
дискриминацията.
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В. Монитор
√ Банките в еврозоната не са готови за покриване на загуби
Банките от еврозоната имат огромен недостиг в буферите си за поемане на загуби и сега са изправени пред по-сурови
пазарни условия за натрупване на такива резерви заради засилената нестабилност и увеличаващите се спредове при
суверенните облигации. Това обяви днес Европейският банков орган (ЕБО), цитиран от Reuters.
Според международните и европейски правила големите банки трябва да емитират специални облигации за поемане на
загуби, известни като TLAC и MREL, които могат да бъдат обърнати в капитал, ако финансовите институции загубят
основните си капиталови буфери заради криза.
"В това отношение не е постигнат достатъчен напредък", посочи председателят на ЕБО Андреа Енриа на банкова
конференция в Брюксел. По думите му проблемът големи и средно големи кредитори, но не и системообразуващи като
Deutsche Bank, които са "много близо до пълно изпълнение на изискванията".
Недостигът се равнява на 125 млрд. евро (145 млрд. долара) за 35-те най-сложни банкови групи в еврозоната, уточни
Доминик Лабурекс, член на Единния борд за преструктуриране (Single Resolution Board - SRB) - структура, която се занимава
с проблемни банки и определя равнището на буферите за поемане на загуби.
Тези буфери се използват, когато банка е в беда. Те се определят като решаващи за методична постепена ликвидация на
кредитна институция и би трябвало също така да намалят разходите за данъкоплатците при евентуално спасяване на
банка.
Според Енриа инвеститорите засега показват интерес към покупката на такива облигации. Той обаче предупреди, че
"прозорецът на възможностите се затваря".
От банките се изисква да имат достатъчни буфери за поемане на загуби, за да имат достъп до фонда на еврозоната за
кредитни институции в затруднение - Единния фонд за преструктуриране (Single Resolution Fund). Очаква се догодина този
фонд да има близо 33 млрд. евро спрямо около 25 млрд. тази година, посочи председателят на Единния борд за
преструктуриране Елке Кьониг днес. Бордът управлява фонда, който се финансира от банките в еврозоната.
Планът е активите на фонда постепенно да бъдат увеличени до поне 1 процент от всички застраховани депозити в банките
от еврозоната към края на 2023 г. или между 55 и 60 млрд. евро.
Dnes.bg
√ На хоризонта – нов срив? 7-те риска пред икономиките
Признаците за нова световна криза се множат
Колко остава до следващия голям срив? Признаците за нова световна криза се множат, но откъде дебне най-голяма
опасност?
Ето топ 7 на рисковете, подредени от "Дойче веле".
Риск първи: Огромната задлъжнялост
Неслучайно казваме: бели пари за черни дни. Светът обаче изглежда не е свикнал да пести: от 2008 година насам общата
задлъжнялост е нараснала с цели 60% и в момента достига астрономическата сума от 182 трилиона (182.000.000.000.000)
долара. Толкова пари липсват в обществените и частните каси по цял свят. Откъде да се вземат в такъв случай парите, които
биха могли да ни спасят от нов финансов крах?
Риск втори: Бързоразвиващите се страни
Те произвеждат 40% от глобалната икономическа мощ, но продължават да са много уязвими: редица бързоразвиващи се
страни насърчават вътрешното си потребление с чужди пари - най-вече с долари. Но с покачването на американските лихви
тази схема ще започне да издиша, защото инвеститорите ще предпочитат да влагат парите си в САЩ. Първата жертва е
Аржентина, Турция може да я последва.
Риск трети: Американската икономика
Доналд Тръмп все още успява да поддържа изкуствения икономически бум в САЩ - с данъчни подаръци и търговски
бариери. Но в тази несигурна за световната търговия среда много компании предпочитат да харчат парите си, вместо да
правят нови инвестиции. МВФ очаква през 2018 година да бъде достигнат пикът на икономическия ръст, след което ще
започне стремглаво спускане надолу.
Риск четвърти: Търговският конфликт
Месо и зеленчуци от САЩ срещу стомана, текстил и техника от Китай: Вашингтон и Пекин взаимно си наложиха мита върху
продукция на обща стойност 360 милиарда долара. МВФ е изчислил, че това ще намали икономическата мощ на САЩ с 0,9
процента, а тази на Китай - с 0,6 на сто. Ако този спор се разрасне, ще пострадат всички: световната търговия ще намалее
със 17,5%, прогнозира СТО.
Риск пети: Банките
"Сенчестите банки" оперират на тъмно - извън регулирания банков сектор. Според шефа на ЕЦБ Марио Драги, тези банки
представляват 40% от финансовата система на ЕС. Но и много от редовните банки нямат достатъчно резерви в случай на
нов срив. В същото време само 10 години след кризата поуките явно са забравени - много компании взимат рискови
кредити и задлъжняват сериозно.
Риск шести: "Твърдият" Brexit
Времето тече, а все още няма общ план за края на британското еврочленство на 29 март 2019 година. Ако не бъде
постигнато споразумение за свободна търговия, само германските фирми ще трябва да плащат годишно над 3 милиарда
евро за мита. А граничните контроли допълнително ще затруднят бизнеса им. Автомобилни концерни като Нисан, Тойота
и БМВ по всяка вероятност ще закрият заводите си на Острова.
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Риск седми: Италия
Управляващите в Рим популисти искат да изпращат италианците по-рано в пенсия, а за безработните да осигурят
безусловен минимален доход. При това Италия е след Гърция най-задлъжнялата страна в Европа - има дългове за над 2,2
трилиона евро. Междувременно Гърция излезе от европейския спасителен механизъм и се опитва сама да изчисти лошите
кредити на банките си.
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