Добро утро в понеделник!
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Горещо време в Пловдив вещаят синоптиците за първия ден от седмицата.
Максималните температури ще прескочат 31°. След обяд над западните и планинските
райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще
превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В цялата страна ще остане
горещо. Не е задължително очилата ви да са розови като на снимката, но е добре да
имате под ръка един чифт.
Крайно време беше да се разхождаме по сандали и тънки летни дрехи. Изберете светли
цветове, за да не привличате като магнит изгарящите слънчеви лъчи.
Днес е професионалния празник на икономистите в България. Задължително ги
поздравете и им напомнете да почерпят, за да се увеличава капиталът, с който си вадят
хляба. Денят се отбелязва от 2005 г. с решение на МС по повод 110 г. от създаването
(1895) на първото българско икономическо дружество у нас, преименувано през 1990 г.
в Съюз на икономистите.
Пловдив ще посети здравният министър Десислава Атанасова. Дамата поела в свои
ръце най-забатаченото министерство ще открие първия в страната ангиограф на
Siemens от висок клас. Предимствата на новата техника са високата резолюция и
качеството на образа, с които се визуализират съдовите импланти.
Висок гост чакат и от Пловдивския университет - представителят на
Европейската комисия Ренате Ерас и на партниращите организации ще говорят в
Заседателната зала на Ректората за работата с деца двуезичници. Ерас идва в
Пловдив за тридневна Международната среща по проекта за детското
многоезичие VIA LIGHT.
БСП - Пловдив свикват редовната си пресконференция от 11, 30 часа. Ще говорят
Захари Георгиев и Петър Мутафчиев.
Днес е и финалът на 10-то издание на „Пловдив чете”. Програмаата ще започне в
библиотека „Иван Вазов” с професор Инна Пелева и книгата и „Поезията на Христо
Ботев”.
Може да завършите забързания понеделник нестандартно. В Етнографския музей от 20
часа като част от програмата на Международния фестивал на камерната музика е
концертът на квартет „Кварто”.
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