Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Списание Enterprise
√ Работодателските съюзи призовават за бойкот на преговорите за осигурителни прагове
Националните работодателски организации призовават браншовите съюзи да не участват в преговорите със синдикатите
за определяне на минималните осигурителни доходи за догодина. Според тях осигурителните прагове са остаряла
практика, която трябва да бъде заменена с нов модел за определяне на минималната заплата в страната.
Преговорите между браншовите съюзи на работодателите и на синдикатите за праговете за следващата година
обикновено се водят през август, за да послужат през септември за съставянето на бюджетите на държавното обществено
осигуряване и на държавата. В браншовете, където не се постигне съгласие между бизнеса и синдикатите, праговете се
определят административно като обикновено се налага повишение със средния процент.
На 19 август Министерството на труда е разпратило указание за започване на преговори по браншове с прогнозен размер
на минимална работна заплата от 460 лв. за 2017 г. (420 лв. през 2016 г., увеличение с 9.5%). Този размер не е съгласуван
със социалните партньори, пишат работодателите. Според тях определяните административно минимални осигурителни
доходи се разминават драстично със състоянието на отделни браншове, производителността на труда и ръста на цените.
В края на юли работодателските съюзи настояха законодателните разпоредби, свързани с праговете, да бъдат отменени.
Те смятат, че тази практика увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на
уязвими социални групи с ниска квалификация. Подобни механизми за определяне на прагове по отделни професии,
длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС, напомнят те.
В писмото им до браншовите съюзи се напомня, че "под натиск на синдикалните организации, в Наказателния кодекс бяха
приети текстове за наказателно преследване само на осигурителите за отклоняване от осигурителни задължения в
значителни размери, което обезсмисля определянето на прагове".
Plovdiv week
√ Работодателските съюзи призовават за бойкот на преговорите за осигурителни прагове
Националните работодателски организации призовават браншовите съюзи да не участват в преговорите със синдикатите
за определяне на минималните осигурителни доходи за догодина. Според тях осигурителните прагове са остаряла
практика, която трябва да бъде заменена с нов модел за определяне на минималната заплата в страната.Преговорите
между браншовите съюзи на работодателите и на синдикатите за праговете за следващата година обикновено се водят
през август, за да послужат през септември за съставянето на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на
държавата. В браншовете, където не се постигне съгласие между бизнеса и синдикатите, праговете се определят
административно като обикновено се налага повишение със средния процент.На 19 август Министерството на труда е
разпратило указание за започване на преговори по браншове с прогнозен размер на минимална работна заплата от 460
лв. за 2017 г. (420 лв. през 2016 г., увеличение с 9.5%). Този размер не е съгласуван със социалните партньори, пишат
работодателите. Според тях определяните административно минимални осигурителни доходи се разминават драстично
със състоянието на отделни браншове, производителността на труда и ръста на цените.В края на юли работодателските
съюзи настояха законодателните разпоредби, свързани с праговете, да бъдат отменени. Те смятат, че тази практика
увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с
ниска квалификация. Подобни механизми за определяне на прагове по отделни професии, длъжности и икономически
дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС, напомнят те.В писмото им до браншовите съюзи се
напомня, че "под натиск на синдикалните организации, в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно
преследване само на осигурителите за отклоняване от осигурителни задължения в значителни размери, което обезсмисля
определянето на прагове".
Утро Русе
√ Бизнесът зове браншовете за бойкот на минималните осигурителни прагове
Национално представителните работодателски организации призовават браншовите организации да се откажат от участие
в преговори на браншово ниво за определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2017 г.
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Марица
√ През септември: Бизнесът губи милиони от дългите почивки
Заради официалните празници през септември и дългите почивки около тях българската икономика се очаква да
реализира загуби в размер на стотици милиони левове. Идния месец се събират две дълги паузи от по 4 дни ваканция и
така неработните дни за месеца стават общо 10, работните 20.
От асоциациите на работодателите алармират, че само за почивните дни около Великден загубите се изчисляват между 65
и 100 млн. лева. При извънредните почивни дни губят банковите институции, тежката индустрия, детските градини и т.н.
Има и такива, които печелят. Това са туристическият бранш, търговията в курортните райони, транспортният и хранителновкусовият сектор. От друга страна, статистиката показва, че парите, похарчени по празниците, надвишат почти два пъти
загубите на бизнеса. При предишните такива дълги почивки през май българите са похарчили близо 211 милиона лева.
Против сливането на празници с почивни дни се обявяват 65 на 100 от компаниите, членуващи в Асоциацията на
индустриалния капитал у нас.

Важни обществено-икономически и политически теми
Министерство на образованието, младежта и науката
√ МОН ще създава онлайн система за връзка между учениците и пазара на труда
Министерството на образованието и науката ще реализира проект за връзка между пазара на труда и учениците. За целта
ще бъде изграден допълнителен специализиран модул "Училище – пазар на труда" към съществуващия Национален
портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg), който за 2015 г. отчете над 80 хил. уникални
посещения. За осъществяването му на сайта на МОН днес е обявена обществена поръчка.
Целта на модула е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури
достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда.
Моделът ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата и професионалната реализация на учениците в процеса по
търсене и предлагане на работа.
Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни
области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за
реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.
Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така
и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи
устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.
Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други
лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по
видове и степени на придобитата професионална квалификация Също така учениците ще получават в системата онлайн
помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за
подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите
права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато
актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна
заетост.
Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти;
педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към
кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и
електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.
Модулът е част от проекта BG05M2OP001-2.001-0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование",
финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той се изпълнява от МОН, стартира през
януари 2016 г. и се предвижда да завърши през декември 2017 г. Общата цел на проекта е да се създаде интегрирана
система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с
изискванията на пазара на труда.
Срокът за подаване на оферти за изготвянето на модула "Училище – пазар на труда" е до 27 септември 2016 г. Прогнозната
стойност на поръчката е 432 480 лв.
Информация за изискванията може да бъде намерена на сайта на МОН.
√ Подготвя се концепция за професионалното образование
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева обяви, че се подготвя концепция за развитие на
професионалното образование в България. Това стана ясно по време на среща в МОН с Конфиндустрия Италия.
Концепцията се очаква да бъде готова до октомври. Тя ще е ориентирана към най-добрите професионални практики в 21
век, заяви Кунева. Според нея трябва да се събуди интересът на обществото и родителите към професионалното
образование. Те трябва да видят възможностите за развитие на децата си. Ако няма интерес от тях, на сила нищо
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административно не може да се случи. Индустрията трябва да поеме отговорността да обучава учениците и да запали
техния интерес към професиите, подчерта министърът.
Заместник-председателят на Конфиндустрия Италия Пламен Дилков предложи да бъде подписан меморандум за
сътрудничество между МОН и организацията. Той обясни, че вече има проблеми с намирането на кадри за италианските
инвеститори във всички сектори. Дори в Пловдив се усеща липсата на професионални специалисти, а италианският бизнес
се развива много добре там, допълни той.
Дарик радио
√ Премиер и министри ще обсъждат газовия хъб "Балкан" във Варна
Кръгла маса по въпросите за изграждането на газоразпределителен център "Балкан" организира кабинетът във Варна на
5 и 6 септември. В морската столица ще се съберат представители на всички заинтересовани страни - като се започне от
премиера Бойко Борисов и министрите Томислав Дончев и Теменужка Петкова, политици и експерти, производители и
търговци на природен газ и се стигне до потенциалните потребители на синьо гориво от бъдещия газоразпределителен
център, пише вестник "Стандарт".
На форума лично изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов ще представи бизнес модела на
газоразпределителния център "Балкан". От компанията заявяват, че той е достатъчно силен, за да привлече голям брой
сериозни инвеститори към хъба
Участниците в кръглата маса ще посетят модернизираната Компресорна станция "Провадия", за да се уверят с очите си
къде отиват огромните инвестиции, които хвърля през последната година "Булгартрансгаз" за модернизация на
българската газотранспортна мрежа.
Резултатите от кръглата маса за хъб "Балкан" във Варна ще бъдат официално представени само три дни по-късно - на 8 и 9
септември в Будапеща. Там ще се проведе среща на Работната група на високо равнище за газовата свързаност в Централна
и Югоизточна Европа (CESEC). В унгарската столица България ще отчете и напредъка по изграждането на интерконекторите,
за които разчитаме на постоянната подкрепа на Европейската комисия и лично на еврокомисарите Марош Шефчович и
Мигел Ариас Каньете.
Идеята за газовия хъб "Балкан" не влиза в противоречие с проекта "Турски поток", който наследи "Южен поток". С него
"Газпром" ще си гарантира доставките на 14-16 млрд. куб. м газ, които сега комшиите получават през Украйна и България.
На практика това си е чист проект "Син поток-2", но Москва му постави названието "Турски поток", за да натрие носовете
на София и Брюксел след замразяването на проекта "Южен поток".
Що се отнася до "Балкан", една тръба с капацитет 16 млрд. куб. метра би била достатъчна да преосигури доставките за
България, Гърция и Македония, които са от порядъка на 5-6 млрд. куб. м газ годишно и сега минават през Украйна и наша
територия, както и да гарантира нарастването на потреблението през следващите години. И без това отдавна Москва
официално оповести плановете си да спре тотално транзита на природен газ за Европа през Украйна от 2019 г. Още повече,
че тръбите и за "Турски", и за бъдещия "Балкански" поток до Паша дере край Варна отдавна са произведени и стоят на
склад на пристанищата Варна и Бургас, на които "Газпром" плаща солидни такси.
Мястото на бъдещия газов хъб "Балкан" е избрано идеално с оглед на всички потенциални доставчици на гориво, а също
и на транзита.
24 Часа
√ Държавата прави фирма, ще внася липсващи лекарства
Разходите за онколечение странно нараснали, обяви Москов и заподозря фармацевтични интереси.
Министерството на здравеопазването ще си направи своя държавна фирма, която да търгува с лекарства. Това ще стане с
промяна на Закона за лекарствата, обяви в сряда министърът на здравеопазването Петър Москов.
Държавната фирма ще функционира като търговец на едро и ще внася главно редки медикаменти, към бизнеса с които
частниците нямат интерес, обясни здравният министър. Промените в закона ще бъдат пуснати за обществено обсъждане
следващата седмица, обеща той. До края на септември трябва да влезе и в Народното събрание.
"Няма никаква причина държавата да няма възможност в лицето на собствено търговско дружество да осигурява лекарства
по начин, по който една държава може да прави това, главно става въпрос за лекарства без аналог, когато търговецът някак
си не вижда достатъчно полза в това", заяви Москов.
В последните няколко години над 3000 медикамента са изтеглени от българския пазар поради различни причини, посочи
той. "За съжаление, тези неща са свързани главно с това дали на съответния лекарствен производител или търговец му
излиза сметка да продава това лекарство, или не, или иска да го замени със също така негово, но по-скъпо лекарство",
обясни здравният министър.
Той обвини и фармацевтичната индустрия в раздухването на скандал около започналите този месец проверки на здравната
каса в онкологичните болници. "Публичното мнение се подвежда от индустриални интереси, разказани като интереси на
пациентите", заяви министърът.
"За първите 6 месеца на 2016 г. в сравнение с 2015 г. лекуваните пациенти са с над 5% по-малко. Едновременно с това
разходите за онкология за същия този период са нараснали с 25,7%. На фона на същите лекарствени протоколи, за същия
този период. Нямаме нови терапии, които да кажем, че биха оскъпили лечението. Това само по себе си би трябвало да е
обществено изискване касата да провери защо при намаляваща бройка пациенти, при същите протоколи на лечение има
увеличаване на стройността", каза Москов.
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Министерството ще финансира разширение на онкологичните болници, главно на тази в столичния кв. "Дървеница", за да
могат да диспансеризират пациенти, допълни още той.
√ Вижте решенията на Министерски съвет
Одобрена е Национална програма за полярни изследвания
Правителството одобри Национална програма за полярни изследвания, която обхваща периода до 2021 г. Тя е свързана с
организацията на цялостната дейност по поддържането на полярната база, координацията на научните проекти,
техническото им обезпечение и безопасността на работата в полярни условия. Програмата ще допринесе за
придобиването на нови знания за състава, структурата, функционирането и глобалното значение на Арктика и Антарктика
и прилежащите към Средноледовития и Южния океан територии чрез провеждане на интегрирани, мултидисциплинирани
фундаментални и приложни изследвания и мониторинг.
Досегашната антарктическа дейност на България и завоюваният авторитет в полярната общност дават отлични перспективи
за сериозна роля на страната ни в бъдещето на Антарктика – територия, която обхваща 1/10 от земната суша и крие
огромен потенциал от природни богатства и услуги.
България е и консултативен член на Договора за Антарктика и е една от 29-те страни, имащи право на глас на
консултативните съвещания. Българският антарктически институт (БАИ) е създаден през 1993 г. и е определен от
Национален оператор на дейността на България в Антарктика с решение на Министерския съвет. БАИ изгражда и поддържа
Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън. През периода 1993-2016 е организирала и
провела 24 национални експозиции.
От март 2016г. стартира програмата EU-Polarnet към Horizont 2020, чиято основна цел е изработването на европейска
научна стратегия в полярните региони. В нея участват 22 организации от 17 европейски страни, сред които е и Българският
антарктически институт. Изследването на полярните региони е приоритетна задача на Европейския съюз, поради което е
наложително България като полярна нация да отдели специално внимание на антарктическите научни изследвания с
разработване на Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.
Министерският съвет определи 12 защитени специалности във ВУЗ
Правителството определи като "защитени" 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши учебни
заведения.
Според Закона за висшето образование "защитени специалности" са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува
необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната, обучението е по уникална учебна
програма или се осъществява само в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в
изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.
В списъка са включени специалностите арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика,
кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. За издръжката на
обучението по защитените специалности е предвидено допълнително финансиране.
Над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост са разпределени между областите в страната
Правителството разпредели между всички области в страната 7 207 200 лв., предназначени за регионални програми за
заетост през годината. Със средствата ще се осигури заетост за около 2200 безработни за период до шест месеца.
Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта, които отразяват последните
промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му.
Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното
равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена
от министъра на труда и социалната политика. Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403
671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.)
Съгласно друга промяна в Националния план за 2016 г., средства за подкрепена заетост ще се отпускат само за безработни
с трайни увреждания.
Предложените промени ще се финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства
за активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лв.
Маринела Петрова е определена за директор за България в ЕИБ
Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова е определена за директор за България в Съвета на директорите
на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Промяната се налага поради настъпили персонални промени в
Министерството на финансите – преди тях тази длъжност се заемаше от вече бившия заместник-министър Карина
Караиванова.
България е акционер в ЕИБ от 1 януари 2007 г., в съответствие с подписания договор за присъединяване към Европейския
съюз и чл. 266 от Договора за създаване на Европейската общност. Съгласно Устава на ЕИБ, Съветът на директорите се
състои от 29 директори и 18 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите на ЕИБ по
предложение на държавите-членки с мандат от 5 години.
Оптимизира се дейността на Център "Фонд за лечение на деца"
Правителството одобри промени в постановлението за създаване на Център "Фонд за лечение на деца". Измененията са
свързани с необходимостта от оптимизиране дейността на фонда с цел гарантиране на достъпа на българските деца до
навременна диагностика и лечение в страната и чужбина, както и с оглед гарантиране на ефективното и законосъобразно
разходване на публичните средства за здраве в полза на децата.
Прецизира се обхватът на дейностите за организационно и финансово подпомагане като се запазват всички, които до този
момент са били допустими за финансиране на фонда. Транспортните разходи и разходите за престой за всяко дете и за
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един негов придружител по време на лечението в чужбина, ще се заплащат съгласно изискванията на Наредбата за
служебните командировки и специализациите в чужбина. Създава се възможност за заплащане на преводачески услуги,
когато е необходимо. Промените дават възможност и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (разрешени, но неналични на пазара), както и за финансиране на до три
контролни прегледа след осъществено лечение/трансплантация. Едновременно с това се въвежда ограничение за
финансиране на методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечение или с
въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението.
За първи път се регламентира статутът на резервни членове на Съвета, които да заместват редовните, в случай на
невъзможност за участие в заседание. Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на Съвета и
да не се допуска забавяне на сроковете. Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът
на Фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност. Външната експертиза ще се извършва освен от
определени медицински специалисти и от лечебни заведения, разполагащи с консултативни органи, в които могат да
бъдат осъществени комплексни консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки
болести, ЛКК и др.
Целта на промените е осигуряване на своевременно и качествено лечение на децата в страната и чужбина, както и
постепенно разширяване обхвата на финансираните дейности и намаляване на разходите на семействата, свързани с
лечението на децата им.
Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.
Документът е в изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба, и се отнася за 2015 г.
През миналата година междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 11 заседания, на които са разгледани
131 заявления и са издадени 183 лицензи, удостоверения за регистрация и сертификат за получател на продукти, свързани
с отбраната и 10 изменения към тях.
Отказано е издаването на един лиценз за износ и внос и два сертификата за получател на продукти, свързани с отбраната.
Спряно е и действието на два лиценза за износ и внос и на две удостоверения за регистрация за трансфер.
Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.
Приета е Тарифа за таксите, които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Правителството одобри Тарифа за таксите, които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига за
извършването на научни оценки. Центърът ще извършва научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната
верига и ще изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на
рисковете по хранителната верига. В случаите, които научните оценки са възложени от структурите на Министерството на
земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси няма да се заплащат.
Оценките, които центърът за оценка на риска ще извършва и като компетентен орган относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита, обхващаща всички аспекти на идентичност, еквивалентност, физически, химични,
технически свойства, екотоксикологични, токсикологични, биологични характеристики, поведение в околната среда и
наличие на остатъчни вещества при активни вещества и/или продукти за растителна защита. Центърът ще извършва и
оценки съгласно подзаконовите актове по прилагане на Закона за защита на растенията.
Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии на талантливи ученици
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, както и за
изплащане на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Одобрени бяха и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. в размер на 55 350 лв. за изплащане на
стипендии на 62 ученици в общински училища, които са придобили право на стипендия по Програмата.
Целта е да бъде осигурено финансово подпомагане на талантливите ученици за поощряване на тяхното развитие и
разширяване на възможностите им за изява.
Капиталът на "Терем" ЕАД е увеличен със стойността на придобито оборудване
Правителството възложи на министъра на отбраната да увеличи капитала на "Терем" ЕАД със стойността на непарична
вноска, представляваща правото на собственост върху движима вещ – съд за разтопен метал.
Към момента съдът – пота, е заведен по сметка на закрито военно поделение.
Община Созопол ще използва държавен имот като младежки клуб
Правителството предостави на община Созопол безвъзмездно правото на собственост върху имот в с. Атия. Местната власт
възнамерява да преустрои едноетажната сграда с площ 236 кв. м в младежки клуб и зала за спорт и фитнес, като в него ще
бъдат осъществявани културни и спортни дейности. Имотът се предоставя без право за извършване на разпоредителни
действия.
Община Пирдоп получи правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. Решението ще позволи на
общината да заложи собствени средства за поддържането и стопанисването му. Поземленият имот, който се намира в гр.
Пирдоп и е с площ от 538 кв. м, включва двуетажна масивна административна сграда със застроена площ от 149 кв. м.
Досега е бил с предоставени права за управление на областния управител на Софийска област.
Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция "Национална сигурност" получиха за управление част от
имот – публична държавна собственост, който е необходим за изпълнение на функциите им. Това са шест помещения в
сградата на ул. "Гео Милев" №71 в София.
Правителството утвърди меморандума за разбирателство с института Фон Карман за динамика на флуидите
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Министерският съвет утвърди подписания през април т. г. Меморандум за разбирателство между Правителството на
Република България и Института Фон Карман за динамика на флуидите (ИФК) и предлага на Народното събрание да го
ратифицира.
Институт Фон Карман е създаден през 1956г. като институция за специализирано обучение и научни изследвания в
областта на аеродинамиката на млади инженери и учени от страни-членки на НАТО за насърчаване на сътрудничеството в
тази област. Ратифицирането на Меморандума от България ще осигури достъп до международното финансиране на
академичните програми на Института. Като начало това ще даде възможност всяка академична година Институтът да
приема при привилегировани условия изявени български студенти и млади учени в областта на динамиката на флуидите.
Разходите по присъединяването на България към Меморандума са за сметка на бюджета на Министерството на
образованието и науката.
Утвърден е меморандумът за сътрудничество в областта на европейската интеграция с Албания
Министерският съвет утвърди подписания през м. май т. г. меморандум за сътрудничество в областта на европейската
интеграция между България и Албания.
С документа се предвижда България, като пълноправен член на Европейския съюз, да оказва експертна подкрепа на
Албания в процеса на водене на преговорите с ЕС, използването на предприсъединителните фондове, присъединяването
към позициите в областта на общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС.
Одобрен е проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд
Министерският съвет одобри проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма
"Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020.
Договорът за залог върху трежъри сметката е последният документ от пакета споразумения и договори за залог,
необходими за изпълнението на оперативната програма.
Предвид спецификата и механизма на прилагане на финансовия инструмент, свързани със задължението на ЕИФ да
извършва незабавни плащания по предявени от страна на финансовите посредници гаранции, държавата-членка трябва
да предостави първи по ред залог върху трежъри сметката, за да обезпечи плащането към ЕИФ на всички дължими суми
по или във връзка с изпълнението на Инициативата.
Предлагането на кредити на малките и средните предприятия по финансовия инструмент на пазара се очаква да започне
през октомври 2016 г. и до края на 2019 г. финансовите посредници да създадат портфейл от ново дългово финансиране в
размер на 600 млн. евро.
Одобрени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В срещата,
проведена на 18 юли в Брюксел, участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
На заседанието бе представена актуална информация за развитието на пазара в секторите на млечните продукти,
свинското месо, плодовете и зеленчуците. Европейската комисия представи трети пакет от мерки за подпомагане на
стойност 500 милиона евро, насочени най-вече към сектор "Мляко и млечни продукти". Целта на тези мерки е
преодоляване на кризата чрез стабилизиране на производството и индиректно – на цените, и осигуряване на ликвидност
на земеделските производители.
150 милиона евро ще бъдат разпределени посредством мерки на ниво ЕС, насочени към тези земеделски производители,
които доброволно решат да редуцират доставките си на мляко, като по този начин допринесат за възстановяването на
пазарния баланс между търсенето и предлагането.
350 милиона евро ще бъдат разпределени чрез национални финансови проекти за подпомагане на производителите,
които са изправени пред проблемите с паричните потоци и чрез финансиране на национални мерки. Държавите-членки
ще имат възможност за проява на максимална гъвкавост при използването на тези средства за подпомагане на уязвимите
подсектори в областта на животновъдството, а също така биха могли да предоставят и национални доплащания в размер
на 100%.
Други елементи, включени в пакета от мерки са: преглед на правилата за доброволно, обвързано с производителите,
подпомагане в млечния сектор, удължаване на периода за публични инвестиции и частно складиране на обезмаслено
мляко на прах до края на месец февруари 2017 г., по-ранни авансови плащания с повишен размер, без необходимост от
приключване на проверките на място, повишаване на цените на изтегляне на продукция от пазара в сектора на плодовете
и зеленчуците.
Ще бъдат издадени две разрешения за проучване на подземни богатства
Правителството одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми –
индустриални минерали, в площта "Трънливата нива", разположена на територията на община Елена, област Велико
Търново. Разрешението се дава на "Тракия Глас България" ЕАД за срок от две години. През този период титулярът ще вложи
минимум 170 600 лв. в проучвателни дейности и над 17 хил. лв. за мероприятия по опазване на околната среда.
Разрешение за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта "Мизия запад"
получава "Булнед АМД" за срок от една година. Теренът се намира в землището на с. Върбешница, община Мездра.
Минималният очакван размер на инвестициите е 46 000 лева, а в екомероприятия ще бъдат вложени 4000 лева.
Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела
Правителството одобри становища по конституционни дела № 9 и №10 за 2016 г.
Първото е образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1,
чл. 4в, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В позицията на правителството са изложени съображения,
че с оспорените разпоредби се дава право на осигурените лица по своя воля и инициатива, на не по силата на закона, да
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изберат дали да участват или да не участват в универсалните и професионалните фондове на втория стълб на пенсионното
осигуряване. Оспорената разпоредба не създава правна несигурност, тъй като не налага императивна промяна на
определения пенсионен модел, както и не засяга правото на собственост на осигурените лица, защото прехвърлянето на
средства във фонд "Пенсии" на ДОО се извършва чрез волеизявление на осигуреното лице.
Второто дело е образувано по искане на народни представители и е свързано с установяване на противоконституционност
по три пункта при избора на председател на Комисията за финансов надзор.
И по двете дела правителството излага аргументи, според които исканията са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.
България и Япония ще си сътрудничат в областта на спорта
Правителството одобри проекта на меморандум за сътрудничество в областта на спорта между българското Министерство
на младежта и спорта и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония.
Сферите на сътрудничество, залегнали в Меморандума, обхващат спорта за всички, детско-юношеския спорт, спорта за
високи постижения и за лица с увреждания, спортната наука и медицина, антидопинговата дейност, сътрудничество и
мениджмънт и др.
Предвижда се да се осъществява обмен на информация и документация, на спортни делегации, работни посещения на
експерти и служители от двете министерства. България и Япония се ангажират да насърчават обмена по линия на спортните
федерации, както и организирането на тематични международни семинари, симпозиуми, конференции и изложения.
Приети са Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г.
Правителството прие Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на документа за периода 20162019 г. Документите са изготвени поради изтичане на периода на действие на досегашната стратегия. Те отразяват и
неизпълнените мерки, предвидени за предишния период 2006-2015 г.
В основния документ е разработена визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България
през 2025 г. Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол
по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.
Поради постъпили допълнителни становища, документите са приети на вносител за отразяване на направените
предложения.
Отменено е възрастовото ограничение за научно-преподавателски състав при настаняване в студентски общежития
С промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове се премахват ограниченията за възраст и за срок
за пребиваване в студентски общежития на лица от научно-преподавателски състав. Досега учените и преподавателите
можеха да ползват общежитие до 35-годишна възраст и за не повече от пет години. С измененията се гарантират равните
права на преподавателите и академичната общност.
Правото за определяне на срока за пребиваване се предоставя на висшите училища, БАН и научните организации, които
регламентират в свои правилници реда и условията за настаняване в студентските общежития на лица от научнопреподавателския си състав. Предоставянето на възможност за ползване на студентско общежитие на учени и
преподаватели е част от кадровата и социална политика на висшите училища, БАН и други научни организации.
Усъвършенства се контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс при финансиране на проектите за
общественополезна дейност по Закона за хазарта
Правителството промени Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти
на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за
социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. С тази разпоредба по бюджета на Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) се предвиждат и разходват средства за финансиране проекти за предпазване на младите хора от хазарт, за
превенция и лечение на хазартна зависимост, както и за провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
С промените в Наредбата се усъвършенства контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс за финансиране
на проектите и се увеличава минималният срок за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни, като така се
създадат по-благоприятни условия на кандидатите за изготвяне и представяне на проектните предложения за дейности за
социално отговорно поведение. Променя се начинът на формиране на седемчленната комисия за оценяване и подбор на
проектни предложения, като заповедта на председателя на ДКХ за определяне на състава й ще се съгласува с министъра
на финансите. Увеличава се и броят на представителите на Министерството на финансите в комисията от един на двама за
сметка на намаляване на броя на представителите на ДКХ – от трима на двама представители.
С цел да се гарантира, че публичните средства ще бъдат изразходвани по одобрените проекти и за дейности за социално
отговорно поведение, договорите ще се сключват след представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна
и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от одобрените
средства за финансиране по договора.
В Наредбата се прецизират и отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране на проекти за дейности за
социално отговорно поведение на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така няма да имат право да кандидатстват за финансиране лица, които
са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
получили са цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за
някоя от дейностите, подлежащи на финансиране, повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на
първия договор за финансиране; не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; не са сключили договор за
финансиране в срок или са отказали да сключат договор; са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности.
Изпълнението на тези изискванията ще се удостоверява с декларация по образец.
Изменени са три наредби във връзка с промени в Закона за медицинските изделия
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Правителството одобри изменения в три наредби с цел да се постигане нормативно съответствие на подзаконовите норми
със Закона за медицинските изделия. С последните промени в закона се извърши прехвърляне на дейността по оценяване,
определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия от Държавната агенция
по метрология и технически надзор (ДАМТН) към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
В съответствие с това в Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със
съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия, Наредбата за съществените изисквания и
процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински
изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените
изисквания на медицинските изделия думите "председателя на ДАМТН" се заменят с "изпълнителния директор на ИАЛ".
С постановлението се извършва актуализация на препратките в трите наредби към изменени нормативни актове, които
имат отношение към дейностите с медицински изделия.
Правителството измени устройствения правилник на ИА "Сертификационен одит от средствата от европейските
земеделски фондове"
Министерският съвет прие постановление, с което се изменя устройствения правилник на Изпълнителна агенция
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено
изпълнителният директор на Агенцията да се избира и освобождава с решение на Министерски съвет и да се назначава и
освобождава със заповед на министър-председателя, а бюджетът на Агенцията да се определя ежегодно със Закона за
държавния бюджет на Република България.
Целта е Устройственият правилник да бъде приведен в съответствие с действащите разпоредби на Закона за подпомагане
на земеделските производители.
Бригаден генерал Цанко Стойков е предложен за командир на ВВС и удостояване със звание "генерал-майор"
Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаване на бригаден генерал
Цанко Стойков на длъжността "Командир на Военновъздушните сили" и за удостояването му с висше офицерско звание
"генерал-майор".
Бригаден генерал Стойков е роден на 5 януари 1963 г. в Казанлък. Той е завършил ВHВВУ "Г. Бенковски", специалност
"Летец пилот за ВВС", Военна академия "Г. C. Pаковски", Военновъздушния колеж "Максуел" в Алабама, САЩ със
специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили". На военна служба е от 1987 година. Във
военно звание "бригаден генерал" е от 1 юли 2009 година.
Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала "Струма"
Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда,
необходими за изграждането на лот 3.3 от автомагистрала "Струма". Имотите се намират в землищата на гр. Кресна и с.
Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с.
Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура".
Решението на правителството може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
Money.bg
√ Експерт: Догодина водата ще поскъпне навсякъде с около 20%
Повишаването на цените на водата от догодина е неизбежно, като увеличението, което се очаква почти навсякъде, е около
20%. Това каза Иван Иванов от Българската асоциацията по водите в ефира на "Бизнес старт" с водещ Иван Нончев по
Bloomberg TV Bulgaria.
Той коментира развитието на водната реформа, като посочи, че една от основните стъпки е изготвянето на 5-годишни
бизнес планове от ВиК операторите и посочване на бъдещите инвестиции. Иванов уточни, че бизнес плановете вече са
готови и предадени на регулатора, а до края на годината той трябва да ги одобри.
"Мотиватор за ускоряване на реформите е ЕК с условието, че те трябва да се случат, за да имаме жизнеспособни ВиК
оператори, които да са бенефициенти по европейски програми.Въпросът е дали ако операторите получат тези увеличения
на цените, ще могат да се справят с по-големите инвестиционни програми и паралелно с това да бъдат бенефициенти",
допълни Иванов.
Той каза още, че една от основните и най-дебатирани стъпки на реформата е консолидацията на ВиК дружествата. По
думите му към момента общините с повече от един оператор са около 14.
"Ако регулаторът през годините е бил по-строг към всички ВиК оператори, щяхме да знаем кои от тях работят и кои – не.
Сега се подхожда на принципа, че трябва бързо да се направи окрупняване", обясни експертът.
"При някои се взе политическо решение да се върви към окрупняване, но все още не е решено как ще се случи това и
методиката не е спусната към общините."
Телевизия Европа
√ Енергийният министър запозна китайска компания с възможността да реализира АЕЦ "Белене"
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е запознала китайската компания "Чайна Дженерал Нюклиър
Корпорейшън" с проекта АЕЦ "Белене" и възможностите за реализацията му. Повод за срещата е заявен писмен интерес
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от страна на далекоизточната корпорация за потенциално сътрудничество в областта на ядрената енергетика, съобщиха
от енергийното ведомство.
Министър Петкова е запознала китайската корпорация с виждането на българското правителство - а именно, че АЕЦ
"Белене" може да се строи само при наличие на стратегически инвеститор, без държавни гаранции и без дългосрочни
договори за изкупуване на произведената енергия. На потенциалния инвеститор е била предоставена информация за
параметрите на прекратения ядрен проект, както и за вече изградената към него инфраструктура, издадените
разрешителни и лицензи, допълниха от министерството. От китайската корпорация са се интересували относно
решаването на проблема с арбитражното решение за плащане от страна на НЕК на 620 млн. евро на руската
"Атомстройекспрот" за произведено и неплатено оборудване за прекратения през 2012 г. проект за строежа на АЕЦ
"Белене".
Потенциалният инвеститор е собственост на държавната "Стейт Нюклиър Пауър Технолоджи Корпорейшън", която държи
китайския ядрен бизнес и с която всъщност се преговаряше за VІІ блок на АЕЦ "Козлодуй". Компанията експлоатира 16
ядрени блока в Китай, други 12 реактора са в процес на изграждане, както и шест центъра за ядрена научна дейност.
Радио Шумен
√ Министър Русинова: Над 100 проекта по програма "Красива България" ще бъдат финансирани
Над 100 проекта по програма "Красива България" са одобрени и ще бъдат финансирани в следващите няколко седмици,
което ще помогне за повишаване качеството на социалните услуги в страната. Това заяви в Разград министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова. Допълнителни възможности се отварят и по линия на оперативната програма
"Развитие на човешките ресурси". В момента са отворени схемите за социално предприемачество и за развитие на
иновативни социални услуги, допълни министър Русинова. В тази връзка екипът на ведомството ще работи заедно с НСОРБ
за реформиране на услугите, които се предоставят в домовете за възрастни хора в страната. Реформата предвижда
създаване на мрежа от услуги в домашна среда. В това направление вече има опит с прилагането на схемата "Независим
живот", каза още Русинова. Тя допълни, че в България към този момент има над 1 600 доставчици на социални услуги, а
средствата, които се отделят средно годишно за тези дейности, са около 200 милиона лева. "Това, което ни предстои е
изцяло нов закон за социалните услуги. До момента те бяха регламентирани в Закона за социално подпомагане. Това ще
реши няколко проблема - повишаване на качеството и по-добра ефективност на публичния ресурс, който се използва. Чрез
отварянето на Закона за социалните услуги към всички регистрирани доставчици към Агенцията за социално подпомагане
ще има по-реална конкуренция", добави Русинова. Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и
министърът на земеделието Десислава Танева посетиха днес и Исперих, за официалното откриване на мултифункционална
сграда, в която се помещават Домашният социален патронаж, пенсионерските клубове и клубове по интереси. Общата
стойност на двата социални проекта е 400 000 лв.
Капитал
√ Финансиране на проекти за околна среда и климат по Програма LIFE
Програмата LIFE 2014 - 2020 е инструмент на Европейския съюз (ЕС), насочен изцяло към политиките в областта на околната
среда и действията във връзка с климата. От началото й през 1992 г. програмата е финансирала 4171 проекта, като са
инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на околната среда и климата в Европа. Първият проект
за страната е "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" –
успешно приключен през 2014 г.
В рамките на настоящия програмен период (2014 - 2020) изпълнението на проектите по програмата следва да допринесе
за постигане на дългосрочна устойчивост, възможност за повторяемост и трансфер на знания и добри практики, както и
увеличаване на добавената стойност на ниво ЕС. Това означава, че ще се финансират проекти, които представляват добри
примери и реализират резултати, които успешно могат да бъдат повторени и на друго място в Европа.
Целите на програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика (поефикасно използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на
загубата и възстановяване на биологично разнообразие, включително подпомагане на мрежата "Натура 2000" и справяне
с влошаването на състоянието на екосистемите), подобряване разработването, изпълнението и прилагането на политиката
и законодателството на съюза в областта на околната среда и климата, вкл. чрез повишаване капацитета на публичния и
частния сектор, повишаване ангажираността на гражданското общество, НПО и местните участници. Програмата е
разделена на две подпрограми – "Околна среда" и "Действия по климата".
Кой може да кандидатства и какво се финансира
Допустими бенефициери по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво,
неправителствени организации и изследователски институти, представители на бизнеса (предимно малки и средни
предприятия), както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, но може да се увеличи до 75%, когато
той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до
100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите членки.
Финансират се няколко типа проекти - традиционни, подготвителни, интегрирани или проекти по предоставяне на
техническа помощ.
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По принцип традиционните проекти са "Пилотни проекти", използващи техника или метод, който не е бил прилаган или
тестван преди, като предлагат потенциални предимства за околната среда или климата в сравнение с текущата най-добра
практика и могат да се прилагат в по-голям мащаб при сходна ситуация.
"Демонстрационните проекти" се прилагат на практика, тестват, оценяват и разпространяват действия, методики или
подходи, които са нови или неизвестни в географски, екологичен или социално-икономически контекст и могат да се
приложат при подобни обстоятелства другаде.
"Проектите за добри практики" прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се
има предвид специфичният контекст на проекта.
"Проектите за разпространение на информация и повишаване на капацитет" подкрепят комуникацията,
разпространението на информация и повишаване на осведомеността в областта на двете подпрограми.
Срокове за кандидатстване през 2016 г.
През 2016 г. традиционни проекти могат да се подават в рамките на следните компоненти - "Дейности по изменения на
климата" с краен срок за кандидатстване 7 септември, 16:00 ч.; "Околна среда и ресурсна ефективност" с краен срок 12
септември, 16:00 ч.; "Природа и биоразнообразие" – 15 септември, 16:00 ч.; и "Управление и информация за околната
среда" – 15 септември, 16:00 ч.
Подготвителните проекти целят да отговорят на специфичните нужди за развитие и прилагане на политиката и
законодателството на съюза в областта на околната среда и климата. За 2016 г. подготвителни проекти се набират
единствено по подпрограмата за околна среда. Конкретни теми са мониторинг на биоразнообразието във фермерските
ландшафти, оценка на условията в полуестествените пасища, създаване на европейска мрежа за опазване на частните
земи, предпроектно проучване за изграждане на зелен списък на "Натура 2000" мрежата, подкрепа за местен и регионален
мониторинг на качеството на въздуха, информираност и образование за почвата. Крайният срок за кандидатстване с
подготвителен проект е 20 септември, 16:00 ч.
Интегрираните проекти (подпрограми за околна среда и климат) са проекти, които се изпълняват в голям териториален
мащаб - регионални, мултирегионални, национални или транснационални. Свързани са с разработването и управлението
на екологични планове, стратегии или пътни карти, произтичащи от специфичното законодателство на ЕС или от други
актове на съюза и държави членки в областта на околната среда или смекчаването на последиците от изменението на
климата и адаптиране към него. Те следва да гарантират участието на заинтересованите страни и участието на най-малко
един друг европейски източник - национално или частно финансиране. Кандидатстването се осъществява в две фази –
концепция и пълна кандидатура след одобрение на концепцията. Интегрирани проектни предложения по подкомпонент
"Околна среда" е с краен срок за подаване на концепция (Фаза 1) – 26 септември, 16:00 ч., и индикативен краен срок за
пълно проектно предложение (Фаза 2) - 15 март 2017 г. Проектите, свързани с "Дейности по изменение на климата", са с
обявен краен срок за подаване на концепция (Фаза 1) – 26 септември, 16:00 ч., и индикативен краен срок за пълно проектно
предложение (Фаза 2) - 15 април 2017 г.
Кандидати, които искат да представят интегрирани проекти, но се нуждаят от помощ при финализирането на документите
за кандидатстване, могат да се възползват и от проектите за техническа помощ. Размерът на съфинансиране е 60%, а
определеният краен срок за тяхното подаване е 15 септември, 16:00 ч.
Кандидатстването се извършва чрез уеб инструмента на страницата на програмата. При изготвяне на своето предложение
всеки кандидат може да се консултира с Националното звено за контакт по програмата, което за България е
Министерството на околната среда и водите.
Макар и да предполага висок процент на съфинансиране, програма LIFE остава атрактивна не само поради широкия кръг
от дейности, които могат да бъдат реализирани за опазване на околната среда и смекчаване последиците от изменението
на климата, но и поради възможността от активно сътрудничество при прилагането на добри и иновативни практики извън
пределите на страната.
Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.
Всеки ден
√ Гражданските влогове растат
Спестяванията на населението се увеличават на годишна база със 7%.
Депозитите в банките продължават да растат и през юли, сочи статистиката на БНБ. Спестяват всички - гражданите,
фирмите и финансовите институции като парите по техни сметки в края на юли са 65,6 млрд. лв., а нарастването за
последните 12 месеца 9,2%. Все пак темпът се забавя, което е тенденция за показателя в последните години - за юни ръстът
е малко по-висок - 9,5%.
Най-голям дял в пълненето на банковите сметки имат т.нар. финансови институции - пенсионни и инвестиционни
дружества, застрахователи и пр. Те отбелязват ръст от 36 процента в сравнение със същия период на м.г., което е доста
впечатляващо. Делът им в общата сума на вложенията обаче не е значителен - 3,8 млрд. лв. Най-много, както обикновено,
са депозитите на гражданите - 43,7 млрд. Или над 66% от средствата, прибрани в банките от неправителствения сектор.
Спестяванията на населението се увеличават на годишна база със 7% в края на юли 2015 г., но в сравнение с година порано са по-малко с 0,2%. С по-голям процент нарастват парите на бизнеса в банките, но това не е новина. За последните 12
месеца обаче те също свалиха темпото и от ръст 12,9 на сто в края на юли 2015 г. пада на 10,2% през юли 2016 г.
Ледниковият период в кредитирането продължава и причина за това се изтъква продължилата близо година подготовка и
проверка на качеството на активите в банките и последвалия стрес тест.
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Всички предричаха пореден етап в спада на кредитирането и той се случи. Оживлението в жилищното кредитиране,
характерно за последните няколко месеца, продължава и през юли с 0,6% на годишна база (при 0,2% за юни), но не може
да спаси положението. Неправителственият сектор като цяло почти не е помръднал, ако не смятаме пренебрежимо
малкото повишение на финансирането за юли 2016 с 0,003% (но все пак месец по-рано има спад с 0,6%). Бизнес заемите
намаляват в последните 12 месеца с 0,6% в сравнение със същия период на м. г., а потребителските - с 1,1%.
Телевизия Пресс
√ 30% по-малко мед прибраха пчеларите в Старозагорско
Между 30 и 40% е по-слаба тазгодишната реколта от мед в Старозагорско в сравнение с миналогодишната, съобщи за НБП
председателят на местното пчеларско дружество "Липа" Тодор Иванов. Отчитаме едни от най-слабите за последните 10
години добиви, допълни той.
Климатичните условия съвпаднаха най-добре за добив на мед от кориандър, но в нашия район, за разлика от Сливен и
Ямбол, почти няма масиви. В началото на годината дъждовете компрометираха добивите от акациев мед в района на
Стара Загора. В началото на месец май започна суша, която продължава и през август, обяснява пчеларят. В такива условия
растенията спират да отделят нектар. Надеждата за мед от слънчоглед също не се оправда, той прецъфтя за дни. Имаше
отново слабо отделяне на нектар и ниски добиви. В жегите пчелите изпадат в стресово състояние, спират да летят, трябва
да пренасят много вода, и всичко това нарушава микроклимата в семейството. Освен всичко това, топлото време
провокира и развитието на акара Вароа. Пестицидите и пръсканията срещу нодуларен дерматит също се оказаха пагубни
за пчелните популации.
В момента изкупните цени на меда са по-ниски от миналогодишните. Между 4.40 лв. и 4.60 лв. за кг се търгуват масовите
полифлорни медове, характерни за България. Медът от акация и лавандула е на малко по-високи нива, между 5 и 6 лв. за
кг. Причината за ниските нива в Европа продължава да е вносът от Китай и от Украйна.
Мед винаги ще има, в пазарната икономика няма вакуум, казва Тодор Иванов. Но българският производител трябва да се
състезава с украинци, китайци, където работната ръка е евтина, стандартът нисък, вложенията в пчеларството – също. А
при нас цените са европейски.
Тодор Иванов припомня, че в момента е много важно да се положат максимални грижи за зазимяване на пчелните
семейства. Пчеларите следва да направят всички подхранвания и третирания, за да могат пчелите да преживеят. Дори и в
тежка зима, те трябва да имат достатъчно белтъчни запаси и прашец. Пчеларите трябва да са много внимателни и
грижливи особено в настоящия период и в такава година, казва Иванов. Нека да положат повече грижи, въпреки слабите
резултати!
В област Стара Загора пчеларите са около 4000. По-голямата част са любители, които работят за страничен доход или пък
за хоби. Регионът е един от най-силните производители на мед. По проучвания на пчеларско дружество "Липа" тук се
отглеждат около 80 000 пчелни семейства.
Industry Info
√ Български фирми с възможност за преференциални цени за участие в международен форум за автомобилостроене в
Прага
Български фирми ще имат възможност да участват в тазгодишното издание на Форум за автомобилостроенето в Централна
и Източна Европа, който събира 12 компании от автомобилната индустрия в Прага, съобщиха от Българската браншова
камара по машиностроене (ББКМ). От ББКМ анонсираха, че отделът за международна търговия към Посолството на
Обединеното кралство у нас предлага на български компании, желаещи да участват във форума, 20-процентно намаление
от таксата за участие.
По време на събитието водещи експерти от сектора ще представят успешните практики на компаниите и ще се срещнат с
представители на бизнеса.
Форумът ще се състои на 11 и 12 отктомври и ще включва конферентна част и лични срещи на заинтересовани лица с
участниците за обмен на опит и обсъждане на възможностите за партньорство.
Очаква се на пражкия форум да присъстват регионални представители на фирми подизпълнители и доставчици на
компоненти. Сред тях ще бъдат представители на Visteon, Brose, Bosal, Apollo Tyres, както и BMW, Volkswagen, Skoda Auto,
General Motors, Merzedes-Benz, Crystler Automobile и др., поясниха организаторите на събитието.Във форума ще участват
страни като Германия, Чехия, Унгария, Словения, Сърбия, България, Турция и др.
Допълнителна информация за остъпката, която отделът за международна търговия към Посолството на Обединеното
кралство у нас предлага на български компании,както и за регистрация за форума бихте могли да получите тук
Economynews.bg
√ Български фирми поканени в Баку
В края на септември в Баку, Азербайджан ще се проведе четвъртото заседание на Българо-азербайджанската
междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Председатели от българска страна на комисията са
Теменужка Петкова, министър на енергетиката и Божидар Лукарски, министър на икономиката.
В рамките на работното посещение на двамата министри се предвижда на 29 септември 2016 г. да бъде проведен бизнес
форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Азербайджан. Бизнес форумът има за
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цел да насърчи директните контакти между българския и азербайджанския бизнес при създаване на благоприятни условия
за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри
производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от
представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: енергетика, нефтопреработване и
рафиниране на масла, машиностроене, строителство, инвестиции, транспорт, хранително-вкусова промишленост,
производство на вино и алкохол, информационни и комуникационни технологии, химия, козметика, фармация, туризъм и
др.
Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес в ИАНМСП. Всички разходи за самолетни
билети, хотелско настаняване, виза, застраховка, вътрешни трансфери и дневни, са за сметка на участниците.
Инвестор.БГ
√ Четири световни банки подготвят нова виртуална валута
Според кредиторите тя ще стане стандарт в индустрията за клиринг и сетълмент на финансови сделки
Четири от най-големите банки в света се обединяват, за да създадат нова форма на дигитална валута, която според тях ще
стане стандарт в индустрията за клиринг и сетълмент на финансови сделки, базирайки се на технологията в основата на
биткойна blockchain (блок верига).
Швейцарската банка UBS инициира т. нар. валута Utility Settlement Coin (USC) и сега обединява сили с Deutsche Bank,
Santander и BNY Mellon – както и брокерската компания ICAP, за да представи идеята пред централните банки, съобщава
Financial Times. Целта е търговският старт на валутата да се случи в началото на 2018 г.
Ходът, който ще бъде обявен днес, е един от най-солидните примери за банки, които си сътрудничат в определена
blockchain технология, за да използват силата на децентрализираните компютърни мрежи и да подобрят ефективността на
системата на финансовите пазари.
"Днешната търговия между банките и институциите е трудна, отнема време и е скъпа, поради което всички ние имаме
големи бек офиси", казва Хулио Фаура, ръководител на проучванията и развитията и иновациите в Santander. "Идеята е да
я рационализираме и да я направим по-ефективна".
Blockchain технологията е сложна група от алгоритми, която позволява т. нар. криптовалути – включително биткойна, да
бъдат търгувани и проверени по електронен път през мрежа от компютри без централен регистър.
След като първоначално бяха скептично настроени към технологията заради опасения за измами, банките сега проучват
как могат да се възползват от нея, за да ускорят системите на бек офисите си за сетълмент и да освободят милиарден
капитал, заделен за подкрепа на сделки на глобалните пазари.
Общите разходи на финансовата индустрия за клиринг и сетълмент на сделки се оценяват на 65-80 млрд. долара годишно,
сочи доклад от миналата година на Oliver Wyman.
Валутата USC, базирана на решение, разработено от Clearmatics Technologies, цели да позволи на финансовите институции
да плащат за ценни книжа, например облигации и акции, без да чакат традиционните парични трансфери да бъдат
завършени. Вместо това те ще използват дигитални монети, които веднага се конвертират в кеш в централните банки,
намалявайки времето и разходите за следтърговски сетълмент и клиринг.
Монетите, които могат да се конвертират в различни валути, ще бъдат съхранявани чрез blockchain, позволявайки им бързо
да бъдат заменяни за търгуваните финансови ценни книжа.
Федералният резерв, Английската централна банка и Канадската централна банка са сред централните банки, проучващи
потенциалните ползи от дигиталните валути. Опасенията обаче все още включват сигурността и влиянието върху банковата
стабилност.
√ Бизнес климатът в Германия неочаквано се понижи до 6-месечно дъно
И оценката за сегашните условия, и очакванията за идните месеци се влошават.
Индексът, измерващ бизнес климата в Германия, неочаквано падна до 6-месечно дъно през август в знак, че компаниите
все още се опасяват за влиянието на Brexit върху търсенето в бъдеще, пише Bloombreg.
Индексът на мюнхенския институт за икономически изследвания за бизнес климата в германската индустрия и търговия
Ifo падна до 106,2 пункта през август от 108,3 пункта през юли. Това е най-ниското му ниво от февруари. Средната оценка
на анкетираните от Bloomberg анализатори беше за увеличение до 108,5 пункта.
За сравнение, през юни индексът се повиши до 108,7 пункта, което бе най-високата стойност от ноември 2015 г.
Великобритания е третият по големина експортен пазар за Германия и по-слабото търсене рискува да засегне сериозно
най-голямата европейска икономика. Мениджърите в Германия останаха предпазливи през последните седмици, въпреки
че печалбата на компаниите от индекса на сините чипове надмина очакванията с повече от 10% през второто тримесечие,
а Bundesbank прогнозира силен растеж в следващите месеци.
И оценката за сегашните условия, и очакванията за идните месеци се влошават, съответно до 112,8 пункта и 100,1 пункта.
Еврото отслабна след новината и към 11:05 часа българско време на борсата във Франкфурт едно евро се разменя за 1,1274
долара.
Германската икономика продължава да расте, но с по-бавен темп през второто тримесечие. Финалното четене на данните
за БВП потвърди, че повишението на тримесечна база възлиза на 0,4 на сто, съобщи вчера германската статистическа
служба Destatis.
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√ Дълговете на петролните гиганти достигат рекордни размери
Компаниите определят високите нива на дълг като временни заради преструктурирания и ниските цени на "черното злато"
Някои от най-големите световни петролни компании са изправени пред най-високите нива на дълг в историята,
увеличавайки притесненията за способността им да изплащат дивиденти на фона на ниските цени на петрола, пише The
Wall Street Journal.
Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) и Chevron отчетоха комбиниран нетен дълг в размер на 184 млрд.
долара, над два пъти повече от нивата през 2014 г., когато цените на петрола започнаха стремглаво да падат и в крайна
сметка достигнаха дъното от 27 долара за барел по-рано тази година.
По-късно цените на "черното злато" са възстановиха, но все още се колебаят на нива от около 50 долара за барел.
Покачващите се нива на дълга напомнят за двугодишния спад в цените в петролната индустрия. Само преди едно
десетилетие тези четири компании трябваше да обясняват "неочакваните си печалби", а днес не могат да покрият и
основните си разходи, коментира изданието.
Изпълнителните директори на BP, Shell, Exxon и Chevron уверяват инвеститорите, че ще генерират достатъчно парични
средства през 2017 г., за да платят за нови инвестиции и дивиденти, но някои от акционерите са недоверчиви.
"В крайна сметка нещо ще се получи", смята Майкъл Хълм, мениджър на фонда Carmignac Commodities Fund, който
управлява 550 млн. долара и притежава дялове в Shell и Exxon. "Тези фирми няма да могат да запазят настоящите
дивиденти от 50-60 долара", каза той.
BP от своя страна увери, че ще бъде в състояние да плаща за своите операции, да прави нови инвестиции и да изплаща
дивиденти при цена на петрола от 50-55 долара за барел следващата година.
Петролните компании настояват, че имат на разположение много инструменти за покриване на дълга, включително
продажба на активи и предлагане на повече акции за акционерите, вместо на парични дивиденти, както и намаляване на
разходите. Рекордно ниските лихвени проценти от друга страна облекчават част от затрудненията пред тях.
Компаниите определят високите нива на дълг като временни, тъй като фирмите се преструктурират. Според тях дълговото
равнище ще падне, когато цените на петрола се покачат.
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