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√ България, Естония и Австрия съгласуват приоритетите си за председателството на ЕС
Първата координационна среща по приоритетите на председателства в тройката Естония-България и Австрия ще се
проведе в средата на септември. За това са се договорили екипите, които работят по подготовката на ротационното
председателство на Съвета на ЕС в трите държави, става ясно от сайта на председателство ни www.eu2018bg.bg
Срещата е насрочена след официалния отказ на Великобритания да участва в тройката ни и решението на Съвета, според
което всички председателства до 2020 година се изместват с шест месеца напред. Това съобщиха от кабинета на
вицепремиерa Меглена Кунева.
Приоритетите на България са четири: работни места, растеж и конкурентоспособност; миграция и сигурност; ефективен
енергиен съюз и политика в областта на климата; Европейският съюз на световната сцена. Страната ни ще постави акцент
върху развитието на европейския цифров пазар, подготовката на висококвалифицирани кадри в сферата на
информационните технологии, електронната търговия. Защитата и сигурността на европейските граждани ще е също сред
акцентите на българското председателство – както по отношение на физическата сигурност при защита от тероризъм и
насилие, така и защита на правата им като потребители. Аспект на миграцията, който е от изключително значение за
развитието на България и цялата европейска икономика е трудовата миграция и т.нар. "синя карта" за законна миграция в
ЕС по примера на "зелената карта" на САЩ. Това ще реши огромния проблем на бизнеса в момента с недостига на
квалифицирана работна ръка.
България работи по приоритетите от миналата година. Още в началото на януари Съветът по европейски въпроси прие
четирите предварителни приоритета, формулирани от работните групи на различните министерства. На 20 януари
вицепремиерът Кунева представи предварителните приоритети на заседание на правителството и на заседание на
Парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Състояха се и три работни срещи
на тройката Великобритания-Естония-България за уточняване на позициите, преди Обединеното кралство да проведе
референдума за членството в ЕС. Веднага след като стана ясно, че Великобритания напуска съюза, вицепремиерът Кунева
започна поредица от лични срещи с министерствата за уточняване на новия график за подготовката.
Във връзка със срещата на тройката през септември вицепремиерът Кунева отново ще обсъди с правителството и
народните представители от Комисията за европейски политики и контрол на европейските фондове детайли по
приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.
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√ Вижте решенията на Министерски съвет от днес (вчера – б.р.)
Одобрен е Седмият национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена
безопасност
Правителството одобри Седмия национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за
ядрена безопасност и определи състава на българската делегация за участие в съвещанието за преглед на националните
доклади, което ще се проведе от 27 март до 7 април 2017 г. във Виена. В документа е представено развитието в областта
на осигуряването на ядрената безопасност в периода след Шестото съвещание за преглед на националните доклади,
проведено през април 2014 г. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него
задължения. Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на намиращите се в
експлоатация ядрени енергийни блокове, изпълняваните програми за продължаване срока на експлоатация, отчет за
предприетите мерките от Актуализирания национален план за действие след аварията в АЕЦ "Фукушима" и решаването на
важните за безопасността въпроси, представени на предишния преглед. В доклада е отразено и съответствието на
националната законодателна рамка, регулаторната практика и политика в областта на безопасното използване на
ядрената енергия с принципите от Виенската декларация по ядрена безопасност от 9 февруари 2015 г. Начело на състава
на българската делегация за участие в съвещанието за преглед на националните доклади ще бъде председателят на
Агенцията за ядрено регулиране.
Определени са принципите, целите и задачите на българската политика за развитие и хуманитарна помощ до 2019 г.
Правителството одобри новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за
периода 2016-2019 г. Тя е основен програмен документ, който определя принципите, целите и задачите на българската
политика за развитие и хуманитарна помощ, както и начините и механизмите за оказване на помощ. В програмата са
посочени приоритетните за нашата външна политика страни и региони, към които е насочена българската помощ за
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развитие, а именно – Западни Балкани, Черноморски регион, Близък изток и Северна Африка, най-слабо развитите страни.
Изборът им е въз основа на традиционните исторически, икономически и културни връзки, както и географската близост с
нашата страна. Направленията и тематичните области на помощта – опазване на околната среда, повишаване качеството
на образованието, разширяване на взаимната търговия и инвестиционна дейност, устойчиво управление в областта на
земеделието и храните, защита на културното многообразие, подкрепа за демократични и отговорни институции, защита
на правата на човека, миграция и развитие и др., са съобразени с нуждите на партньорите, с наличния опит, експертиза и
ресурси от българска страна. В програмата са отчетени положените до този момент усилия и досегашната практика на
България в предоставянето на помощ за развитие. Включени са условията и механизмите за предоставяне на хуманитарна
помощ в бедстващи региони и възстановяването им след кризи. България като нов донор отчита нуждата от общи усилия
в борбата с бедността и неравенствата, предоставянето на достъп до качествено образование и здравеопазване, устойчиво
икономическо развитие и защита на правата на човека с цел осигуряване на достоен живот на всеки. Политиката на
сътрудничество за развитие на България повишава положителния имидж на страната ни и подпомага запазването и
развиването на приятелски взаимоотношения със страните-партньори. Приетата програма допринася за изпълнението на
поетите от държавата ни ангажименти да насърчава устойчивия растеж на развиващите се страни, да подпомага
интегрирането им в световната икономика и изграждането на по-справедливи и демократични общества. По този начин
страната ни се включва активно в политиката на сътрудничество за развитие на ЕС и в общите усилия и действия за
постигане на Целите за устойчиво развитие, приети от Организацията на обединените нации.
Одобрено е изпълнението на територията на България на Пакета от способности "Отбранителни и нападателни въздушни
активи в сферата на отговорност на SACEUR"
Правителството одобри изпълнението на територията на България на Пакета от способности СР 9А1385 "Отбранителни и
нападателни въздушни активи в сферата на отговорност на Върховния главнокомандващ на НАТО в Европа (SACEUR)",
чиято реализация ще стане чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Пакетът цели осигуряването на
достатъчна инфраструктура за поддържане на военновъздушни операции в целия спектър на конфликти в зоната на
отговорност на SACEUR. Приетото решение създава условия България да изпълни поетите военни ангажименти,
произтичащи от пълноправното й членство в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране
на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.
Утвърдени са нови образци на издаваните от ДАБ регистрационни карти
Правителството утвърди образци на регистрационните карти, които издава Държавната агенция за бежанците към
Министерския съвет. Те съответстват на направените в края на миналата година промени в Закона за убежището и
бежанците. Държавната агенция за бежанците вече ще издава само три вида регистрационни карти: на чужденец, подал
молба за убежище; на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна
закрила; и на чужденец, на когото е предоставена временна закрила. Отпадат досега издаваните регистрационни карти за
чужденци, на които е образувано производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молбата
за статут, и на които е образувано ускорено производство за предоставяне на статут. С промените в Закона за убежището
и бежанците от 2015 г. се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за
предоставяне и отнемане на международна закрила.
2,4 млн. лв. се предоставят за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини
и училища
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общините в размер на 2 450 079 лв.
за 2016 г. Средствата са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическото възпитание и спорт на държавните и общинските училища. Те ще се използват за
учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците и за материално-техническото им
обезпечаване. Размерът им е определен съгласно разработени от общинските и държавните детски градини и училища
проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.
Отпуснати са 126 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалиди
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 126 505 лв.
Средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат предоставени на Военномедицинската академия и на
Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". С тях ще бъдат разплатени извършените разходи по
предоставени дейности и услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
Общините Хасково и Ябланица получават имоти за социални дейности и читалище
Правителството предостави на община Хасково безвъзмездно пет имота на ул. "Булаир" в града (57 дка) и край с.
Узунджово (3580 дка), с построените в тях сгради. С акта си кабинетът създава условия за реализация на плановете на
местната власт за изграждане на автогара и жилища за самотни възрастни, за социално слаби хора и за деца, напускащи
специализирани институции. Община Ябланица получи безвъзмездно от държавата правото на собственост върху
поземлен имот в с. Малък извор. Теренът е с площ от 435 кв. м, с построена сграда от 100 кв. м и ще бъде предоставен на
Народно читалище "Христо Ботев 1919 г." в селото. С друго решение Областната администрация в Кюстендил получава
кабинет и складово помещение, които са с отпаднала необходимост за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита
на населението" към МВР. Имотът се намира в сградата на Областната администрация на ул. "Демокрация" №44 в града.
Терен от 922 кв. м с построена в него полумасивна сграда на 2 етажа, собственост на "Български пощи" ЕАД, ще бъде
обявен за продажба чрез търг с тайно наддаване, реши правителството. Той се намира в село Чучулигово, община Петрич.
Имотът е изгубил първоначалното си предназначение и не е необходим на "Български пощи" ЕАД. В същото време
поддържането на сградата е свързано с неоправдани разходи.
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Научно-изследователски кораб ще проведе експедиция в българската акватория
Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб "StrilExplorer" във вътрешните морски води на
България, както и посещения в пристанище Бургас в периода от 25 август до 5 октомври т. г. Разрешението е във връзка с
извършването
на
океанографска
експедиция
по
реализацията
на
дългосрочния
проект
"BlackSeaMaritimeArchaelogyProject". Експедиция е продължение на миналогодишните изследвания, проведени в рамките
на проекта. При нейната реализация, освен продължаване на дейностите по дистанционно заснемане на дъното, се
предвиждат пробовземания на дънни седименти за геоложки анализи в лабораторни условия, за да бъде събрана подетайлна информация за променящата се околна среда с цел проследяване на промените в климата и морското ниво и за
начина, по който тези промени са повлияли на културното развитие на крайморските общества. Научните изследвания,
които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват
с безопасни методи и средства и не създават затруднения за страната при упражняване на суверенните й права и
юрисдикция.
Утвърден е българо-кипърски меморандум за сътрудничество при опазване на движимите културни ценности
Правителството утвърди подписания на 22 април т. г. Меморандум за разбирателство между българското Министерство
на културата и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на Република Кипър за
предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост
на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане. Влизането в сила на документа ще допринесе
за развитие на сътрудничеството между двете страни за опазване на движимите културни ценности чрез обмен на
информация и обучение и обмен на експерти. България и Кипър ще координират действията си, за да увеличат още повече
осведомеността на широката общественост, музеите и други културни институции за опасностите, пораждани от кражбата,
незаконно изнесените и придобити обекти на културното наследство.
България ще организира в края на 2016 г. първия Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм
Правителството одобри проекта на споразумение между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм
към ООН за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм. Форумът ще се
проведе от 29 ноември до 1 декември т. г. в София. Целта му е да обърне внимание върху връзката между модерния
туризъм и световните цивилизации като тенденция на международния пазар. Събитието ще изследва също как науката и
технологиите допринасят за цялостното преживяване на туриста, посещаващ дадена дестинация. За участие в конгреса са
поканени 157-те министри, отговарящи за туризма в страните-членки на Световната организация по туризъм.
Провеждането на събитие от такъв мащаб ще допринесе за популяризирането на България като атрактивна туристическа
дестинация с огромни възможности за развитие на културно-историческия туризъм. България е член на СОТ от 1976 г. и в
момента е част от Изпълнителния съвет на организацията. Министерство на туризма, като водеща институция в сектора,
участва активно в дейността на СОТ, а през 2015 г. страната ни бе избрана за вицепрезидент на 21-ата сесия на Генералната
асамблея на организацията.
Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС
Министрите се запознаха с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови
въпроси, което се проведе на 12 юли. Обект на дискусия беше законодателно предложение на Комисията по изменението
на четвъртата директива срещу прането на пари и мерките срещу финансирането на тероризма. Обсъдено беше и
представеното от ЕК съобщение относно насоки за бъдещи действия за увеличаване на прозрачността на данъчното
облагане и борбата с данъчните злоупотреби. Министрите на финансите обсъдиха и приеха проект на заключения относно
продължаващата реформа на банковите стандарти от Базелския комитет. Приети бяха решения на Съвета, с които се
констатира, че Испания и Португалия не са предприели ефективни действия в отговор на препоръка на Съвета от 21 юни
2013 г. за намаляване на прекомерния бюджетен дефицит. Правителството одобри и резултатите от участието на България
в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 14 и 15 юли. По време на
срещата в Братислава бяха обсъдени въпроси, свързани със застаряването на населението и предизвикателствата, които
то поставя пред трудовите пазари и системите за социална сигурност. Министрите на труда от държавите-членки обсъдиха
още темата за цифровизацията и нейното отражение на пазара на труда, както и въздействието на технологичното
развитие върху качеството на работните места и бъдещите потребности от умения на работната сила. В този контекст
България постави акцент върху образованието и непрекъснатото повишаване на квалификацията и уменията на работната
сила и развитие на професионалното образование и обучение, включително чрез дуално обучение и валидиране на
неформални компетентности.
Близо 71 млн. лв. от концесионни плащания са постъпили в Министерството на енергетиката през 2014 г.
Към 31.12.2014 г. на територията на България действат общо 498 концесии за добив на подземни богатства,
администрирани от Министерството на енергетиката. Те са за добив на метални и неметални полезни изкопаеми,
индустриални минерали, нефт и природен газ, твърди горива и строителни и скално-облицовъчни материали. Постъпилите
общо приходи от концесионни плащания през 2014 г. по сметка, обслужваща концесионната дейност на МЕ, са в размер
на 70 975 707 лв. Министерският съвет одобри днес годишните доклади за 2014 г. на комисиите за контрол по
предоставени концесии за добив на подземни богатства към министъра енергетиката. По силата на приети решения на
Министерския съвет, през 2014 г. са сключени нови 10 концесионни договора, предоставени са 16 нови концесии за добив
и са прехвърлени права и задължения по два концесионни договора. През 2014 г. служителите от отдел "Контрол" към
Министерството на енергетиката периодично са извършвали контрол по документи на предоставените концесии, както и
на обекти, съгласно одобрения от министъра на енергетиката график. Посетени са всички находища на територията на
България, контролирани от министерството.
Две дружества получават концесии за добив на варовици
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"Илинденски мрамор" ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от три участъка на
находище "Луковит" – "Луковит - Север", "Луковит - Централен" и "Луковит - Южен". Това реши Министерският съвет на
днешното си заседание. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за този период дружеството ще инвестира
над 200 хил. лв. за осигуряване на производствената си дейност. Очаква се за този период постъпленията от концесионните
плащания да надхвърлят 2 милиона лева. Правителството разреши на "Хидрострой" АД да добива варовици от находище
"Сухата скала", разположено в землището на гр. Суворово, област Варна. Концесията се предоставя за срок от 35 години,
като за това време се очаква постъпленията от концесионни плащания да са в размер на над 1 млн. без ДДС, а инвестициите
за осъществяване на добива да надхвърлят 2 млн. лв. С друго решение правителството удължи с 15 години срока на
концесията за добив на пегматити от находище "Стрелча-Мерата", участъци "Мерата", "Мали Кладни дял" и "Банчовец".
Находището се намира в община Стрелча, област Пазарджик, концесионер е софийското дружество "Ватия Холдинг".
Удължаването на срока влиза в сила от 8 декември 2018 г., когато изтича сегашният концесионен договор.
Одобрен е проект на Спогодба между България и Виетнам относно недвижимите имоти за дипломатически
представителства на двете страни
Министерският съвет одобри проект на междуправителствена спогодба със Социалистическа република Виетнам относно
недвижимите имоти за дипломатически представителства на двете страни. Документът ще бъде сключен при условие за
последваща ратификация. С него ще бъдат решени откритите въпроси, произтичащи от подписана през 1982 г. Спогодба
между двете правителства за замяна на парцели, покупка и строителство на сгради, необходими за дипломатическите
представителства. Новата спогодба предвижда българската страна да върне на виетнамската неизползван имот в Ханой,
като ще получи друг имот, съседен на сега ползвания за нуждите на българското посолство. Това ще позволи
обособяването на цялостен комплекс с отделна административна и жилищна част, което отговаря на нуждите на
дипломатическото ни представителство, имащо роля на регионално посолство. Успоредно с това, Виетнам връща на
българската държава неизползван от представителството на страната в София имот. С друго решение правителството
одобри продажбата на имот, собственост на България, в град Бейрут, Ливан. Имотът представлява апартамент в кв. "Ал
Кара" и е с отпаднала необходимост за нуждите на задграничното ни представителство. Той ще бъде продаден на цена не
по-ниска от 165 000 щ. долара.
Спрямо три лица, привлечени като обвиняеми, ще се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансиране на
тероризма
Правителството одобри промени в Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо
които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу тероризма. По предложение на Главния прокурор на Република
България в раздел ІІІ – за лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм и/или финансирането
му, за набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, както и за излизане
или влизане през границата на страната и незаконно пребиваване с цел участие в тероризъм, се включват Алмоаммад
Абдулхамид, Ал Абдалах Фади и Ал Фанди Ясим. Те са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по чл.
108а, ал. 7, вр. ал. 6, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Целите на Закона са предотвратяване и разкриване на действия на
физически и на юридически лица, на групи и организации, насочени към финансиране на тероризма, и се постигат в
основната си част чрез блокиране и забрана за предоставяне на финансови средства и активи и на икономически ресурси.
Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието
Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани само след предварителното им
третиране. Това предвижда приетата от Министерския съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието. Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни
вещества, които могат де се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строги определени
изисквания, за де не бъдат заплаха за човешкото здраве и околна среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и
пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок, по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването на площи,
върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в защитени територии. Не се
допуска и оползотворяването на утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното. В
наредбата са коригирани текстовете, отнасящи се за задълженията и отговорностите на компетентните органи (МОСВ и
МЗХ), както и ангажиментите на потребителите на утайки. Извършена е и подмяна на стойностите на максимално
допустими концентрации на тежки метали в почвата. Те са съобразени с нивата, заложени в действащата европейски
директива 86/278/ЕИО за опазване на околната среда, и по специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни
води в земеделието. С наредбата се въвеждат разпоредби, свързани с прилагане на Директива 86/278/ЕИО.
Премахва се изискването за реимунизации срещу жълта треска
Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол. С тях се
извършва синхронизиране на действащата нормативна уредба в страната с официалните препоръки на Световната здравна
организация и действащите международни здравни правила по отношение на ваксинирането срещу заболяването жълта
треска на лица, пътуващи в държави с риск от заразяване. С резолюция на Световната здравна асамблея бе приета
направената от Експертната група по имунизации към СЗО препоръка за премахване на реимунизациите срещу жълта
треска, както и извършване на еднократно ваксиниране, с което се изгражда пожизнен имунитет, и за пожизнена
валидност на международния сертификат за ваксинация срещу жълта треска, считано от 10-тия ден от поставянето на
ваксина срещу заболяването.
Правителството предлага проект на нов закон за физическото възпитание и спорта
Министерският съвет одобри проект на нов закон за физическото възпитание и спорта и предлага на Народното събрание
да го приеме. Новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност налагат
приемането на закон за регулация и мениджмънт на системата на спорта, който да осъвремени и систематизира
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нормативната уредба в сферата на спорта. Предлаганият проект предвижда промени по отношение на възможностите за
инвестиции в спортни обекти и съоръжения, по отношение на статута, правата и задълженията на спортните организации.
Регламентира се на ниво закон борбата срещу употребата на допинг в съответствие с Националната стратегия за борба
срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024, която беше приета от Министерския съвет миналата година.
Законопроектът осигурява провеждането на държавната политика в сферата на спорта и засилва текущия контрол и
изискванията към спортните организации. Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид
капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да
получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност. Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубовефантоми, са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да
имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена
възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище
и Министерството на образованието и науката. Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на
безсрочна спортна лицензия от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите,
притежаващи лицензии. Има нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – трябва да имат наймалко 15 клуба за членове, регистрирани в три административни области, а в действащия закон изискването е за седем
клуба. Федерациите могат да получат финансиране с публични средства, ако имат не по-малко от 20 члена или когато
картотекиран от тях спортист е спечелил на олимпийски игри медал за България по съответния спорт. Законопроектът цели
да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането
на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази при гарантиране на публичния или обществен интерес.
Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. В законопроекта е предвидено да
има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и
общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които
са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния
регистър на Министерството на младежта и спорта. Законът се съобразява със задължението за спазването на
европейските правила за държавната помощ при финансовото подпомагане на спортни организации. Дейностите, които
се подпомагат финансово, са извън обхвата на правилата за държавни помощи, тъй като подпомагането се предоставя на
юридически лица с нестопанска цел – лицензирани спортни федерации и спортните клубове - техни членове, за дейности
в областта на развитието на спорта за всички и спорта за високи постижения.
Правителството прие решение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република
България и на национален референдум
Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата
политика Томислав Дончев да координира изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на
изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум. В задълженията му влизат
още и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия (ЦИК) на условията и реда за изработването,
доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за машинното
гласуване. Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика е ангажиран и с внасянето на проект на
решение за одобряване на вида и съдържанието на информационния лист по чл. 15, ал. 2 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Министърът на финансите Владислав Горанов трябва да внесе
в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането
на изборите и националния референдум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да предложи и проект на тарифа, по която
партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални
центрове. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще организира изпълнението на
дейностите от компетентността на МВР, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще
координира изготвянето и публикуването на избирателните списъци. За организацията, подготовката и произвеждането
на изборите за президент и вицепрезидент и на националния референдум извън страната отговаря министърът на
външните работи Даниел Митов.
BG on air
√ София е лидер по най-голям брой издадени разрешителни за строеж
Тази година обаче отчита спад с 4,4% на новите строителства в столицата
След бума от първата половина на 2015 г. планираното ново строителство на жилищни сгради в София изглежда влиза в
по-умерени рамки. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в столицата за периода януари-юни т.г.
отчитат спад от 4,4%, след като през първата половина на 2015 г. отбелязаха ръст от 54%, показват изчисления на Investor.bg
на базата на данните на Националния статистически институт (НСИ).
Същевременно се ускорява започнатото ново строителство на жилища в града заради реализацията на проектите,
получили разрешение през предходните месеци.
Столицата остава лидер по най-голям брой издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и жилища в
национален мащаб заради развитието на местната икономика. Градът е и безапелационен лидер при строителството на
офис сгради.
Що се отнася до индустриалното строителство обаче, Пловдив затвърждава позициите си като предпочитана дестинация
от инвеститорите. Продължава да се ускорява и жилищното строителство във втория най-голям град в страната.
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Imoti net
√ Силно първо полугодие за пазара на бизнес имоти
Предлагането на офис площи ще остане свито
В топ локациите в София незаетите офис площи са 2-3%, а общо за пазара - 15%. Напоследък се наблюдава търсене на поголеми офиси, тъй като компаниите растат и мислят в перспектива. В бъдеще се очаква предлагането да остане свито. Това
каза Явор Костов от консултантската компания Forton в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Той коментира представянето на пазара на бизнес имоти, като обяви, че първата половина на 2016 е била силна за почти
всички сегменти от него. "На фона на предходните години тенденцията е много добра, а пазарът от сделки с подценени
имоти се обръща към такива с доходоносни", обясни експертът.
По думите му най-голямо търсене има от страна на аутсорсинг и IT индустрията, но се наблюдава сериозно активизиране
от фармацевтичните компании заради ръста в сектора в световен мащаб и сделките по сливания и придобивания. "От
гледна точка на индустрията България е много подходяща локация за леката индустрия и автомобилния сектор", каза още
Костов.
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
√ Работещи в закрити помещения подават основно сигнали за работа при високи температури
Най-много са оплакванията от микроклимата в предприятията за производство на облекло.
Двадесет сигнала за работа при високи температури са подадени в Главна инспекция по труда от последната седмица на
юни, когато започнаха летните жеги, до момента. Почти всички са за работа в закрити помещения.
В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на
специалната Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Според Наредбата на закрито
градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна
или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при
много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече
от 33 градуса.
Най-много сигнали - 8, са подали работещи в предприятия за производство на облекло. При проверките обаче е
установено, че само 3 от тях са основателни, т.е. температурата е била над допустимите граници. От всички 20 сигнала,
основателни са били 11. Сигналите са както за високи температури в помещенията, така и за липса на възможност за
проветряване и неосигурени разхладителни напитки и вода.
Контрол върху микроклимата в предприятията се осъществява и в рамките на планирани проверки. Той е приоритет и при
контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито. В резултат и на
засиления контрол в двата сектора през последните години като цяло там работодателите се съобразяват с високите
температури. Най-често като превенция те се възползват от възможността да въведат подходяща организация на работния
процес, така че да се почива по-често и да не се полага труд в най-горещите часове от деня. Осигуряват се и достатъчно
разхладителни напитки, особено в строителството. Все още обаче има проблеми с осигуряването на климатизирани
помещения за почивка, когато става въпрос за работа на открито.
По време на проверките за работа при високи температури са установени 33 нарушения, свързани с неосигурени
оптимални стойности на параметрите на микроклимата при работа на закрито - температура, влажност, скорост на въздуха,
както и липса на мерки за минимизиране на рисковете при работа на открито при неблагоприятни климатични условия.
Дадени са предписания за отстраняване на нарушенията. Най-често става въпрос за липса на данни от актуални
измервания на параметрите на микроклимата. Често се установява, че има осигурени технически средства за разхлаждане,
които обаче не са проектирани съобразно пространствата, които охлаждат, или към момента на проверката не работят. Не
се осигуряват и климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма. Те са много подходящи
като решение за работа в производства, където технологията не позволява да се осигури оптимална температура например в леенето на метали и в керамичната промишленост около пещите. В по-малките предприятия често не се
осигурява вода и разхладителни напитки.
Във връзка с прогнозите за ново затопляне, ИА ГИТ отново напомня за мерките, които работодателите трябва да вземат,
за да осигурят оптимален микроклимат за работа.
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни
метрологични условия – висока температура, вятър, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични
въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да
бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия,
да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на
организма. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за
микроклимата на работните места, а именно:
- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с
подходяща честота и продължителност;
- създаване на подходяща организация на работните места;
- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от
слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
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- осигуряване на подходящо работно облекло;
- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване
на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно
влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.
Черно море
√ По инициатива на Президентството устройват на работа младежи от специализирани институции във Варненско
6 от тях са вече на трудови договори
Екипи на бюрата по труда в градовете Варна, Велики Преслав, Провадия и Добрич помагат за устройване на работа на 14
младежи и девойки от випуск 2015/2016, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи
специализираните институции от регион Варна. Това е в изпълнение на споразумението за сътрудничество в рамките на
инициативата на президента на Република България "Подкрепи една мечта", съобщиха от Регионалната служба по
заетостта във Варна.
Въпросните 14 младежи са от специализирани институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени
жилища. През учебната година екипите са провеждали периодични срещи с тях и са набелязали конкретни стъпки за
успешно завършване на образованието им, професионално ориентиране и активно поведение на пазара на труда.
Младежите са консултирани от психолози и кейс-мениджъри от бюрата по труда. Мотивирани са и са подпомагани за
продължаване на обучението им или реализирането им на пазара на труда. В края на учебната година са проведени дни
за подкрепа на заетостта, на които младежите са представени на местни работодатели и са получили конкретни
предложения за работа.
В резултат 6 младежи са започнали работа, а 1 предстои да сключи трудов договор след полагане на държавни зрелостни
изпити.
Да продължи образованието си е избрала 1 девойка от Преходно жилище, за което е получила активна подкрепа и от
екипа по Инициативата. Оказано й е съдействие при подготовката за матурите и кандидат-студентските изпити. Девойката
ще кандидатства в Медицински университет - Варна, специалност "Зъботехника", "Рехабилитатор" и "Медицински
козметик".
Ставри Таргов
Новинария
√ Куба и България са новите горещи точки за туризъм
Куба и България се очаква да станат новите горещи точки за британските туристи, които биха искали да избегнат риска от
терористични атентати, обявиха от Thomas Cook.
Изпълнителният директор на фирмата Петер Фанкхаузер назова тези дестинации, докато обявяваше годишните прогнози
на популярния туроператор тази седмица.
Терористичните атаки из Европа определено са оказали ефект, като туристическата фирма оповести спад на приходите за
третото тримесечие.
Компанията казва, че продажбите са спаднали с 8% до £1.85 млрд. след терористичните инциденти в Турция и Брюксел, а
загубите преди данъчното облагане са достигнали £64 млн.
Междувременно резервациите за лятото са намалели с 5 процента.
Фанкхаузер коментира: 'Въпреки че търсенето за повечето други дестинации продължава да бъде силно, търсенето за
Турция е колебливо и остава доста под нивата от миналата година.
'Орязахме допълнително капацитета за Турция за лятото на 2016 и го прехвърлихме към алтернативни дестинации като
Испания, България, Гърция, Куба и САЩ.'
Thomas Cook също така регистрират 'значително по-малко търсене' за Белгия в резултат на терористичните атентати в
Брюксел.
Фанкхаузер казва, че въпреки че Brexit не е имал 'забележим ефект' върху резервациите, решението на Великобритания
да напусне ЕВропейския съюз е 'засилило общото усещане за несигурност - и за нашия бизнес, и за клиентите'.
Thomas Cook също така понижават годишните си прогнози за приходите от £310-335 млн. до около £300 млн.
Лайт Халаф, старши анализатор в Hargreaves Lansdown, коментира: 'Thomas Cook са изправени пред сериозни затруднения
в момента, с политически вълнения, терористични актове и спад на лирата заради Brexit, които като цяло отказват
туристите от пътувания.
'Спадащите приходи на компанията бяха посрещнати от силен ръст на цените на акциите, което недвусмислено показва
колко ниски всъщност бяха очакванията.'
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Капитал
√ Европейските борси леко се стабилизираха
Европейските фондови борси останаха стабилни в сряда, като възстановяването на акциите на местните банки компенсира
слабостта при автомобилния сектор. Широките европейски индекси FTSEurofirst 300 и STOXX 600 спаднаха с по 0.1%. Двата
показателя са с около 8% под нивата си от началото на годината. Сред големите национални индекси германският DAX и
британският FTSE се понижиха с по 0.2%, а френският CAC 40 отстъпи с 0.7%.
Автомобилни акции
Акциите на германския автомобилен гигант Volkswagen спаднаха с 1.5%, след като компанията предупреди, че очаква спад
на продажбите в Китай. Книжата на производителя на автомобилни гуми Continental също поевтиняха, след като публикува
по-слаби от очакваното резултати. Секторният индекс на автомобилната индустрия STOXX Europe 600 Auto спадна с 1.1%.
Акциите на швейцарската компания за парични услуги GAM се понижиха с 14.7% заради слаби резултати, но останалата
част от финансовия сектор се представи значително по-добре. Индексът на европейския банков сектор STOXX Europe 600
banks поскъпна с 1.7%. Показателят обаче остава с 30% под нивата си от началото на годината заради проблемите с лошите
кредити и ниските лихвени нива.
В сряда акциите от сектора успяха да преодолеят негативната тенденция благодарение на силното представяне на Societe
Generale, HSBC и ING. Книжата на британската HSBC напреднаха с 3.6%, след като обяви програма за обратно изкупуване
на акции, която намали опасенията на инвеститорите от спадащите печалби. ING поскъпна със 7%, след като резултатите й
за второто тримесечие се оказаха по-добри от очакваното. Акциите на Societe Generale поскъпнаха с 4.4% благодарение на
отчетения ръст на нетната печалба на френската банка.
Негативна тенденция
"Въпреки възстановяването при някои големи банки цялостната тенденция в Европа остава негативна. Корпоративните
печалби в Европа изглеждат слаби в сравнение със САЩ, поради което много инвеститори продължават да изтеглят
капиталите си", коментира пред Reuters Франсоа Савари, главен инвестиционен директор на консултантската фирма Prime
Partners. Според данните на Thomson Reuters StarMine публикуваните досега резултати на компании от индекса STOXX 600
показват спад на печалбите с 18% спрямо второто тримесечие на миналата година. Същевременно компаниите от щатския
широк индекс S&P 500 отчитат спад на печалбите с по-умерените 1.8%.
"Печалбите на компаниите не са твърде лоши, но оставаме песимистични за пазара. Много компании в Европа се
представят по-добре от очакваното, но в повечето случаи не става въпрос за реален ръст на продажбите и печалбите",
отбелязва Тери Торисън, управляващ директор в McLaren Securities.
На валутните пазари американският долар успя да възстанови част от натрупаните предишните сесии загуби и поскъпна с
0.3% спрямо еврото. Петролът сорт брент поскъпна с 0.9% до 42.20 долара за барел, но пазарът остава под натиск заради
свръхпредлагането. Щатският лек суров петрол също напредна с 1%, но не успя а премине 40 долара за барел.
Инфосток
√ Доларът възстанови възхода си спрямо основните валути
Бул Тренд Трейдър
Частните работодатели в САЩ са открили нови 179 000 работни места при очаквания за ръст от 170 000. Повишението се
дължи на сектора на услугите, който е създал 185 000 работни места, въпреки че това е по-слаб ръст от този през юни в
размер на 203 000 новонаети служители.
Секторът на услугите в американската икономика показа добро увеличение през юни и стойност от 51.4 при PMI индекса.
Междувременно управителят на Фед в Чикаго Чарлс Евънс заяви, че американската икономика е в относително добро
състояние и може да си позволи едно повишение на лихвите тази година.
Щатският долар беше добре подкрепен вчера и като цяло нарасна срещу другите валути. Пазарите обаче са в позиция на
изчакване на днешното заседание на АЦБ и на утрешния доклад за трудовата заетост в САЩ.
Новозеландският долар се натъква на разпродажби при нивата над 0.72 без да има специфични новини за това. Зелените
пари паднаха срещу канадския долар под 1.31 заради рали на петрола. Еврото отстъпи позиции и падна срещу
американската валута до 1.1135.
Пазарът на облигациите замря преди заседанието на АЦБ
Анализатори на Банк оф Америка предвиждат днес Английската централна банка да намали лихвите, но също и да
оповести количествени улеснения в размер на 50 милиарда паунда разделени между държавни и корпоративни
облигации.
Доходността на облигациите спадна минимално като тази на 10-годишните държавни книжа в САЩ загуби 1 базов пункт
до 1.54%.
Пазарът обаче следи основно за днешното заседание на АЦБ, от което се очаква намаление на лихвите от 0.5% до 0.25%.
Въпреки огромния натиск от Брексит и лошите икономически новини, централната банка избра през юли да не прави
промени. Вместо намаление на лихвите, тъй като АЦБ има малко поле за действие преди да премине на отрицателна
територия, е възможно и приемането на пакет от огромни стимули.
Метали
Най-дългото рали на златото за последните 6 седмици спря заради данните за стабилна заетост в САЩ. Сегашното ниво на
съпротива при 1375 все още чака да бъде тествано.
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Инвестор.БГ
√ Петролът остава стабилен след новината за спада на резервите от бензин в САЩ
В сряда цената на петрола отчете сериозен ръст.
Фючърсите върху суровия петрол като цяло остават стабилни в четвъртък след силния ръст на цените в сряда, когато
инвеститорите приветстваха новината за спада на резервите на бензин в САЩ. Глобалните пазари на петрол обаче
продължават да страдат от свръхпредлагането, коментира WBPOnline.
Фючърсите върху американския суров петрол поскъпват с 0,11% до 40,49 долара за барел. Европейският сорт Брент
поевтинява с минималните 0,01% до 43,09 долара за барел към 10:19 ч. българско време.
В сряда и двата бенчмарка затвориха с ръст от над 3%, след като Администрацията за енергийна информация на САЩ
обяви, че запасите от бензин са се свили с около 3,26 млн. барела през седмицата до 29 юли. Това е доста под оценките за
понижение от 640 хил. барела.
През предходната седмица беше отчетен ръст на резервите от 452 хил. барела, което предизвика опасения за свръхзапаси
и на пазара на бензин.
В допълнение американското производство на суров петрол е спаднало под 8,5 млн. барела на ден през последната
седмица на юли.
Анализаторите предупреждават, че тези остри ръстове на цените на петрола може да са краткотрайни заради
свръхпредлагането и свръхпроизводството.
Американският правителствен доклад показва още, че запасите от суров петрол са се увеличили с 1,41 млн. барела в
допълнение на ръста от 1,67 млн. барела през предходната седмица. Това силно изненада анализаторите, които очакваха
спад от 1,74 млн. барела.
Трейдърите все още изпитват опасения за глобалната икономика, основно за Азия и Европа, в резултат на несигурността
около вота за Brexit. Почти рекордното производство на ОПЕК също натежава върху настроенията. Последният месечен
доклад с актуални данни и прогнози за добива ще бъде представен през следващата седмица.
В резултат на това не се очаква цените на петрола да се възстановят особено през следващите месеци, твърдят
анализатори.
Краткосрочният диапазон, очакван от Goldman Sachs, за лекия американски суров петрол е между 45 и 50 долара, докато
други очакват бенчмаркът да спадне до 35 долара за барел.
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