Важни обществено-икономически и политически теми
Министерски съвет
√ 17 август – заседание на Министерския съвет
Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 17 август, от 10 ч. при следния
предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ
И РАЗВИТИЕ
Внася: министърът на финансите
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ
ВАЛУТЕН ФОНД, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В СЪВЕТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Внася: министърът на финансите
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
КУЛТУРАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Внася: министърът на културата
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №908 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МОДЕЛ
НА ВЪВЕЖДАНЕ НА СМЕСЕНАТА СИСТЕМА ЗА ТОЛ ТАКСА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И
ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА ЗА ЛЕКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ УСЛУГИ ЗА
ЕЛЕКТРОННО ТАКСУВАНЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННО СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на
вътрешните работи
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ
ПОЩИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ
ПОЩИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ –
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН
ЧЕРКЕЗОВ" АД
Внася: министърът на здравеопазването
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
1

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №557 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ
НА СПОРАЗУМЕНИЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК И ПРОЕКТ НА
АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК
Внася: министърът на труда и социалната политика
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И
СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА МОРЯЦИ ЗА РАБОТА НА БОРДА НА КОРАБИ, РЕГИСТРИРАНИ В ШВЕЙЦАРИЯ,
МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДИРЕКЦИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО КЪМ
ФЕДЕРАЛНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ШЕСТАТА СЕСИЯ НА
БЪЛГАРО-БЕЛАРУСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 1 И 2 ЮНИ 2016 Г. В БУРГАС
Внася: министърът на икономиката
19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 ЮЛИ 2016 Г. В БРАТИСЛАВА
Внася: министърът на икономиката
20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ И ЗА
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ
Внася: министърът на земеделието и храните
21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Внася: министърът на икономиката
22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ
Внася: министърът на околната среда и водите
23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА №4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
Внасят: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на
вътрешните работи, министърът на отбраната
Ureport
√ България води на Балканите по условия за иновации
Aко оставим настрана свободата на словото или икономическата сила, световните класации обикновено поставят България
след останалите в ЕС и съседките на Балканите. Едно проучване обаче нареди страната пред държавите от нашия регион.
Става дума за Глобалния иновационен индекс, който отрежда на България 38-о място сред най-иновативните икономики
в света. Спрямо миналата година се изкачваме с 1 позиция нагоре.
Класацията включва 128 държави, подредени според възможностите им за иновации и резултатите от тях. Тук България е
в компанията на Словакия, която е преди нея, и Полша, заемаща мястото след нас.
Спрямо почти всички балкански държави, без Словения (32), България е напред. Останалите страни от региона се нареждат
на следните места: Гърция е на 40-о място Турция – 42, Хърватия – 47, Черна гора – 51, Сърбия – 65, а Албания е 92.
Класацията се оглавява от Швейцария, а на второ и трето място са съответно Швеция и Великобритания.
Глобалният иновационен индекс (GII) си поставя за цел да улови различните аспекти на иновациите и да предостави идеи,
които могат да помогнат за насърчаването на икономическия растеж в дългосрочен план, подобряването на
производителността и увеличаването на работните места.
Освен това той помага за създаването на среда, в която непрекъснато да се оценяват иновационните фактори. Рейтингът
се съставя за 9 път.
Темата на тазгодишния доклад е "Да печелим чрез глобална иновация". Изследват се иновациите в световен мащаб като
предложение, от което и двете страни печелят.
Класацията този път е подредена със съдействието на Корнелския университет, INSEAD и Агенцията на ООН, отговаряща за
интелектуалната собственост.
В него са включени 128 икономики, представляващи 92.8% от световното население и формиращи 97.9% от световния
брутен вътрешен продукт.
Кое ни дърпа в класацията? Екология и износ на софтуер
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Институциите в България са на петдесето място по иновативност в света, а ефективността на държавното управление е на
65-а позиция. Най-ниско място страната заема в сферата на образованието (70), държавните разходи за образование като
процент от БВП (88), човешките ресурси (65), информационните технологии (81), онлайн административни услуги (109) и
сътрудничество между индустрия и академични среди (103).
За сметка на това страната е класирана напред по регулаторна среда (31), по производство на ток на глава от населението
(31), по екологична устойчивост (13), износ на културни и креативни услуги като процент от общата търговия (16).
Интригуващо е, че България е класирана на първо място в света по сертификати ISO 14 001 за екологично управление на
глава от населението и спрямо БВП.
Вестник Посредник
√ Кандидатствайте в "Иновативно предприятие на годината"
Процесът по регистрация и кандидатстване за участие в 12-ото издание на националния конкурс "Иновативно предприятие
на годината" вече е в сила. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2016 г., а наградите ще се връчват между 8 и
15 декември тази година, съобщиха от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса - Еnterprise Europe Network – България.
"Иновативно предприятие на годината" е конкурс, който вече изгражда традиции на българския пазар. Той оценява и
отличава български предприятия с успешни иновативни продукти, процеси или практики. Конкурсът се организра от
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в съвместна работа с Enterprise Europe Network – България, Investor.bg
и Bloomberg TV България. Целта на състезанието е отличаване и популяризиране на приложените вече успешни иновации
в бизнеса в България. И тази година конкурсът се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев, който поощри
провеждането на конкурса и наблегна на нуждата от образование и зелени иновации в страната.
Участниците в конкурса тази година могат да кандидатстват в една или повече от осемте обявени категории. Някои от тях
са Иновации за развиване на таланти, която отличава иновации в подкрепа на развитието на човешките ресурси, млади
таланти и предприемачи; Иновация в креативните индустрии (дизайн, дигитални игри, филмова и музикална индустрия),
Зелена иновация, Качество на живот, Пазарно лидерство и др.
Сред отличените предприятия с иновации през изминали години са БалБок Инженеринг АД, АИИ Дейта Процесинг, Мобайл
Системс" ООД и Роо Брандс ООД. Мобайл Системс" ООД разработва софтуери за за мобилни приложения на
операционните системи Android i IoS, а Роо Брандс ООД е компания, която произвежда 100% органични хранителни
продукти и има потребители на 4 континента.
Финанси България
√ Министрите на енергетиката и икономиката ще посетят през септември столицата на Азербайджан
Българският енергиен министър Теменужка Петков и министърът на икономиката Божидар Лукарски ще вземат участие в
четвъртото заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество, което ще се състои на 29-30
септември 2016г. в Баку, Азербайджан.
Българската делегация ще включва бизнесмени, работещи в областта на енергетиката, петрол, строителство, транспорт,
хранително-вкусовата промишленост, фармацевтични продукти, туризъм, ИКТ, химическата промишленост и др.
По информация на oilru.com в програмата на посещението е включено и участие в азербайджанско-български бизнес
форум.
Tърговският стокообмен между България и Азербайджан възлиза на 15,65 милиона долара през първoто шестмесечие на
2016г., като почти цялата сума е от вноса на български стоки. В сравнение с първата половина на 2015г. стокообменът
между България и Азербайджан се е увеличил 2,5% пъти.
Трибали
√ 15 258 свободни работни места в бюрата по труда през юли
Към края на юли в бюрата по труда са регистрирани 268 100 безработни лица. Спрямо юни те намаляват с 6 176 лица, сочат
данни на Агенция по заетостта. На годишна база, в сравнение с юли 2015 г., безработните са значително по-малко – с 41
681 лица, а спрямо края на декември 2015 г. намаляват с 60 821.
През юли равнището на безработицата продължава да намалява до 8.2%.Намалението спрямо юни 2016 г. е с 0.2
процентни пункта, като тенденцията, характерна за активния летен сезон, се запазва за пореден месец. В сравнение с юли
2015 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта.
На работа през юли 2016 г. са постъпили общо 18 462 безработни лица, от които 16 425 – на първичния пазар на труда.
В субсидирана заетост през юли са включени 2 037 безработни. От тях 473 лица са започнали работа по програми за заетост,
186 – по насърчителни мерки от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 378 безработни лица.
В бюрата по труда са заявени 15 258 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 10 140,
които са близо 67% от всички заявени свободни работни места през месеца.
Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в
сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (3 640 места), от търговията (2 088 места), от
хотелиерството и ресторантьорството (816 места), от строителството (799 места) и др.
Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.),
установени при Преброяване 2011 г.
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Капитал
√ Еднодневните трудови договори са над 220 хил. за година
Бюджетът трябва да е получил над 1 млн. лв. от мярката. От въвеждането на еднодневните трудови договори в
земеделието през юли 2015 г. до средата на август тази година са регистрирани общо 223 хил. подобни контракта. Това
показва справка на Главна инспекция по труда, предоставена на "Капитал". От тази мярка в бюджета досега трябва да за
влезли малко над 1 млн. лв. от социални и здравни осигуровки. Най-много еднодневни договори се заявяват от земеделски
стопани, които отглеждат лозя, череши, маслодайна роза, малини.
По региони най-големите ползватели са в областите Стара Загора (около 32.5 хил. бр.), Пловдив (19.7 хил. бр.), Хасково (15
хил. бр.) и Силистра (близо 11 хиляди). Броят на еднодневните договори за първите осем месеца на годината е достигнал
142 хил., като основната част са заявени през май и юни (102 хил.), когато е сезонът за бране на розов цвят и череши.
Положителни страни
Предложението за въвеждане на еднодневните трудови договори дойде през пролетта на миналата година от големите
производители на плодове, зеленчуци и розово масло. Те настояваха за регламентиране на трудовата дейност в тези
сектори, тъй като огромна част от работещите на полето са безработни, които получават социални помощи. За разлика от
по-малките производители големите трудно могат да си позволят да наемат нелегално хора заради повечето проверки.
"Липсата на договори изкривява пазара. Ако даден работодател не плаща осигуровки, той получава конкурентно
предимство. Освен това изтегля работната ръка", смята Слави Трифонов, председател на Националния съюз на
градинарите в България. Той е един от големите производители на череши в България и част групата на земеделските
производители, които предложиха еднодневните контракти на социалното и земеделското министерство.
Проблемите
Еднодневните договори обаче имат един сериозен проблем, който не беше предвиден при приемането на промените в
Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване (КСО) – изискват прекалено много административна дейност. Според
сега действащите разпоредби договорите се купуват от инспекцията по труда срещу предоставен документ, че
земеделският стопанин вече е платил вноските в НАП. Тоест преди започване на работа трябва да се попълнят всички
договори, които в някои случаи са стотици всеки ден.
В тази връзка депутатите обещаха промени в КСО, с които да бъдат улеснени фермерите. Главната инспекция по труда
дори обяви обществена поръчка за софтуер, който да позволи на земеделците да регистрират еднодневните трудови
договори онлайн от следващата година. Промяната обаче все още не съществува като законодателна инициатива.
Министерство на земеделието и храните
√ НССЗ изготви над 2850 проекта на малки земеделски стопани
За периода 27 юни – 12 август 2016 г., Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предостави над 2 850
консултантски пакета на малки стопанства. Те включват изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане по подмярка
6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. НССЗ
успя да привлече и убеди по-голяма част от малките земеделски стопани да използват нейните услуги, като над 75% общо
подадените проекти в Държавен фонд "Земеделие" са изготвени от Службата. Проектите надхвърлят с над 40%
първоначално очаквания и заложен брой.
На подпомогнатите стопани ще бъдат предоставени напълно безплатно и допълнителни консултантски пакети. По този
начин ще се допринесе за икономическо развитие и укрепване на стопанства им, чрез модернизация и технологично
обновление. Те ще получават и безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им, което
в голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите и получаването на втората част от помощта.
От земеделските площи ще бъдат взети почвени проби и ще бъдат изготвени препоръки за торене и поддържане на
почвите в добро агрохимично състояние.
НССЗ предоставя консултантските услуги под формата на 6 броя основни консултантски пакети. Те включват и изготвяне на
бизнес план и заявление за кандидатстване за следващите приеми по подмерки 4.1.2. "Инвестиции в земеделски
стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", 4.2.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", подмярка 4.4.2.
"Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" и 6.4.2. "Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.
Преобладават проектите в сектор "Плодове и зеленчуци" - сливи, череши, домати, пипер и в сектор "Животновъдство" месодайно говедовъдство, овцевъдство и пчеларство.
Най- голям брой проекти са изготвени за районите на Област Стара Загора – 222 бр., Област Бургас – 191 бр. и Област
Пловдив – 176 бр.
√ Приключи приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020
Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от
мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Общият брой на подадените в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" заявления за подпомагане е 3 755 с
общ размер на заявената субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са
подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.
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Сумата на субсидията за подадените към момента проекти по подмярката надвишава с 51 486 435 лева бюджета от
левовата равностойност на 30 милиона евро, предвиден по настоящия прием за подпомагане на малки земеделски
стопанства. Това предполага преминаване към процедура по ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите.
Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно
приложените бизнес план и документи. Проектите се класират според получените при предварителната оценка по
критериите за подбор точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за този прием бюджет.
Припомняме, че условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" са
разписани в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Чрез подмярката се
подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията
и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.
Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията
се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес
план е изпълнен коректно.
Русе инфо
√ В Русе ще се проведе кръгла маса за подобряване на бизнес средата чрез активиране на вътрешното
предприемачество на малките и средни предприятия
На 15.08.2016 г. от 15.30 ч. в Зала "Панорамна" на Областна администрация Русе се проведе работна среща относно
предстояща кръгла маса на тема: "Възможностите за подобряване на бизнес средата чрез активиране на вътрешното
предприемачество на малките и средни предприятия в област Русе“.
В срещата взеха участие представители на бизнеса и неправителствения сектор, Дирекция "Бюро по труда" Русе, Областен
информационен център Русе, община Русе, експерти от Областна администрация Русе и други заинтересовани страни.
Доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, откри срещата и очерта основните организационни и
технически параметри на предстоящата кръгла маса.
Възникнаха идеи за създаване на сдружение, клъстер, обединение или друга подкрепяща структура за бизнеса и за
разработването на каталог и сайт за популяризиране на възможностите в област Русе.
Обсъди се и необходимостта от цялостна Стратегия за подобряване на бизнес средата в област Русе, с акцент подобряване
на координацията и взаимодействието между институциите и МСП, улесняване на достъпа до вътрешни и външни пазари,
организиране на изложения "Произведено в Русе" и др.
В края на работната среща, участниците се обединиха около решението кръглата маса да се проведе на 27.09.2016 г. от
17.30 часа в Зала "Свети Георги".
Телевизия Блумбърг
√ Инвалидните пенсии в България достигат 451 хил. за първото полугодие
Александър Дубина от Центъра за психологически изследвания и Красимир Коцев от НСХУБ в Бизнес старт, 17.08.2016
Няма пазар на труда за хора с увреждания, тъй като не съществува нито предлагане, нито търсене. Това каза Александър
Дубина от Центъра за психологически изследвания в предаването "Бизнес старт" с Иван Нончев по Bloomberg TV Bulgaria.
По думите му всяка година Агенция за хората с увреждания получава средства, които да предоставя безвъзмездно на
работодатели с цел приспособяване на място за тези лица. Освен това, се изплаща и минималната работна заплата в
рамките на период от 3 години, ако бъдат назначени хора с увреждания. "Въпреки това, работодателите нямат интерес и
тези пари не се усвояват", поясни Дубина.
По данни на ЕК в държавите членки на ЕС хората с увреждания достигат около 15,6%, докато в България делът им е 9%.
Това коментира от своя страна председателят на Националния съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ) Красимир
Коцев. Според него трябва да се подобри координацията между отделните институции и дейността на контролните
системи, за да има положителни промени на пазара на труда за хора с увреждания. Коцев уточни още, че броят на
раздадените пенсии е равен на броя на хората, които ги получават. По данни на НОИ инвалидните пенсии в България
достигат 451 хил. за първото полугодие. Единственият проблем е свързан с 49 хил. пенсии, изплащани на хора, които никога
не се трудили, или на деца с увреждания, смята той.
Projectmedia.bg
√ Проектобюджет на ЕС за 2017 г.
Бюджетът е с размер 134,9 милиарда евро.
Европейската Комисия предлага бюджет, който е съсредоточен върху нейните приоритети - растеж, работни места и
надежден отговор на кризата с бежанците, съобщава агенция КРОСС.
Бюджетът е с размер 134,9 милиарда евро под формата на плащания и е съсредоточен върху двата основни политически
приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят
предизвикателствата, свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави.
Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на
Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване
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на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане
на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси,
заяви: "ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет
на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за
решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите,
като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно".
Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения, определени от Европейския парламент и
държавите членки в многогодишната финансова рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото
се може по-голяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на напредък в
приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко спешни дейности. Европейският парламент
и държавите - членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.
Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017
г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:
- 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени:
- 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата "Хоризонт 2020", - 2 милиарда евро за образование
по програмата "Еразъм+",
- 299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и
- 2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).
- 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) -механизма в основата на Плана за
инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави - членки на
ЕС, в рамките на по-малко от една година.
- 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните реформи, за да се стимулира
сближаването между държавите членки и между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ).
- Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.
Засилено управление на външните граници на ЕС и справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на
ЕС и извън него.
Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне
с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на
контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на
произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица,
които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на
бежанците в рамките на ЕС.
Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в рамките на ЕС, като например:
- създаване на европейска гранична и брегова охрана;
- предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите;
- предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище, включително реформа на механизма от
Дъблин;
- създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.
Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на хуманитарна помощ в рамките на ЕС.
Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да бъдат предприети мерки по-специално
срещу първопричините за притока от бежанци. Това включва по-специално:
- 750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната сумата от 1 милиард евро средства за
този фонд, идващи от бюджета на ЕС;
- ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в Лондон конференция на ООН, за 525
милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова
помощ.
Повече средства за сигурност
Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са изправени ЕС и държавите членки, в
проектобюджета за 2017 г. са предвидени също значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат
използвани за Европол, 61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на ЕС, а 16
милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.
В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество в областта на отбраната, Комисията
предлага също подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона
евро за 2017 г.Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в
договорите, сключени през дадена година.
Плащанията представляват реално изплащаните средства. В проектобюджета за 2017 г. поетите задължения са 157,7
милиарда евро (в сравнение със 155,0 милиарда евро през 2016 г.), а плащанията са 134,9 милиарда евро (намалени от
143,9 милиарда евро за 2016 г.), като разликата се дължи на бавното започване на изпълнението на програмите за
сближаване за периода 2014-2020 г. Общата сума от 134,9 милиарда евро се отнася до плащанията, докато всички други
посочени цифри се отнасят до предложените поети задължения.
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Бюджетът на ЕС възлиза на около 1% от БВП на ЕС, но благодарение на мултиплициращия си ефект и на това, че е фокусиран
върху резултатите, въздействието му е голямо. През периода 2007-2013 г. например средното увеличение на БВП в
резултат на политиката на сближаване възлиза на около 2,1 % годишно в Латвия, 1,8% годишно в Литва и 1,7% годишно в
Полша.
ПИК
√ Световната банка: 1 милион по-малко трудоспособни има в България, пада растежът на БВП
През последните 30 години броят на трудоспособните българи е намалял с над 1 милион - основно заради масовата
емиграция на работници и специалисти към развитите страни и срива в раждаемостта.
Това се посочва в доклад на Световната банка за България, коментиран в "Дойче веле".
След падането на комунизма всеки шести гражданин на България е напуснал родината си - задълго или завинаги, отчита
Световната банка. Дали българската икономика има шанс да се адаптира към бързо влошаващата се демографска ситуация
и да запази шансовете за догонване на средните равнища за ЕС? Зависи в голяма степен от това как страната ще развива и
използва оскъдните си и не особено квалифицирани трудови ресурси, смятат експертите на банката.
В дългосрочен план застаряването, емиграцията и трудовата неактивност ще бъдат основната пречка пред заетостта и
стопанския растеж в България. "Заради свиващата се работна сила към 2050 г. растежът на БВП на България може да спадне
до 0,7% годишно", пише в анализа.
България има четвъртия най-нисък коефициент на икономическа активност на младите до 30 г. в ЕС и е на второ място в
Европа по дял на младите, които нито работят, нито учат, нито се учат. Според изследването проблемите на пазара на
труда в голяма степен обясняват нарастването на бедността и неравнопоставеността през периода на продължаващата от
2008 г. икономическа стагнация.
"Неактивността и безработицата са високо концентрирани в домакинствата, които са в долните 40% с най-ниски доходи.
Значителен потенциал за справяне с демографския проблем се крие в повишаването на икономическата активност на
групите с по-слабо участие - младите хора (и по-специално ромите) и по-възрастните.
"Младите и често нискоквалифицирани лица от ромски произход са все по-значим източник за пазара на труда. Ромите
осигуряват 9 до 19% от новите работници и техният дял ще се увеличи значително. Към 2060 г. коефициентът на
икономическа активност на по-възрастните ще спадне рязко, но ще бъде по-висок при по-образованите мъже и жени",
пише още в доклада.
При това положение в България трябва да се случи истинска революция, призовава Световната банка. Това включва
повсеместно и ефикасно дуално обучение, но само то не е достатъчно - трябва да се работи за повишаването на
грамотността, четенето и елементарните математически умения.
За прогрес в ромската интеграция в България и дума не може да става без пълен достъп на ромчетата до детските градини.
Според експертите на Световната банка това е ключово условие при противодействието на маргинализацията и
гетоизацията на малцинствата.
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