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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Остава спряно движението по АМ "Струма" заради пожара в района на Дупница  
Движението по автомагистрала "Струма" в района на Дупница остава блокирано заради пожара, който повреди колоните 
на мост на магистралата. Трафикът за Гърция ще се осъществява по обходния маршрут през Е-79, докато не се извърши 
ремонт на съоръжението. 
Пътната агенция вече внесе в прокуратурата сигнал срещу собственика на предприятието за вторични суровини "Феникс 
Ресурс" в Дупница. Неправомерно съхранявани отпадъци на фирмата предизвикаха огромен пожар. От екоинспекцията в 
Перник заявиха, че може да се стигне до отнемане на лиценза, а от АПИ ще предявят финансов иск за нанесените щети на 
съоръжението. Експертизата за състоянието на моста се очаква до края на седмицата. 
 
√ Над 6000 шофьори са заловени с алкохол зад волана 
Две отсечки, на които ще се отчита средна скорост на движение, вече са готови и работят в тестови режим. Най-бързият 
автомобил, засечен по нашите магистрали, се е движел с 277 километра в час. От началото на годината над 6000 шофьори 
са хванати зад волана след употреба на алкохол, а близо 2000 - дрогирани. 
Летящият с близо 280 километра в час автомобил е засечен на магистрала „Струма". „Тракия", обаче държи първенството 
като ежедневно между София и Бургас с новите камери се засичат шофьори каращи като на рали. 
Росен Рапчев, началник- отдел „Пътна полиция" - ГДНП: Скорости над 260 - 270 километра, това са наистина ужасяващи 
и наистина, който управлява автомобил с такава скорост той просто разчита на „руска рулетка". 
По известните като „черни отсечки" с най-много катастрофи и жертви също често се засичат рали-маниаци. 
Ивайло Иванов, главен секретар на МВР: Почти на всички места се знаят къде са стационарните камери за засичане на 
скорост. Там се намалява и след това газ - колкото може. 
Първите две отсечки за измерване на средна скорост вече са готови. Те са на пътя Пловдив - Карлово и при третия тунел 
на магистралата между София и Перник.  
Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция": Изградени са и функционират и въпрос на три - 
четири седмици е да получим лиценз от Българския институт по метрология за стандартизиране на самите измервателни 
уреди. 
Изграждат се още две отсечки на пътя Русе - Бяла и край ловешкото село Микре. И двата участъка са в черната статистика 
за жертви на катастрофи. За първите седем месеца на годината над 6000 са шофьорите, които са седнали пияни зад волана. 
Росен Рапчев, начарник отдел „Пътна полиция" - ГДНП: По-стряскащата статистика е, че повече от 2 700, близо 2 800 
водача са установени с алкохол над 1.2. 
Много сериозно е нараснал броят на седналите зад волана след употреба на наркотици. 
Росен Рапчев, началник отдел „Пътна полиция" - ГДНП: За първите седем месеца имаме 1879 установени водачи, които 
управляват след използване на наркотични вещества или техните аналози. 
Още по-тревожно е ,че според „Пътна полиция" въвеждането на повече наркотестове на пътя ще увеличи значително 
статистиката на дрогираните шофьори. 
 
√ САЩ отлагат санкциите срещу Китай  
Пореден обрат в търговската война между Китай и Съединените щати. Новите тарифи от 10%, които Вашингтон планираше 
да въведе за китайски стоки от първи септември, се отлагат с няколко месеца. Президентът Доналд Тръмп написа в Туитър, 
че сред мотивите за решението му е фактът, че липсата на някои стоки на американския пазар би провалила коледните 
празници на американските граждани. 
Лаптопи, мобилни телефони, играчки, дрехи и обувки са част от стоките, които трябваше да бъдат подложени на новите 
10% мита за внос на китайски стоки на стойност 300 млрд. долара. Решението беше обявено в началото на месеца от 
Доналд Тръмп, който изтъкна разочарованието си от Китай и неспазеното обещание на Си Цзинпин да се купуват повече 
американски продукти. 
Седмица по-късно Вашингтон излезе с нов план - санкциите се отлагат до декември. Доналд Тръмп написа, че по този 
начин няма да лиши американските потребители от китайски стоки и няма да бъдат провалени коледните им празници, 
Той допълни и че очаква в замяна Китай да увеличи вноса си на американски стоки. 
Обратът далеч не означава, че търговската война между Съединените щати и Китай е приключила. Според анализатори, 
тепърва ще се водят усилени преговори между двете държави относно бъдещите им търговски отношения. 
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√ 3,1 млрд. лв. са се натрупали в Сребърния фонд до края на юли 
Трансферираните средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 24,72 млн. лв.  
Общият паричен ресурс, наличен към края на юли в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 
пенсионна система, по известен като Сребърния фонд, е в размер на 3,106 млрд. лв. От тях 3,067 млрд. лв. са оформени в 
годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда. Това става ясно от данни 
на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството. 
Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 24,72 млн. лв. За 
първото тримесечие на годината сумата е 17,67 млн. лв., а за второто – 141,45 млн. лв. Общо за 2018 г. са трансферирани 
136,54 млн. лв. 
Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на 
фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г. 
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така 
консервативно, както и към момента. Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в 
началото на октомври миналата година (когато документът бе приет), че това е най-безопасната стратегия. 
Все пак има вратичка и стратегията може да се променя и ежегодно, ако се наложи. 
Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде 
под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея. 
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към 
момента няма движение в тази посока. 
Според Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш социален министър, основател на консултантска къща „Бизнес 
интелект", Сребърният фонд не би имал особено значима роля в бъдещето на пенсионната система у нас. „При създаването 
си Сребърният фонд даваше основания да се смята, че може да запълни дефицити в пенсионната система на фона на 
демографската криза. Към момента липсите на Националния осигурителния институт вече възлизат на около 4 млрд. лв.“, 
коментира Шулева в ефира на Bloomberg TV Bulgaria преди месец. Единствената функция на Сребърния фонд засега е да 
подкрепя фискалния резерв, посочи още тя. 
„Опцията демографския срив да се компенсира и да се подкрепи пенсионната система остава единствено чрез бюджета 
през данъците“, допълни бившият вицепремиер. 
Според нея решението Сребърният фонд да се прехвърли във фискалния резерв е конюнктурно. 

 
 
 

√ Стимулиране на организирания туризъм чрез насочена реклама подготвя Ангелкова 
За разработването на механизма е проучен опитът на силни държави в туризма като Хърватия, Гърция, Малта  
Министерството на туризма подготвя механизъм за стимулиране на организирания туризъм чрез насочена реклама. Той 
ще бъде основно за крилата на сезона - месец май, юни, септември, и ще се базира върху броя регистрирани туристи в 
местата за надтаняване. 
Това става ясно от думите на министъра на туризма Николина Ангелкова, която проведе работна среща с представители 
на бранша в Приморско, съобщават от пресцентъра на министерството. 
Мярката е част от политиката на ведомството за засилване притока на повече туристи към България. 
За разработването на механизма е проучен опитът на силни държави в туризма като Хърватия, Гърция, Малта и др. 
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Министерството също така поддържа постоянен диалог с МВнР в посока визите за туристи от Русия и Турция да станат 
дългосрочни. Ще се проведе двустранен бизнес-форум съвместно с Асоциацията на туроператорите в Русия, по време на 
който ще се състоят и срещи с българския туристически бранш. 
Продължават традиционните срещи с големи чуждестранни туроператори, опериращи на пазар България с чешки, полски, 
руски, германски и др. Целта е да се насърчат ранните записвания за следващите сезони и максимално да се разширят 
крилата им в рамките на 2-3 години, като нагласата е пълен капацитет да се достигне не от юли, а доста по рано. 
Министър Ангелкова коментира постигнатото в сектора през тази година в условията на силна международна 
конкуренция. „Знаехме, че сезонът ще е тежък, но независимо от трудния юни, данните за първото шестмесечие на 2019-
а сочат спад от 0,3% в чуждестранните визити спрямо същия период на рекордната 2018 г.“ 
Тя призова бизнеса да продължи да работи още по-усърдно и да се включи в реализацията на Единната система за 
туристическа информация (ЕСТИ), която ще стартира от 1 октомври т.г. До тази дата бе даден гратисен период за бизнеса 
и общините, а след това законът предвижда санкции за всеки, който не се е регистрирал в базата данни. При неспазване 
на изискванията ще има сериозни санкции, предупреди министърът. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Забавяне на икономическия растеж до 3,3% през второто тримесечие 
БВП нарасна на тримесечна база с едва 0,6%, отбелязвайки най-слаба експанзия от 2014-а година 
Брутният вътрешен продукт на България се повиши през второто тримесечие на 2019 година с 0,6% спрямо началото на 
годината, когато нарасна с 1,2%, като на годишна база икономическият растеж се забави до 3,3% от 3,5% през първото 
тримесечие, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Това представлява най-слабото повишение на БВП на тримесечна база от третото тримесечие на 2014-а година, докато 
експанзията на годишна база все още остава втората най-добра от втората половина на миналата година насам. 
Според експресната оценка на НСИ за второто тримесечие на 2019 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 28,099 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 24,241 млрд. лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (76,3% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 21,445 
млрд. лева. През второто тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 5,683 млрд. лева и формира 
20,2% от БВП на страната. 
                                                                   Графики на БВП на тримесечна и на годишна база 

 
 
Данните на НСИ показват, че основен принос за икономическия растеж през периода април - юни 2019-а година спрямо 
предходното тримесечие оказва увеличаването на бруто образуването на основен капитал с 0,8% и крайното потребление 
с 0,1 на сто. 
Износа на стоки и услуги обаче се понижава през второто тримесечие с 3,3% спрямо началото на годината, когато нарасна 
с 1,9%, докато вносът на стоки и услуги се сви с цели 8,4% след повишение с 1,5% през първото тримесечие. 
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На годишна база растежът на крайното потребление се забавя до 2,7% от 4,5% през предходното тримесечие, докато 
растежът на бруто образуване на основен капитал се забавя до 2,2% от 2,5%. 
Износът на стоки и услуги нараства на годишна база с 3,3% след повишение с 5,1% през първото тримесечие, достигайки 
размер от 17,6026 млрд. лева (62,7% относителен дял от БВП), а вносът се свива с 5,5% след растеж с 3,1% в началото на 
годината, достигайки размер от 16,6309 млрд. лева (или 59,2% относителен дял от БВП). 
Положителното външнотърговско салдо в размер на 971,7 млн. лева се отразява позитивно на икономическия растеж и 
представлява 3,5 процентни пункта от БВП. 
НСИ представи и данни за състоянието на работната сила и на безработицата в нашата страна през второто тримесечие на 
настоящата година. 
През трите месеца до края на юни общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години достига 3,2628 
милиона, от които 1,7332 милиона са мъже и 1,5297 милиона са жени. Относителният дял на заетите лица от общото 
население на възраст 15 и повече години достига 54,7%. 
Общо 2,0653 милиона от заетите работят в сектора на услугите (или 63,3% от всички заети лица), в индустрията са заети 
980,2 хиляди (или 30,0% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 217,4 хиляди (6,7%). 
Броят на безработните през второто тримесечие на 2019-а година е 142,0 хиляди, докато коефициентът на безработица се 
понижава до 4,2%, като намалява с 1,3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2018-а година. 
НСИ отчита, че най-малък процент безработни през последното тримесечие на миналата година са тези с висше 
образование (15,1% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (39,8% от всички 
безработни) и лицата със средно образование (45,1% от всички безработни). Коефициентът на безработица сред 
висшистите е едва 2,0%, сред лицата със средно образование е 3,4%, а сред хората с основно и по-ниско образование 
достигна 12,2 на сто. 
 
√ Силен спад на производството в България и в целия ЕС през юни 
През юни 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз се понижи много рязко, 
заличавайки опита за растеж, отчетен месец по-рано, като в същото време производството в България също отбеляза много 
силен спад, отбелязвайки понижение за четвърти пореден месец, показват данни на Евростат. 
Производството в рамките на еврозоната се сви през юни с 1,6% спрямо май, когато се повиши с 0,8%, докато прогнозата 
на финансовите пазари беше за понижение с 1,5 на сто. Това представлява понижение на индустриалното и промишлено 
производство за трети от последните четири месеца и е пореден знак за наличието на рецесия в производствения сектор 
на фона на продължаващото търговско напрежение в светове план и най-вече по оста САЩ-Китай. 
В рамите на еврозоната спад с цели 4,0% отчетоха средствата за производство, докато производството на недълготрайни 
потребителски стоки се понижи с 2,8%, производството на стоки с дълготрайна употреба се сви с 1,2% и енергийното 
производство - с 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано индустриалното производство в еврозоната се сви през юни с 2,6% след спад с 0,8% през май и 
очаквания за по-скромно понижение с 1,5 на сто. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна 
за последно през миналия ноември. 
Евростат представи аналогични слаби данни за индустриалното производство и в целия ЕС и доста слаби данни в рамките 
на България. 
Производството в ЕС се понижи през юни с 1,5% спрямо май, когато нарасна с 0,9%, като на годишна база индустриалното 
производство се сви с 1,9% след анемично повишение с 0,1% месец по-рано. 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България се понижи през юни с 1,9% спрямо май, когато се 
сви с 0,4%. Това означава, че промишленият сектор в нашата страна продължава да изпитва трудности за четвърти пореден 
месец след силния растеж в началото на годината (с 3,6%през януари и с 1,6% през февруари). 
На годишна база индустриалното производство в България се понижи през юни с цели 3,5% след повишение с 0,9% през 
май, Това представлява първо намаляване на производството в нашата страна за настоящата година и най-солиден спад 
от 2013-а година насам. 
По този показател нашата страна се нарежда на шесто място сред страните-членки на ЕС с най-силни понижения на 
промишленото производство. 
 
√ Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще посети Струмица  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава на посещение в град Струмица в Северна 
Македония. Очаква се заедно с колегата й Никола Димитров да присъстват на концерт, а преди това Захариева ще открие 
многофункционален социален център, финансиран от нашата страна. 
270 хиляди лева е българското финансиране за социалния център, който Екатерина Захариева ще открие заедно с кмета 
на Струмица Коста Яневски. В него ще се обслужват уязвими групи лица и ще се работи за интеграцията им и социалното 
им приобщаване. Проектът е финансиран по програма „Официална помощ за развитие“  за Северна Македония. 
Тази година на територията на югозападната ни съседка са реализирани общо 11 проекта по тази програма. С български 
пари беше изграден Център за деца с аутизъм в Охрид, такъв център вече има и в Скопие, отново с българска помощ. 
Останалите проекти по програмата са насочени към сътрудничество между медиите у нас и в Северна Македония, културен 
обмен и изграждане на мостове и спортни съоръжения. 
Вечерта Захариева ще присъства на концерт в Струмица с български и македонски изпълнители, сред които Графа, 
Михаела Филева, Сладкаристика. Концертът е част от турнето “One Love Tour”, което се провежда за трета поредна година 
и по традиция се открива от външните министри на България и Северна Македония. 
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√ Загубите на вода във водопроводната мрежа достигат 60% 
Интервю на Таня Милушева с Ивайло Касчиев, инж. Иван Иванов и кмета на Джерман Ангел Цветков  в ''Преди всички'' 
"60% от добитата вода от природата се губи и изтича по тръбите или се ползва нерегламентирано, но не се отчита и 
фактурира от операторите". Това заяви пред БНР експертът от КЕВР Ивайло Касчиев, като се позова на последни данни от 
2017-а година и уточни: "Над 3/4 от водопроводната мрежа в България е изградена от етернитови тръби. Не са верни 
твърденията, че тези тръби са вредни за здравето. Азбестът е вреден, когато се реже и се образува прах, който се вдишва". 
В предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Касчиев добави, че този вид тръби много често аварират и водят 
до високи загуба на вода. 
Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов заяви пред БНР, че в най-тежките месеци, в 
предишни години, засегнатото население от безводие е било над 250 хил. души. По думите му основната причина затова 
е неравномерното използване на водните ресурси - "използват се такива водоизточници, в които в определени моменти 
няма достатъчно вода, за да задоволят нуждите на населението". Инж. Иванов добави, че освен обективните природни 
причини, трябва да се прибавят и големите загуби по водопроводната мрежа. 
От Министерството на регионалното развитие и благоустройството не приеха поканата за участие в предаването. 
 
√ Силвия Георгиева: Цветни контейнери за отпадъци трябва да има във всяко населено място с над 5000 жители 
Интервю на Таня Милушева със Силвия Георгиева в ''Преди всички'' 
"На терена на системите за управление на отпадъците има няколко играча. На първо място са общините. ... От 2013-а 
година система за разделно събиране на отпадъци - цветните контейнери, трябва да има във всяко населено място с над 
5000 жители, както и в курортните места. Отговорност за изграждане на тези системи носят организациите за 
оползотворяване на отпадъците от опаковките". Това обясни пред БНР Силвия Георгиева - председател на Национално 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя уточни, че организациите за оползотворяване на отпадъците от 
опаковки се финансират с т. нар. " продуктова такса" - това са отчисления, които всяка фирма, която пуска на пазара 
продукти в опаковки, е длъжна да им плаща.  
"Продуктовата такса е включена в цената на всяка стока и всеки от нас, като потребител, я заплаща. Приходите от 
продуктовата такса трябва да се организират в системите за разделно събиране. Организациите за оползотворяване на 
отпадъците са длъжни да сключват договор с кмета на всяка община с над 5000 жители, а общините са длъжни да 
осигуряват терени, на които да се поставят цветните контейнери", добави Георгиева в предаването "Преди всички" по 
програма "Хоризонт". 
По думите ѝ в цветните контейнери се събира смесен битов отпадък, който не е годен за рециклиране и заради това се 
извозва на сметищата. Георгиева заяви, че трябва да има кампании за информираност на гражданите за разделното 
събиране на отпадъците. 
 
√ Студентки създадоха първото денонощно пространство за учене  
Денонощно пространство за учене ще отвори врати на 1 октомври 2019 година 
Първото денонощно пространство за учене у нас ще отвори врати на 1 октомври 2019 година. Идеята за библиотека, която 
да бъде отворена 24 часа, хрумва на студентките Мартина Георгиева и Цветомира Гяурова. Причината да стартират 
инициатива като тази е, че много често те самите, както и голяма част от студентите в София, не намират подходящи 
помещения, за да учат и работят. 
Миналата година с една колежка от екипа - Цветомира Георгиева, живеехме на общежитие и се оказа една вечер, че няма 
къде да учим, тъй като някой беше взел ключа от читалнята, без да го върне и се озовахме в една бензиностанция в два 
през нощта и осъзнахме, че там има повече студенти отколкото персонал и ни дойде малко детински идеята, че можем да 
променим нещо - да направим споделено пространство за учене, разказва Мартина. 
В началото не го нарекохме Библиотека, защото искахме да дадем по-скоро свобода за комуникация на младите хора, а в 
момента се превръща по-скоро в западен тип библиотека, където ще има както места хората да седят индивидуално и да 
бъде тихо, така и места, където да седнат в група да говорят помежду си и да разменят идеи и опит. 
 
√ Замразиха 8 банкови сметки с над 100 милиона паунда по подозрения в корупция 
Британската полиция обяви, че е замразила 8 банкови сметки с над 100 милиона паунда по подозрения, че парите са 
получени от престъпления, свързани с подкупи и корупция зад граница, предаде Ройтерс. 
Лондонски съд е одобрил заповедите за замразяване на средствата, но от Британската национална криминална агенция 
обявиха, че не могат да разкрият подробности за собствениците на сметките. 
Това е най-голямата сума до момента, след като миналата година властите в Лондон въведоха нови инструменти за 
справяне с привличането на средства от корупция. Според криминалната агенция около 100 милиарда паунда мръсни пари 
минават през или влизат в Обединеното кралство всяка година. 
 
√ Световните борси нащрек заради надвисналата рецесия  
Борсите във водещите световни икономики следят внимателно движенията на основните показатели на фона на опасения 
за надвиснала рецесия. 
В сряда индексът Дау Джоунс загуби 800 пункта, след като пазарът за държавни облигации изпрати тревожни сигнали. 
Един от най-лошите дни за годината - около тази констатация се обединиха финансисти. Обезпокоителното заключение 
изправи глобалните пазари нащрек, след като бе взето предвид свиването на две от водещите световни икономики - 
Германия и Великобритания. 
В САЩ доходността на краткосрочните държавни облигации надмина тази на дългосрочните. Това явление, известно като 
"обръщане на кривата на доходността" бе разчетено като липса на увереност в растежа на икономиката. 
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През изминалите 50 години подобно условие е било предвестник на рецесия. 
За неблагоприятната ситуация в САЩ влияят и други фактори като увеличаващият се дефицит и намаляване на 
инвестициите отчасти заради напрежението в американо-китайските търговски отношения. 
Загубата на Дау Джоунс с 3% в сряда засенчва оптимистичните очаквания, белязани с по-високи нива на потребителски 
разходи и ниско ниво на безработица. 
Американският президент Доналд Тръмп увери, че икономиката е в цветущо състояние и порица Федералния резерв за 
високите лихвени проценти, които според него спират растежа. 
Според анализатори лошите новини за американската икономика могат да окажат влияние на преизбирането на Тръмп. 
 
News.bg 
 
√ 2.9% годишна инфлация през юли отчита НСИ 
0.8% месечна инфлация през юли 2019 г. отчита Националният статистически институт. 
От началото на годината инфлацията е 2%, а годишната инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.9%. 
Средногодишната инфлация за периода август 2018 - юли 2019 г. спрямо периода август 2017 - юли 2018 г. е 3.3%. 
През юли 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 
- облекло и обувки - намаление с 2.9%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.2%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
- транспорт - увеличение с 0.4%; 
- съобщения - увеличение с 0.2%; 
- развлечения и култура - увеличение с 6.6%; 
- образование - увеличение с 0.3%; 

 ресторанти и хотели - увеличение с 2.8%; 
 разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%. 

През юли 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0.6%, месо от едър рогат добитък - 
с 1.3%, свинско месо - с 0.1%, месо от домашни птици - с 1.1%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 1.5 и 2.1%, прясна 
и охладена риба - с 1.8%, пълномаслено прясно мляко - с 0.8%, яйца - с 1.3%, цитрусови и южни плодове - с 4.8%, домати - 
с 18.8%, краставици - с 28.3%, зрял чесън - с 3.0%, маслини - с 0.7%, гъби - с 0.1%, зрял боб - с 0.6%, захар - с 0.2%, шоколад 
и шоколадови изделия - с 1.4%, сладолед - с 0.7%, оцет - с 1.4%, сол - с 1.6%, чай - с 1.3%, минерална вода - с 0.5%, плодови 
сокове - с 0.3%, ракии - с 0.1%, бира - с 0.2%, и други. 
Цените на следните хранителни продукти са се понижили: ориз - с 0.2%, хляб - с 0.4%, мляно месо (кайма) - с 0.2%, 
нискомаслено прясно мляко - с 0.2%, кисели млека - с 0.3%, сирене - с 0.2%, кашкавал - с 0.2%, млечни масла - с 2.0%, 
маргарин - с 0.9%, олио - с 1.3%, ябълки - с 0.7%, праскови и кайсии - с 14.9%, зеле - с 11.4%, зрял лук - с 5.1%, кореноплодни 
зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 15.4%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 14.3%, 
леща - с 0.7%, картофи - с 21.5%, кафе - с 1.2%, и други. 
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари - с 0.3%, електроенергия - 
с 2.9%, топлинна енергия за подгряване на вода - с 3.4%, бойлери - с 2.0%, прахове за пране и други перилни средства - с 
0.4%, велосипеди - с 0.1%, резервни части за ЛТС - с 0.3%, метан за ЛТС - с 0.2%, пътнически въздушен транспорт - с 18.7%, 
градинарство - с 0.7%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 15.2%, услуги по обществено хранене - с 0.4%, 
услуги по краткосрочно настаняване - с 22.1%, продукти за лична хигиена - с 1.5%, козметични продукти - с 0.8%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло 
- с 3.2%, обувки - с 2.5%, централно газоснабдяване - с 0.2%, течни горива за битови нужди - с 0.2%, въглища - с 1.0%, дърва 
- с 0.5%, хладилници - с 0.4%, перални и съдомиялни - с 0.2%, климатични инсталации - с 2.2%, препарати за почистване на 
съдове - с 0.9%, дизелово гориво - с 0.7%, автомобилен бензин А95H - с 0.7%, автомобилен бензин А100Н - с 0.6%, газ 
пропан-бутан за ЛТС - с 1.5%, телевизори - с 1.7%, кина и театри - с 1.9%,автомобилни застраховки - с 0.8%, и други. 
През юли 2019 г. цените на лекарствените продукти и на стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%, а цените на 
лекарските услуги - с 0.3%. 
 
√ 70% от българите са работели през второто тримесечие на 2019 г.  
70.7% от българите между 15 и 64 години са работели през второто тримесечие на 2019 г. Това показват данните на 
Националния статистически институт. 
Други 61 200 сънародници в тази възрастова група обаче са обезкуражени, че ще успеят да намерят работа. 
Общият брой на работещите през второто тримесечие на годината е 3 262 800 души. От тях 1 733 200 са мъже, а 1 529 700 
- жени. Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, 
а при жените - 49.2%. 
През второто тримесечие на 2019 г. 2 065 300 души (63.3%) работят в сектора на услугите, 980 200 (30%) работят в 
индустрията, а 217 400 (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство.  
От всички заети 3.6% са работодатели, 6.5% - самостоятелно заети лица, 89.3% - наети лица, и 0.6% - неплатени семейни 
работници. С временна работа са 4.6% от наетите лица. 
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Заетите на възраст 15 - 29 години са 42.8% (47.5% за мъжете и 37.7% за жените), а на възраст 20 - 64 години е 75.7%. Това е 
с 3,1% повече в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. 
През второто тримесечие на 2019 г. безработните са 142 000, от които 82 700 (58.2%) са мъже и 59 300 (41.8%) - жени. 
От всички безработни лица 15.1% са с висше образование, 45.1% - със средно, и 39.8% - с основно или по-ниско 
образование. 
Продължително безработни (от една или повече години) са 84 500 българи, или 59.5%. От тях 25 100 души търсят първа 
работа. 
През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 години е 6.9%, като при 
мъжете той е 7.3%, а при жените - 6.3%. 
 
В. Банкерь 
 
√ Възможно е междуфирмената задлъжнялост да нарасне минимално  
Обобщената прогноза на финансовите посредници за междуфирмената задлъжнялост през третото тримесечие на тази 
година сочи минимално нарастване. Това става ясно от данни на Министерството на финансите, публикувани в изданието 
"Финансов сектор: оценки и очаквания". То представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение 
на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Балансовата оценка 
се повишава слабо спрямо предходното издание, когато анкетираните очакваха запазване на нивото на показателя. В 
настоящото издание делът на неутралните отговори продължава да бъде преобладаващ.  
През второто тримесечие на 2019 г. намаля процентът на предприемачите, които съобщават за финансови проблеми, сочи 
изследването. Този резултат от краткосрочните бизнес наблюдения на Националния статистически институт в известна 
степен контрастира с очакванията на финансовите посредници за леко повишение на междуфирмената задлъжнялост. В 
същото време тези очаквания са на фона на продължаващо търсене на заемни ресурси от страна на нефинансовите 
предприятия под формата на банков кредит при подчертано ускорено намаление на лошите и преструктурирани кредити 
в корпоративния сегмент. Намалението към края на юни се ускори до 27% на годишна база при 13% към края на март тази 
година. 
 
Publics.bg 
 
√ Участъкът между пътните възли „Буховци" и „Белокопитово" на АМ „Хемус" ще е готов през 2021 г. 
На обекта работят близо 100 души – работници, археолози и геодезисти  
Участъкът между пътните възли „Буховци" и „Белокопитово" на АМ „Хемус" трябва да е готов през 2021 г. Това стана ясно 
при проверка на строителните дейности, извършена от премиера Бойко Борисов. Трасето е дълго е 16,32 км. Първата копка 
беше направена на 16 август 2018 г.  
„Колко ни е красива държава ни и колко трудно е строителството. Колко скална маса, колко нещо трябва да се извози. 
Защото после като стане готово, всички казват – „лесно", заяви премиерът Бойко Борисов при огледа на извършваните 
дейности. По време на инспекцията министър-председателят бе с министъра на финансите Владислав Горанов и 
заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Строителният екип ги запозна с 
етапа, на който е изграждането на 207-метровия мост по трасето. 
В изходната част на трасето има два обекта с археологически разкопки, по които работят специалистите от Националния 
археологически институт с музей при БАН. Те проучват фрагменти от 5000 години преди новата ера (ранния халколит и 
ранножелязната епоха). Според анализа на експертите единият обект се нуждае от по-подробно изследване, което ще 
продължи около два месеца.  
„Благодаря на археолозите. Имаме перфектни отношения и добър синхрон", заяви министър-председателят Бойко 
Борисов. Той добави, че поисканото от археолозите удължение на срока с два месеца ще бъде уважено. „Хем строим, хем 
разкриваме красотите", каза още премиерът, разглеждайки разкопките на разкрито древно селище. На обекта работят 
близо 100 души – работници, археолози и геодезисти.  
Общата дължина на АМ „Хемус" е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Ябланица и от с. Белокопитово 
до Варна с дължина близо 170 км. Довършването на „Хемус" е сред основните приоритети на правителството и се планира 
тя да е готова от София до Варна през 2023 г. 
 
„Дума“ 
 
√ Нова версия: 50 души имали паролите за базата на НАП 
Нова версия за пробива в системата на НАП извади защитата на Кристиян Бойков, основният обвиняем за източването на 
личните данни на над 5 млн. български граждани. Адвокатите на младия мъж твърдят, че базата на приходната агенция е 
разбита от друг хакер в същия ден, в който Бойков е коментирал „НАП си отива“. Тази реплика бе публикувана от 
прокуратурата като част от доказателствата срещу Кристиян и „ТАД Груп“. 
Изтеклите от прокуратурата доказателства са истина, но са извадени от контекста, твърди Любен Казанлиев, адвокат на 
Бойков. Нормално е едно 20-годишно момче при повдигнати обвинения в кибертероризъм да се страхува. Вярвам обаче, 
че ще се докаже липсата на вина, каза пред БиТиВи адвокатът и показа ново доказателство за невинността на Кристиян 
Бойков. 
На 14 април тази година участник в професионален чат се хвали, че е хакнал сайта на НАП. Дава потребителско име и админ 
панела - пътят, по който данъците може да се коригират, разясни показания документ Любен Казанлиев. 
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Това са около 50 човека във въпросната чат група, всичките добри ИТ специалисти, в тази група си комуникират по 
професионални проблеми, посочи адвокатът. Този, показал уязвимостта на НАП, не се познава с Кристиян. 
„Срамота, такива елементарни глупости" - това са коментарите на останалите. Не могат да повярват, че се ползва 
"Админ/Админ" като вход, показа разпечатка защитникът Любен Казанлиев. 
Няколко часа по-късно Кристиян Бойков казва в служебния чат "НАП си заминава". Тоест тази уязвимост вече е публична, 
тя се знае в професионалните среди, оповестена е в група от 50 човека и е нормално да се коментира от 
професионалистите. Вижда се реплика на Кристиян от същия този чат в изнесените "доказателства" от прокуратурата, 
обясни още адвокатът на младия хакер. 
Любен Казанлиев допълни, че като адвокат не е длъжен да каже истината, а да защити клиента си. 
Прокуратурата обаче е длъжна да събира доказателства и за невинност, няма право да манипулира доказателства, за да 
обвинява. Не ни извикаха, когато са декриптирали компютъра, не знаем колко е вярно всичко, което сега се изнася, 
коментира Казанлиев. 
При свидетелските показания пък ставало дума за бивши служители на "ТАД Груп". Единият от тях е уволнен, а другият 
работи за конкуренция, затова не мога на този етап да съм убеден в тяхната обективност , каза още защитникът. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Поражения по моста на на АМ „Струма" край Дупница - до кога ще е ограничено движението? 
- Пристигна ли ферибот до блокираните българи на остров Самотраки - на живо от Гърция 
- След поредния инцидент - какво трябва да знаем за мъртвото вълнение на морето? 
- Учебниците по история за 10 клас с изучаване на комунизма - кое е новото? 
- Голяма Богородица - на живо от Троянския манастир 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- АМ "Струма" остава затворена след пожара. Кой е виновен? 
- След погрома в заведение - как се разчистват сметки за милиони? И още: за войната срещу наркопазара. Коментар 

на разследващия журналист Слави Ангелов. 
- Инцидент или нехайство? Или как възрастна жена стана жертва на решетка в подлез? 
- "Дръжте крадеца" - кой обира системно дарения за болно дете? 
- Започна извозването на блокираните туристи от гръцкия остров Самотраки. На живо - ще поискат ли обезщетение 

останалите дни наред без подслон? 
- Изцеление и спасение на Голяма Богородица. На живо от Троянския манастир. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 август 
София. 

- От 13.30 часа омбудсманът Мая Манолова ще обсъди в институцията с организациите на медицинските сестри, 
акушерките, лекарските асистенти и фелдшерите, рехабилитаторите и кинезитерапевтите законопроект за 
съсловните организации на медицинските специалист. 

- Мъж и жена ще бъдат оперирани от световноизвестния неврорентгенолог проф. Ханс Хенкес и доц. Станимир 
Сираков в УМБАЛ „Св. Иван Рилски". 

- От 12.00 ч. пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните (в градинката пред ВМА) с 1- минутно 
мълчание ще бъде почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и граждани, 
загинали при спасяването на човешки живот. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. ще бъде осигурен контролиран достъп до фара на туристически комплекс „Остров Света Анастасия". 
- От 11.30 ч. ще бъде отслужен водосвет на остров Света Анастасия по случай празника на Голяма Богородица 
- В 20.30 часа на външната сцена на НЧ "Просвета 1888" в Поморие ще се проведе Националното турне в подкрепа 

на кампанията "Роди дете в България". 
*** 
Варна. 

- От 9.00 ч. ще започне празникът на Варна ще започне в 9.00 часа с тържествената Архиерейска света Литургия в 
катедралния храм „Успение Богородично". 

- В 10.30 часа ще бъде тържествено издигнат флагът на града, след което ще тръгне литийно шествие с чудотворната 
икона на Света Богородица. 

- Между 09.30 ч. и 10.30 часа уникалният арт локомотив на БДЖ ще бъде композиран на ЖП гара Варна за 
посетители и любители на железопътния транспорт по случай празника на града. 

- От 20.00 ч. ще започне празничен концерт по случай празника на града. 
*** 
Враца. 

- От 9.00 ч. Врачанският митрополит ще оглави богослуженията за празника Успение Богородично в Чирепишкия 
манастир 

- От 11.30 ч. в манастира „Св. Иван Рилски" (Пусти) ще бъде осветен и раздаден курбан за здраве. 
*** 
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Русе. 
- От 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе Областната епизоотична комисия ще проведе заседание. 

*** 
Смолян 

- От 13.00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Смолян. 
*** 
Стара Загора 

- От 9.30 до 10.30ч. в храма„Свети Паисий Хилендарски" кв. „Зора", Стара Загора ще се раздаде курбан. 
*** 
Струмица. 

- Министър Екатерина Захариева открива One love tour в Струмица, Република Северна Македония. 
*** 
Шумен. 

- От 11.30 часа в салона на читалището, под наслов „Дух и светлина" НЧ „Напредък- 1869" в Шумен ще отбележи 
150-тата си годишнина. 

 
Дневник  
 
√ Световната икономика изглежда е вече в рецесия 
Доста неприятна новина очаква мнозина, когато се върнат на работа от лятната отпуска - световната икономика изглежда 
вече е в рецесия и предстои още несигурност за бизнеса, служителите и потребителите само 10 години след избухването 
на най-тежката подобна криза от 30-те години на ХХ век насам. 
Основната причина е различна от друг път - струпването наведнъж на търговската война САЩ-Китай, вероятността за 
Брекзит без сделка, растящ протекционизъм, зачестяващо прибягване до наказателни мита и санкции. Засега изглежда, че 
свиването на икономиката няма да е шокиращо, а постепенно и не особено голямо. Проблемът е, че политиците, 
преследващи собствени цели с често популистки методи ще трябва да си припомнят колко е важно да създават добър и 
предвидим бизнес климат, а този път централните банкери са с ограничени възможности да помагат. 
Предупрежденията, че се задава рецесия вече са невалидни - световната икономика вероятно вече е в рецесия, смята 
Джон Кемп. Повечето циклични индикатори (вижте графиките в дъното на статията) показват, че бизнес активността е в 
стагнация или намаляваща с бързо темпо, само че анализаторите обикновено стигат със закъснение до заключение за 
рецесия, а политиците и централните банкери не бързат да я обявят, за да не уплашат потребителите, да не намалят бизнес 
доверието и така да ускорят забавянето на икономиката, отбеляза той в коментар за "Ройтерс" преди седмица. 
 

 
Глобално индустриално производство (промяна в % спрямо предходната година по средни месечни и тримесечни 

показатели) 
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Индекс за поръчки на търговските директори от еврозоната. (показател под 50 единици се разчита като свиване на 

активността). 
 

В сряда разочароващите отчети за състоянието на големи икономики като китайската и германската на фона на търговската 
война САЩ-Китай накараха инвеститорите да започнат бързо да се подготвят за непосредствено предстояща рецесия. В 
четвъртък това ясно се видя на азиатските пазари след като преди това трите големи борсови иднекса в САЩ завършиха 
търговията с около 3% спад. След като поевтиняха с над 3% цените на петрола продължиха да падат и днес - Brent вече е 
на ниво 59 долара за барел, а американският лек петрол е под 55 долара за барел. В същото време златото поскъпна за 
ден с 1% като сигнал, че инвеститорите местят средствата си към "безопасни пристанища". 
Днес анализатори се опитват да внесат успокоение и да обяснят, че събитията са кратковременна корекция и няма нищо 
страшно. Но Джон Кемп сочи към това какви са настроенията на бизнеса през последните месеци. Той цитира данни от 
глобални проучвания за бизнес климата, за индустриалното производство, новите поръчки, бизнес инвестициите, 
активността в строителството, производството на автомобили или обем на товарите в най-големите транспорни центрове 
на планетата. Всички данни сочат стагнация или намаляване спрямо миналата година от месец май насам и влошаване на 
тенденцията през юни и юли. 
 

 
Обем на световната търговия с промяна (в%) спрямо предходната година по средни месечни и тримесечни 

показатели. 
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По повечето показатели глобалната икономика е посред най-бързото си забавяне от 2015 г., а в много случаи - и от 2009 г. 
насам, посочва Кемп. Забавянето на финансовите пазари и на борсите и търговията с петрол и суровини също сочат с 
голяма вероятност изпадане в рецесия или скорошно навлизане в това състояние. 
Петролът поевтиня с повече от 22% от април насам (и с 20% спрямо август 2018 г.), независимо от санкциите на САЩ срещу 
Иран и Венецуела, целящи да извадят от пазара техния добив. Саудитска Арабия, Русия и участниците в сделката на групата 
ОПЕК+ се въздържат да увеличават добивите си в опит да поддържат по-високи цени на петрола, а в САЩ се забавя 
откриването на нови сонди. Въпреки това петролът поевтинява и това се тълкува като ясен признак, че причината е в 
свиващото се потребление в забавящи се или вече в рецесия големи икономики. 
Ръстът на икономиките не умира от старост, а бива убит - най-често заради грешки на банкери и политици, казваше Бен 
Бърнанке, бившият председател на централната банка на САЩ. През последните десетилетия повечето рецесии са били 
причинени от погрешни стъпки във фискалната и монетарната политика, както и на финансовия надзор, но сега проблемът 
идва основно от търговската политика, рязко завила към протекционизъм и опити за редизайн на глобалните вериги за 
доставки. 
Понеже тези опити се правят между гигантите САЩ и Китай, предизвиканата несигурност и забавянето и замразяването на 
инвестиционни планове в двете страни повлече последици и за Европа и Азия. Неспирното повишаване на мита, 
антидъмпингови мерки, санкции и ограничения на инвестициите съвсем объркаха плановете за икономическа експанзия. 
В сряда на пазарите за американски и британските дългови облигации се включи последният индикатор за навлизане на 
САЩ и Великобритания в рецесия. Това е т.нар. инверсия на кривата на доходността - когато разликата в доходността 
между 2-годишните и 10-годишните дългови книжа стане такава, че за инвеститорите е по-скъпо да купуват краткосрочен, 
а не дългосрочен дълг. Подобно нещо се случва за пръв път от 2007 г. насам и динамиката на тази разлика е смятана за 
най-надеждният показател за това, че икономиката ще навлезе в рецесия в следващите 12-24 месеца. От 1978 г. насам 
след инверсия на доходността винаги е следвала рецесия - в 5 от 5 случая. 
При 2-годишни облигации обикновено рискът е по-малък и плащанията от държавата са два пъти в годината. Затова и 
доходността им е по-ниска от тази при 10-годишните, с които се поема по-голям риск и се очаква той да се изплати с по-
висока доходност. Но ако се случи обратното, то означава, че инвеститорите оценяват следващите месеци като толкова 
или дори по-рискови, колкото да заложиш на дългосрочни облигации. Движението вече се вижда и при 30-годишните 
американски дългови книжа - днес в азиатската търговия доходността при тях падна до 1.991%, т.е. под прага от 2%, който 
Федералният резерв на САЩ се опитва да поддържа, за да не започнат инвеститорите да разпродават този дълг. Това се 
случва за пръв път в историята. 
Кери Крейг, един от стратезите за глобалните пазари към J.P. Morgan Asset Management, все пак предупреждава да не се 
прибързва със заключенията. Той напомня за "Ройтерс", че пазарите са се променили значително през последните 10 
години и инверсията на кривата на доходностто не е толкова страшен показател, какъвто е бил в миналото. "Това е по-
скоро включване на аларма инвеститорите да прегледат колко солидни са портфейлите им, но не е основание за паника 
или за започване на разпродаване". 
Производството на автомобили е друг от важните индикатори - то се забавя с най-високото темпо от финансовата криза 
насам и това се отразява на показателите за индустриално производство, транспорт и потребление на петрол и други 
суровини. Този бизнес е един от най-мащабните и най-обвързаниет в световните мрежи, което го прави централен 
показател за състоянието на глобалната икономика и енергийните пазари. 
Данни на Организацията на производителите на моторни превозни средства (OICA) показват, че миналата година спадът е 
бил с 1% - първото намаление в производството от 2009 г. насам и едва третото от 20 години насам. Но 2019 г. се очертава 
още по-неприятна - само Япония отчита увеличение (3% на годишна база за първите 5 месеца) и в САЩ има спад (-2% за 
първот ополугодие), но в големи центрове като Китай (-13%), Германия (-12%) и Индия (-11%) свиването е силно и често е 
най-голямото от 2009 г. насам. 
 
 

 
Световно производство на автомобили - промяна в % спрямо предходната година. 
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Производство на автомобили в Германия (промяна в % спрямо предходната година по средни месечни и тримесечни 

показатели). 
 
 

 
Германско промишлено производство (промяна в % спрямо предходната година по средни месечни и тримесечни 

показатели). 
 
Това няма начин да не се отрази на пазарите на пластмаси, стомана, алуминий, маркетинг и реклама, горива (за транспорт 
на произведените автомобили и за рафинирани продукти за самите коли). Състоянието на сектора влияе в повечето страни 
на износа на стоки с висока стойност и на пазара на труда на квалифицирани и добре платени специалисти. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ България на 17-то място по чуждестранни инвестиции 
България се нарежда на 17-то място в световната класация на страните с най-много преки чуждестранни инвестиции, 
предават световните медии. В началото на списъка влизат 50 държави като страната ни попада в първите 20 с резултат от 
4.69 точки и реализирани 54 проекта за 2018 г., сочат данни, цитирани от „Файненшъл таймс“. 
Проучването обхваща 105 страни като показва къде има повече инвестиции от очакваното и подрежда данните на база 
колко са реализираните проекти за 2018 г. Миналогодишният лидер Мозамбик тази година е паднал на 12 позиция, а 
челното място взимат Сърбия (11.92) и Черна гора (11.49), следвани от Камбоджа (10.82), Литва (8.47) и Малта (7.78). 19 от 
20 в страните от развиваща се Европа са с резултат по-висок от единица. Единствено Русия пада под това ниво с 0.95 т. 
Малта обаче е първенец в страните от Западна Европа с двоен ръст на осъществените проекти за 2018 г., когато те са 
нараснали до 20. След нея в региона са Ирландия (3.35), Финландия (2.71), Великобритания (2.55), Португалия (2.34) и 
Испания (2.18). Люксембург, който бе регионалният лидер през 2017 г. обаче продължава да отбелязва спад в 
чуждестранните инвестиции. 
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От 10-те най-големи икономики в света, 5 са с индекс над 1: Великобритания (2.55), Индия (1.54), Франция (1.26), Канада 
(1.04) и Германия (1.01). 6 от тях пък отбелязват ръст на инвестициите в сравнение с 2017 като това включва Канада, Индия 
и Обединеното кралство. 
В дъното на първите 50 е Испания (2.18), а преди нея са Шри Ланка (2.30) и Кипър (2.30). 
 
√ Мобилни екипи отново тръгват по общините за новите пенсии  
Мобилни екипи от всички териториални поделения на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ ще консултират 
отново през септември хората, за да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, 
изчислен по старата или по новата методика, действаща от началото на 2019 г., съобщиха от института. 
Индивидуалният коефициент е елемент, приложим при определянето размера на пенсиите, свързани с трудова дейност. 
Графиците за посещенията на мобилните екипи в общинските центрове по места през септември т.г. ще бъдат оповестени 
до края на август в приемните на всяко ТП на НОИ. В постоянните приемни на поделенията на НОИ, както и в изнесените 
работни места, консултациите по тази тема не са преустановявани. 
В кампанията през май над 1500 бъдещи пенсионери са били консултирани за вариантите за изчисляване на 
индивидуалния коефициент на бъдещата им пенсия чрез мобилните групи. За да получим консултация, трябва да 
предоставим на служителите информация за общата продължителност на придобития осигурителен стаж за времето до 
31 декември 1996 г., както и документ по образец УП-2 за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са 
внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по личен избор 
преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими за изчисляването на индивидуалния коефициент и по т.нар. "стара 
методика". 
От началото на годината около 52 000 души са подали заявления за отпускане на лична пенсия, свързана с трудова дейност, 
като пенсионното производство за част от тях все още не е приключило, съгласно нормативно установения срок от 4 месеца 
за произнасяне на пенсионния орган.  
Хората с подадени заявления в периода от 1 януари 2019 г. до 3 май 2019 г. за отпускане на пенсия, свързана с трудова 
дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези от тях, на които е била отпусната такава пенсия до 4 май 
2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на 
индивидуалния им коефициент. От този ред до момента са се възползвали около 2200 души. 
Електронната услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия" е достъпна и за самостоятелно ползване на интернет страницата 
на НОИ чрез издаден от института персонален идентификационен код /ПИК/. От 4 май т.г. досега през тази услуга са 
направени справки с ПИК за близо 36 000 души. 
 
Economic.bg 
 
√ Китай е ограничил вноса на злато 
Вносител №1 в света е понижил доставките с около 300-500 тона 
Китай сериозно е ограничила вноса на злато от месец май насам, казали са пред Reuters източници от мултимилиардната 
индустрия. Целта на забраната би могла да е Китай да запази колкото се може повече долари на територията си и да 
подкрепи собствената си валута на фона на забавящия се икономически растеж. 
Втората най-голяма световна икономика е понижила доставките си на злато с около 300-500 тона, чиято стойност е между 
15 млрд. и 25 млрд. при сегашните цени, в сравнение с миналата година. 
Рестрикциите идват на фона на ескалиращата търговска война със САЩ, която забави китайския икономически растеж до 
най-ниското му ниво от почти три десетилетия насам и понижи курса на китайския юан спрямо долара до най-ниското  му 
равнище от 2008 г. насам. 
Китай е най-големият вносител на злато в света, като миналата година импортира около 1500 тона от ценния метал на 
стойност 60 млрд. долара. Това се равнява на една трета от световните доставки на злато. През последните 20 години 
търсенето на златни бижута, инвестиционни кюлчета и монети в Китай се увеличи, тъй като азиатската страна бързо 
забогатя. Златните резерви на Китай, за които има официални данни, се увеличиха до близо 2000 тона. 


