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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Министерство на туризма ще изплати над 9,5 млн. лева за подпомагане на туроператорите 
Министерството на туризма ще изплати над 9,5 млн. лева на 32 туроператори по мярката за държавна помощ от 35 евро 
на седалка. Целта на субсидията е да се подпомогне възстановяването на туристическия сектор от пандемията COVID-19. 
По мярката чрез Системата за национални инвестиции (СУНИ) са постъпили 139 заявления за отпускане на държавна 
помощ на стойност 19 350 450 лева. Две от заявленията са оттеглени преди разглеждане от комисията, одобрени са 64 
проектни предложения, подадени от 32 туроператори, а други 73 са отхвърлени. 
Заявления са разгледани от комисия с участие на външни експерти, които са изготвили оценки за съответствие с 
изискванията на нотифицираната от Европейската комисия схема за държавна помощ. 
Отпуснатите средства след решение на Министерски съвет са в размер на 9 571 588 лева и е в границите на предварително 
одобрения от Европейската комисия бюджет на мярката от 22.03.2022 г. Отпуснатите средства са въз основа верифицирани 
139 825 чуждестранни туристи, които са ползвали чартъри за организирани туристически пътувания от 01.06.2021 г. до 
14.05.2022 г. 
 
√ 7 вместо 10 дни изолация за заразените с коронавирус от днес 
От днес заразените с коронавирус ще остават в изолация 7 вместо досегашните 10 дни. 
Карантината за контактните ще бъде намалена от 7 на 5 дни. 
За преболедували, ваксинирани или хора, които са си поставили бустерна доза до 90 дни преди контакт със заразен 
карантина няма да има. 
Съкратените срокове за карантина и изолация ще важат и за хората в заварено положение. 
 
√ Камелия Нейкова: Няма да се купуват нови машини за изборите, не се налага и модифициране на софтуера 
Не е необходимо закупуване на нови машини - те са толкова, колкото бяха и през ноември на последните избори. Това 
заяви в студиото на "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя уточни, че общият им брой е 12 837 и се 
намират в склада, в който са от самото начало. 
"Ще бъдат отделени отново машини - на предишните избори бяха около 400 за разяснителна кампания, които ще 
бъдат предоставени в изборните райони и съответните общини и всеки избирател, който желае чрез демо версия да 
опита да гласува с машина, ако все още има някакво притеснение за това", каза Нейкова. 
Тя подчерта, че модифициране на софтуера към този момент не се налага. 
След като приключи срока за регистрация на партиите и коалициите за предстоящите избори вчера, са се регистрирали и 
5 партии и 3 коалиции в условия на неприключила проверка на подписките, каза още председателят на ЦИК. 
"До края на деня ГД "ГРАО" ще върне резултата от проверката и в случай, че някои от тези партии и коалиции не е 
събрала необходимия брой подписи, нейната регистрация ще трябва да бъде заличена", допълни Камелия Нейкова. 
На въпрос дали "Продължаваме промяната" и "Демократична България" биха могли да се явят заедно на предстоящите 
избори, Нейкова каза, че до 27 август е законовият срок и ако те решат да подадат заявление за промени в зависимост от 
заявеното желание и съобразено със закона, ЦИК ще вземе своето решение. 
"Според законовия текст в Изборния кодекс може да се правят промени в състава или наименованието на 
регистрирана коалиция, т.е. ако някоя от съставните партии реши да напусне, коалицията ще остане регистрирана 
за изборите, ако в нея са останали поне две партии. В регистрирана коалиция може да се включи и друга партия. Но 
коалиция в коалиция мисля, че закона не допуска - това е допстимо в избори за общински съветници и кметове, когато 
се създават местни коалиции", обясни Нейкова. 
Според предварителните избирателни списъци броят на избирателите е малко над 6 млн. и 661 хиляди. Това са хората с 
избирателни права, независимо дали живеят в България или в чужбина. При тези избори няма изискване за уседналост, 
каквото има при местни избори и при избори за членове на ЕП, добави председателят на ЦИК. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/kameliya-neikova-nyama-da-se-kupuvat-novi-mashini-za-izborite-ne-se-nalaga-i-modificirane-na-softuera-1204869news.html
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√ ЕК одобри държавна помощ от 426 млн. лева за подпомагане на земеделските стопани 
Европейската комисия одобри държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за 
преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на 426 милиона 
лева (218 млн. евро) за подпомагане на земеделски стопани. 
Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката 
след агресията на Русия срещу Украйна. 
По този начин се осигурява подпомагане за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – 
животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и 
зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, 
тиквички и тютюн, за да се противодейства на негативното влияние от наложените санкции или предприетите ответни 
мерки, и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност. 
 
√ Инфлацията във Великобритания се покачи до нов 40-годишен връх през юли 
Според официални данни британската инфлация се е покачила до нов 40-годишен връх през юли заради повишаването на 
цените на хранителните продукти, което задълбочава кризата, тъй като страната е изправена пред перспективата за 
рецесия. 
Индексът на потребителските цени се повиши до 10,1 % през миналия месец от 9,4% през юни - 40-годишен рекорд по това 
време, съобщи Службата за национална статистика. 
По-рано този месец Английската централна банка предупреди, че тази година инфлацията ще се покачи до малко над 13%, 
което е най-високото ниво от 1980 г. насам. 
Тя също така прогнозира, че страната ще навлезе в рецесия, която ще продължи до края на 2023 г., като официалните 
данни от миналата седмица показаха, че британската икономика се е свила през второто тримесечие. 
"Разбирам, че времената са трудни и хората са притеснени от повишаването на цените, с което се сблъскват страните по 
света", заяви финансовият министър Надим Захауи след публикуването на последните данни за инфлацията. 
"Контролирането на инфлацията е мой основен приоритет и ние предприемаме действия чрез силна, независима парична 
политика, отговорни решения за данъците и разходите и реформи за повишаване на производителността и растежа", каза 
Захави. 
Той заяви, че правителството "помага, където може", чрез своя пакет от мерки за подкрепа в размер на 37 млрд. паунда. 
Великобритания е изправена пред криза, свързана с разходите за живот, като стойността на заплатите намалява с рекордни 
темпове. 
Влошаващата се икономика ще бъде поета от наследника на министър-председателя Борис Джонсън, след като той 
напусне поста си следващия месец, като колегите му консерватори Лиз Тръс и Риши Сунак се борят да поемат 
управлението. 
На последното си заседание централната банка повиши основния си лихвен процент с 0,50 процентни пункта до 1,75%, 
което е най-голямото повишение от 1995 г. насам. 
Ходът на Английската централна банка е отражение на агресивната парична политика на Федералния резерв на САЩ и 
Европейската централна банка през миналия месец, тъй като светът се надпреварва да охлажда горещата инфлация, 
подхранвана от нахлуването на Русия в Украйна. 
Статистическата служба на Обединеното кралство съобщи, че "най-големите движения" в индекса на потребителските 
цени през юли идват от храните. 
Хлябът и зърнените храни са допринесли най-много за поскъпването на храните, следвани от млякото, сиренето и яйцата. 
Повишенията се отразиха в по-високите цени на храните за вкъщи, заяви главният икономист на ONS Грант Фицнер. 
"Повишаването на цените на други основни стоки, като например храна за домашни любимци, тоалетни ролки, четки за 
зъби и дезодоранти, също повиши инфлацията през юли", добави той. 
Цените на пакетните почивки и на самолетните билети също се повишиха поради по-голямото търсене, каза Фицнер. 
Разходите за суровини и стоки, които напускат фабриките, продължиха да се увеличават. 
 
БНР 
 
√ Партии не успяват да вземат 2500 гласа на изборите. Как намират толкова привърженици за регистрация? 
Когато в една подписка фигурират твърде много починали хора, това е индикатор за нещо нередно, алармира 
говорителят на ЦИК 
Интервю на Ирина Недева с Цветозар Томов 
"Теоретично е възможно да се случи трагично събитие с човек, който е подписал подписка на партия. Единични случаи на 
починали хора има в почти всички подписки. Когато това число е твърде голямо, това е индикатор, че има нещо нередно 
в самата подписка". 
Това каза пред БНР заместник-председателят и говорител на ЦИК Цветозар Томов. Преди дни той гласува против 
регистрацията на 3 от партиите, в чиито подписки главна дирекция ГРАО е открила повече от 50 подписи на покойници. 
"Законът не предвижда санкции за представянето на подобни некоректни записи. Стои въпросът кой е подписал тези 
хора?", попита Томов. 
Той обясни, че гласува символично в подобни скандални случаи, за да обърне вниманието на обществото и медиите към 
проблема.   
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В предаването "Преди всички" говорителят на ЦИК уточни, че няма парламентарно представена партия, в чиято подписка 
фигурира голям брой починали хора. 
Това е публично достъпна информация, но ЦИК може да направи преценка как да постъпи, ако получи такова искане, 
отбеляза Цветозар Томов. По думите му членовете на ЦИК трябва да останат неутрални по време на кампанията. 
В българската изборна практика почти винаги има партии, които не са в състояние да съберат дори 2500 гласа на изборите, 
подчерта Томов. 
"Възниква въпросът как намират 2500 твърди привърженици, които да подкрепят регистрацията им". 
Томов изрази лично мнение, че не вижда смисъл партия, която след предишни избори е била в парламента, да представя 
подписка, защото "очевидно има достатъчно влияние" и вероятно "би било по-смислено подобно изискване да има само 
при партии, които не са доказали своята обществена тежест". 
В контекста на предстоящия парламентарен вот Цветозар Томов прогнозира, че темата за машинното гласуване ще заеме 
водещо място. 
"В българското общество се подхранват съмнения в това, че чрез машинното гласуване могат да се извършват тежки 
предизборни манипулации. Мога да уверя хората, че в изборите, проведени през миналата година, няма случай, в който 
да сме регистрирали манипулация на машинен вот." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.   
 
√ Излишък по текущата сметка от 77,5 млн. евро към средата на годината 
Преките чуждестранни инвестиции в България нарастват от началото на годината с близо 290 млн. евро  
През юни 2022 г. текущата сметка на България е на излишък от 77,5 млн. евро, търговският дефицит е в размер на 529 млн. 
евро, а преките чуждестранни инвестиции намаляват със 138,6 млн. евро, но за първите шест месеца на настоящата година 
нарастват с 289,2 млн. евро, показват последни данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна. 
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през юни 2022 г. е отрицателен и в размер на 39,5 млн. евро спрямо 
излишък за 307,9 млн. евро преди година (през юни 2021 г.). За първите шест месеца на годината текущата и капиталова 
сметка е на дефицит от 613,3 млн. евро при излишък за 687,3 млн. евро през същия период на 2021 година. 
Салдото само по текущата сметка през юни също е отрицателно и възлиза на 77,5 млн. евро при положително салдо за 
232,5 млн. евро година по-рано. За периода януари - юни 2022 г. балансът по текущата сметка е отрицателен и в размер на 
224,8 млн. евро при положително салдо от 242,4 млн. евро през първите две тримесечия на 2021 година, според 
последните данни на БНБ. 
Търговското салдо на нашата страна през юни 2022 г. е отрицателно и в размер на 529 млн. евро при дефицит от 273,6 млн. 
евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 1,6432 млрд. евро (скок с 57,2%) до 4,5138 млрд. 
евро, докато вносът нараства с 1,8986 млрд. евро (скок с 60,4%), достигайки 5,0428 млрд. евро. 
В рамките на първите шест месеца на 2022 г. търговското салдо е на дефицит от 2,0392 млрд. евро при дефицит от 1,1459 
млрд. евро през същия период на 2021 година. В същото време износът на стоки нараства през периода януари - юни 2022 
г. с 6,5514 млрд. евро (ръст с 40,3%) до 22,8135 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства със 7,4448 
млрд. евро (повишение с цели 42,8% спрямо година по-рано) до 24,8527 млрд. евро. 
Според данните на БНБ финансовата сметка през юни е положителна и в размер на 615,2 млн. евро при положителна 
стойност от 412,1 млн. евро година по-рано, като от началото на 2022 годината финансовата сметка е на дефицит от 388,5 
млн. евро при положителна стойност от 444,9 млн. евро през януари - юни 2021 година. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват през юни със 138,6 млн. евро при тяхно увеличение с 292,5 млн. 
евро година по-рано, докато през първите шест месеца на настоящата година те нараства с 289,2 млн. евро, което обаче е 
намалени с 317,1 млн. евро (спад с цели 52,3%) спрямо техния размер от 606,3 млн. евро през януари - юни 2021 година. 
 

 
 

https://bnr.bg/post/101692380
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Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през първите шест месеца на 2022 година 
идват от Австрия (164,8 млн. евро), следваната от Швейцария (122,9 млн. евро) и Вирджинските британски острови (107,2 
млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Нидерландия (263,5 млн. евро) и Румъния (55,2 млн. 
евро). 
През юни тази година резервите на БНБ се увеличават с 1,3216 млрд. евро при тяхно нарастване с 2,0595 млрд. евро година 
по-рано, но за първите шест месеца на 2022 г. те намаляват с 1,039 млрд. евро при понижение с 1,0366 млрд. евро през 
януари - юни 2021 година. 
 
√ Мярката "60 на 40" запазила над 340 000 работни места 
Над 340 хиляди работни места са били запазени по мярката, станала известна като "60 на 40". Тя беше предназначена да 
ограничи на влиянието на Covid ограниченията върху пазара на труда и действието ѝ приключи на 30 юни. 
Данните на НОИ сочат, че поне за един месец подкрепа по мярката 60/40 са получили 13 677 работодатели. 
Близо 68 процента от средствата са концентрирани в общо 5 области: София-град, Стара Загора, Пловдив, Варна и Бургас. 
С най-голям относителен дял от 35,5 процента на запазените работни места са предприятията с над 250 служители, а с най-
нисък относителен дял от 7 процента и половина са запазените позиции във фирмите с до 9 наети. 
По-голямата част от компенсациите, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на техните служители, са 
насочени към най-силно засегнатите от пандемията: преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и 
търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети. 
 
√ Доц. Кунчев: Със сигурност мерките няма да са такива, каквито бяха миналата година 
Ние ще продължим да търсим най-точния баланс между това да държим под контрол заболяването и да не пречим на 
нормалния живот. То ще се види и по време на кампанията за изборите, началото на учебната година – със сигурност 
мерките няма да са такива, каквито бяха миналата година”. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел 
Кунчев пред Нова тв. 
По думите му българите в момента не се тестват толкова, колкото хората в Западна Европа. 
„Ние сме наясно, че една голяма част от заболяемостта остава в сивия сектор”, призна доц. Кунчев, предаде БГНЕС. 
Във вторник здравните власти обявиха, че се намалява карантината за COVID-19. Изолацията за положителните пациенти 
се намалява от 10 на 7 дни. 
Карантината за контактните от 7 става 5 дни. За лица, които са в рамките на три месеца след последна имунизация - пълна 
или бустерна доза, както и за преболедувалите в този срок – няма да има карантина. Мярката влиза в сила в четвъртък - 
ден след издаването на заповедта, и ще важи до следващата седмица. 
Доц. д-р Ангел Кунчев обясни причините за честата смяна на правилата, които трябва да спазваме. 
„Този експертен съвет, който работи към министъра, обсъжда ситуацията на седмична база и взема и решенията, съответно 
и заповедите ще се променят всяка седмица. Обикновено това се случва във вторник, с административното време, 
необходимо да се оформи заповедта, става сряда”. 
Попитан запълнени ли са до голяма степен леглата в болниците у нас, той отговори, че процентът не е висок. 
„Ние нямаме дори в най-засегнатите области повече от 20% заетост на леглата, които са определени за COVID-19. Средната 
заетост се движи в граници от 8-10 до 20%”, каза още доц. Кунчев. 
 
√ Инспектират АМ "Струма" 
Проблемите около  изграждането на  автомагистрала „Струма“ в участъка между Благоевград и Симитли , както и 
довършителните дейности  в новия тунел „Железница“  ще инспектират заместник-министърът на регионалното 
развитие  Захари Христов и председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов. 
По информация на пътната агенция тунелът още не е завършен, като се изграждат системите за управление и безопасност 
на съоръжението  и се полага финалната асфалтова настилка на трасето. 
Сериозният проблем, който забави почти две години довършването на отсечките около тунела, са двете свлачища, които 
трябва да бъдат укрепени. 
Според експертите до края на годината може да се преоткосира и укрепи ската след тунела в посока ГКПП "Кулата" и едното 
платно на магистралата да бъде пуснато в движение. 
 
√ Интерконекторът с Гърция е свързан с българската мрежа 
Интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, 
съобщиха от проектната компания. 
Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България - ICGB (Ай Си Джи Би ) и 
"Булгартрансгаз", е извършено близо до Стара Загора в периода 16-17 август. 
Газопроводът вече е успешно свързан със съседните оператори в двете държави, като по този начин физическият пренос 
на газ по съоръжението е технически обезпечен. 
 
√ И през септември "Булгаргаз" ще получи доставка през Ревитуса 
11 танкера с втечнен природен газ се очакват през септември на терминала в Ревитуса край Атина. Това съобщава гръцкото 
бизнес издание „New money“, позовавайки се на „ДЕСФА“ - гръцкият оператор за пренос на газ и собственик на терминала. 
Съгласно графика - един кораб  ще бъде разтоварен следващия месец на Ревитуса за сметка на „Булгаргаз“. А друг е бил 
разтоварен преди дни. 
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Въз основа на окончателния месечен график за разтоварване на „ДЕСФА“, от 1 до 26 септември, на терминала за втечнен 
природен газ Ревитуса ще пристигнат общо 546 231 кубични метра втечнен природен газ. Част от него ще се изнася и за 
България, уточнява гръцкото бизнес издание „New money“. 
По-конкретно, съгласно плана за разтоварване на терминала край Атина - на 8 септември, за сметка на „Булгаргаз“, ще 
бъдат източени пристигналите 88 626 кубични метра втечнен природен  газ. Съгласно програмата на собственика на 
терминала, товарът ще може да бъде задържан в Ревитуса до 18 дни. Втечненият газ ще пристигне с танкера „QOGIR“, 
уточняват от гръцката държавна компания „ДЕСФА“. 
Изданието „New money“ припомня и графика за текущия август по разтоварването на втечнен природен газ в Ревитуса. 
Съгласно него - на 13 август, за сметка на „Булгаргаз“, са пристигнали 96 012 кубични метра втечнен природен газ. Те са 
били докарани с танкера „OAK SPIRIT“. 
Гръцкото издание отбелязва, че в сравнение с очакваните този септември 11 танкера на Ревитуса, миналата година за 
същия период те са били само 3, а по-миналата - 5. 
 
√ Европейски банки възобновяват търговията с руски облигации 
Европейските банки отново ще започнат да търгуват с руски облигации, като водещите кредитори UBS, Barclays и Deutsche 
Bank ще позволят на своите клиенти да възобновят търговията и да продават руски активи, съобщи в сряда "Уолстрийт 
джърнъл", цитирайки лица, запознати с въпроса. 
Подобен ход беше предприет през миналия месец от американски банки JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup, 
тъй като Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ разреши на банките да 
продават руски активи в тримесечния период, започващ от 22 юли. 
Банките първоначално спряха търговията с руски дълг през юни поради санкциите, наложени срещу Москва на фона на 
ситуацията в Украйна. 
Други европейски банки, като Credit Suisse и HSBC, все още не са решили да последват стъпките на гореспоменатите банки, 
съобщав финансово издание. 
 
√ Германия ще има газ за по-малко от 3 месеца, ако Русия спре напълно доставките 
Въпреки по-бързото запълване на газохранилища от обикновено, Германия ще има достатъчно природен газ, за да покрие 
само два месеца и половина потребление тази зима, ако Русия напълно спре доставките, заяви пред Блумбърг Клаус 
Мюлер, президент на германския енергиен регулатор - Федералната мрежова агенция. 
Германия има за цел хранилищата да бъдат пълни на 85% до началото на октомври и 95% до началото на ноември. Но 
дори при 95% запълняемост на хранилищата най-голямата икономика в Европа ще има два месеца и половина, за да 
покрие отоплението, електроенергията и индустриалното търсене на газ, посочи той. 
"Ние сме малко по-бързи от това, което бяхме, по отношение на запълването на хранилище, но това не е знак, че можем 
да се отпуснем", каза той. 
Германия постигна в средата на август целта си да запълни своите хранилище за природен газ до 75% от капацитета, две 
седмици преди правителствените плановете, кто към 16 август газовите хранилища на страната са запълнени на 77,3%. 
Капацитетът за съхранение в най-голямата икономика в Европа е около 23,3 млрд. кубически метра, или повече от една 
пета от германското потребление от 100 млрд. куб. метра през 2021 г. 
Според ръководителя на германския регулатор, целта от 95% до ноември може да бъде трудно постижима, тъй като някои 
места за съхранение ще се затруднят да постигнат целта, дори ако условията за търсене и предлагане са добри. 
"В най-добрия случай три четвърти от тях ще постигнат целта", посочи той пред Блумбърг. 
Регулаторът все още не е сигурен как ще се развие енергийната криза с идването на зимата и как индустриите ще бъдат 
приоритизирани при евентуално изключване на газоподаването. 
Германските индустрии и тези в останалата част от Европа предупреждават, че може да се наложи да намалят 
производството на фона на газовата криза, което може да доведе до срив на веригите на доставка и производство. 
 
√ Гърците дължат 1.5 млрд. евро за ток 
Високите цени на стоките от първа необходимост поглъщат голяма част от доходите на гърците. Мнозина не успяват да си 
платят сметките за тока и задълженията към снабдителите са над милиард евро. 
Директорът на Държавната електрокомпания ДЕИ Йоргос Адамидис съобщи за медиите, че неизплатените задължения на 
компании и частни потребители надхвърлят 1,5 млрд. евро. 
Въпреки че правителството изплаща помощи срещу високите цени на тока, потребителите нямат възможност да покрият 
разходите си за ток. В рамките на 50% са се увеличили неизплатените задължения, според Адамидис, и по всяка вероятност 
това ще продължи с по-високи нива поради очакваните нови по-скъпи цени. 
Държавните сгради вече спират осветлението вечер, за да намалят потреблението, а частни компании също се стремят 
към икономии. 
Специалисти предлагат държавни гаранции, за да не фалират производителите на електроенергия. 
 
√ Обединеното кралство настоява Г-7 да ограничи износа на технологии за Китай 
Британският външен министър и кандидат за лидер на торите Лиз Тръс призова в сряда Групата на седемте (Г-7) да 
ограничи износа на технологии за Китай. 
"Китай става все по-агресивен. Страната има авторитарен режим, което поражда дълбоки опасения за сигурността на 
Великобритания и останалия свят", твърди Тръс. 
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Забележките ѝ идват на фона на нарастващото напрежение между Китай и Съединените щати след посещението на 
председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси и делегация от Конгреса на САЩ. 
 
√ Силите на НАТО в Косово готови за намеса, ако е заплашена стабилността в отношенията Белград-Прищина 
Силите на НАТО в Косово са готови за намеса, ако стабилността в отношенията между Белград и Прищина е заплашена. 
Това заяви генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг в Брюксел, където след седмици на напрежение между 
Белград и Прищина утре ще разговарят сръбският президент Александър Вучич и косовският премиер Албин Курти. 
Напрежението между Сърбия и Косово заради изискването жителите на сръбските общини в страната да сложат издадени 
от Прищина регистрационни табели на колите си. След масово недоволство, създаване на пътни барикади в сръбската 
част, и под натиск от Съединените щати, правителството на Албин Курти отложи влизането в сила на мярката до 1 
септември. 
Едновременно с това обаче косовският премиер заяви, че "агресивните политики" на Белград могат да прераснат в 
нападение срещу Косово във всеки един момент. 
Утре под егидата на Европейския съюз той ще разговаря със сръбският президент Александър Вучич. Ден преди срещата 
Вучич се срещна с ръководителя на НАТО, който заяви, че военните на алианса в Косово са готови за действие при 
ескалация. 
"НАТО продължава да следи отблизо ситуацията на терен. Нашата мироопазваща мисия КФОР (KFOR) е съсредоточена 
върху дадените ѝ от ООН правомощия. Ако стабилността бъде заплашена, КФОР е готова да се намеси и ще направи всичко 
необходимо, за да гарантира спокойна и сигурна среда и свободата за движение на всички хора в Косова". 
От своя страна Вучич заяви, че очаква труден разговор с косовския премиер Албин Куирти, защото между двамата има 
несъгласие за почти всичко: 
"Имаме нашата история, която не е лесна и не е проста, но искаме да заздравим сътрудничеството с Кейфор и НАТО и 
искаме да избегнем всякаква възможност за ескалация или конфликт", заяви сръбският президент. 
Според цитирани от Ройтерс анализатори, Белград ще поиска по-голяма автономия на сръбските общини в Косово, в 
замяна на това жителите им да сложат общите регистрационни табели на колите си.  
 
√ Продажбите на дребно в САЩ през юли останаха на нивата от предходния месец 
Продажбите на дребно в САЩ през юли остана на нивата от предходния месец, тъй като намаляващите цени на бензина 
доведоха до по-слаби продажби по бензиностанциите, но потребителските разходи изглеждат все още стабилни, което 
може допълнително да смекчи страховете, че водещата световна икономика вече е в рецесия. 
Продажбите на дребно в САЩ през юли бяха без промяна (0,0%) спрямо юни, когато нараснаха с 0,8% (низходяща ревизия 
от предишна оценка за повишение с 1%), показват данните на Департамента по търговия, публикувани в сряда, докато 
осредните прогнози бяха за слабо повишение с 0,1 на сто. 
Изключвайки автомобилите и частите за тях, продажбите на дребно се повишиха през юли с 0,4% след повишение с 1% 
месец по-рано. 
В същото време продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, 
отбелязаха растеж от 0,8% след аналогично повишение през юни, докато осреднените очаквания бяха за по-слабо тяхно 
повишение с 0,6 на сто. Именно този показател, известен като "контролирана група" при продажбите на дребно, се 
използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, като днешните данни предполагат добър икономически старт на 
третото тримесечие. 
 
√ САЩ и Тайван стартираха двустранни търговски преговори 
Съединените щати и Тайван започнаха официални двустранни търговски преговори съгласно мандатното споразумение, 
постигнато през юни, като първите срещи се очаква да се проведат тази есен, съобщи Търговското представителство на 
САЩ, цитирано от Ройтерс. 
"Днес започваме преговори с Тайван под егидата на AIT и TECRO, които ще задълбочат нашите търговски и инвестиционни 
отношения, ще подобрят взаимните търговски приоритети, основани на споделени ценности, и ще насърчат иновациите и 
приобщаващия икономически растеж за нашите трудещи се и предприятия", посочи заместник-търговски представител 
Сара Бианки. 
"Планираме да следваме амбициозен график за постигане на ангажименти с висок стандарт и значими резултати, 
обхващащи единадесетте търговски области в мандата за преговори, които ще помогнат за изграждането на по-
справедлива, по-просперираща и устойчива икономика на 21-ви век", добави Сара Бианки. 
Главният търговски преговарящ на Тайван Джон Денг каза пред репортери в Тайпе в четвъртък, че се надява преговорите 
да започнат следващия месец и че това може един ден да доведе до сделка за свободна търговия, която островът отдавна 
търси със Съединените щати. 
Денг посочи, че една от темите ще бъде икономическата принуда на Китай, препратка към действията, които Пекин 
предприема, за да блокира търговията със страни, с които е в спор, като например когато Литва позволи на Тайван да 
отвори де факто посолство в столицата си. 
"Целите на китайската икономическа принуда не са само насочени към Съединените щати или Тайван, те засягат много 
страни. Вредата й върху глобалния икономически и търговски ред е голяма“, добави той. 
Вашингтон и Тайпе разкриха инициативата САЩ-Тайван за търговията през 21-ви век през юни, само няколко дни след като 
администрацията на Байдън изключи острова, обявен от Китай, от своя фокусиран върху Азия икономически план, 
предназначен да противодейства на нарастващото влияние на Китай. 
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Новината идва на фона на повишеното напрежение с Китай, който многократно определи Тайван като част от своята 
територия. Последното напрежение избухна по-рано този месец поради официалното посещение в Тайпе на председателя 
на Камарата на представителите Нанси Пелоси. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България отчита ръст на БВП с 4.8% за 2-рото тримесечие 
Растежът спрямо първите 3 месеца на годината е 1,1% 
През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.8% спрямо второто тримесечие на 
предходната година и с 1.1% спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни 
оценки на Националния статистически институт публикувани в сряда. 
През второто тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 4.8% спрямо второто тримесечие на предходната година, а брутната 
добавена стойност нараства с 5.3%. 
Крайното потребление регистрира ръст от 5.3%, докато бруто образуването на основен капитал намалява със 7.3% през 
второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът 
на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 18.0%. 
 

 
Графика: Темп на прираст спрямо второто тримесечие на предходната година, проценти 

 
Тримесечни изменения 
През второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.1%. 
Брутната добавена стойност нараства също с 1.1%. 
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2022 г. причина за 
регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на 
крайното потребление с 1.1% и на износа на стоки и услуги с 3.3%. 
 

 
Графика 2. Темп на прираст спрямо предходното тримесечие, проценти 
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БВП в стойностен обем, текущи цени 
Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 38 302.7 млн. 
лева (табл. 2 от приложението). 
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2022 г. е 33 303.3 млн. лева. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76.0%, което в стойностно 
изражение възлиза на 29 108.1 млн. лева. През второто тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 8 948.3 млн. 
лв. и заема 23.4% относителен дял в БВП., а външнотърговското салдо е положително. 
 

 
Графика. 3. БВП по тримесечия за периода 2005 - 2022 г. по средногодишни цени на 2015 година, млн. лв. 

 
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на 
последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за 
които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Разработените експресни оценки за 
второто тримесечие на 2022 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. 
 
√ Източна Европа започва да усеща все по-силно ефекта от войната 
Данните в региона подсказват, че рецесията през втората половина на годината е много вероятна  
Икономиките на източните членки на Европейския съюз вероятно ще покажат първите признаци на слабост след 
неочаквано силното начало на 2022 г., тъй като войната на Русия в Украйна подкопава дейността на компаниите и засяга 
потребителите, пише Bloomberg. 
Очаква се годишните темпове на растеж да се задържат в Полша, Румъния и Унгария за периода от април до юни, главно 
поради скока в потреблението, за който помогна краят на пандемичните ограничения. Но първите две икономики се 
очаква да се свият на тримесечна база, а в Унгария се наблюдава рязко забавяне, според проучвания на Bloomberg. 
Това може би е сигнал, че регионът се приближава към рецесия през втората половина на годината и че 
предизвикателствата се увеличават: най-високата инфлация от десетилетия принуждава централните банки да намалят 
търсенето чрез повишаване на разходите по заеми, енергийната криза, предизвикана от непредсказуемите доставки от 
Русия, причинява скок в сметките за комунални услуги и се очаква тежката суша да удари селското стопанство в целия свят 
регион. 
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„Всякакви по-разочароващи данни ще засилват страховете от предстояща рецесия“, казва Пьотр Биелски, базиран във 
Варшава анализатор в Santander Bank Polska. 
За Полша това може да е първото тримесечие с отрицателен растеж от началото на пандемията. 
Унгария, от друга страна, вероятно ще избегне тримесечен спад, тъй като премиерът Виктор Орбан повиши потреблението 
преди да спечели изборите през април с бум на държавните разходи, който включва данъчни облекчения и таван на цените 
на горивата. 
Чехия, която отчете данните за брутния си вътрешен продукт в края на юли, също неочаквано избегна тримесечно свиване. 
БВП нараства с 3,6% на годишна база и с 0,2% спрямо предходното тримесечие. 
Но все по-големите трудности вече започват да се проявяват. В понеделник европейските цени на електроенергията 
скочиха до нов рекорд, докато лихвените проценти, които се повишиха от почти нула до най-високите си стойности от 
преди световната икономическа криза, задушават търсенето на всичко - от жилища до почивки. 
„Като се има предвид комбинацията от много по-затегнатите финансови условия и свиването в доходите на домакинствата 
предизвикано от скъпите суровини, очакваме, че забавянето по-скоро беше отложено, а не избегнато“, посочва Кевин 
Дейли, базиран в Лондон икономист в Goldman Sachs Group. „Нагласите ни за втората половина на годината са доста по-
негативни.“ 
 
√ Голям цинков завод в Европа спира работа заради високите разходи за енергия 
Голяма европейска топилня за цинк ще затвори заради високите енергийни цени. Nyrstar е един от най-големите 
европейски производители на цинк и е под контрола на Trafigura Group. Те ще затворят завода си в Нидерландия на 1 
септември, пише Наталия Княжевич, за Bloomberg Ню Йорк. 
Заводът работи при намален капацитет от четвъртото тримесечие на 2021  г. поради високите енергийни цени. 
Това е една от най-големите топилни за цинк в Европа с над 315000 тона капацитет годишно. Вече забелязваме 
опустошителния ефект на високите енергийни цени във всички сектори в Европа, които тласкат икономиките към рецесия. 
Фючърсите са с над 8% ръст днес. Знаем, че нивото на водите на Рейн паднаха до ново рекордно ниско ниво тази седмица. 
Това прави невъзможно транспортирането на стоки и суровини по реката. Вероятно компаниите за комунални услуги ще 
бъдат принудени да използват повече газ за сметка на въглищата. Но в същото време природният газ е толкова скъп, че 
може да принуди тези производства да преминат от газ на петрол. 
От друга страна петролът поевтинява заради данните за потреблението в Китай, но не е ясно колко време ще продължи 
този спад. Търсенето на петрол в Китай, който е най-големият вносител, пада заради строгите мерки за борба с Covid-19. 
Данните показаха, че потреблението на суров петрол в страната за юли е спаднало почти с 10%. Китайските рафинерии 
произведоха най-малко петрол дневно този месец от май 2020 г. Друга тема, която внимателно следим - търсенето на 
самолетно гориво в Китай, също може да спадне през това тримесечие. 
Траекторията на търсенето на петрол в Китай е основен фактор за спада в цените. Китай потребява един от всеки 6 барела 
в света по данни на Международната енергийна агенция. Goldman Sachs Group очаква общото търсене на петрол в Китай 
да се повиши умерено до 2023. 
Стратезите казват още, че преминаването от газ към петрол би могло да повиши допълнително търсенето на  петрол с 
около 1.5 млн барела на ден в глобален мащаб.  
 
√ Без отрицателни лихви има по-малка нужда от кеш: еврото се връща в ЕЦБ 
Търсенето на евробанкноти необичайно отбелязва спад в разгара на лятото 
Търсенето на евробанкноти намалява, след като Европейската централна банка сложи край на 8-годишния експеримент с 
отрицателни лихвени проценти, съобщава Bloomberg. 
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Банкнотите в обращение започват да намаляват в седмицата след 22 юли, когато централните банкери повишиха лихвите. 
Оттогава насам банкноти на стойност 16,8 милиарда евро са напуснали системата – най-големия спад от началото на 2020 
г. 
 

 
Търсенето на евробанкноти необичайно се понижава в разгара на лятото, след като ЕЦБ изостави политиката на 

отрицателни лихви. Графика: Bloomberg 
 
Въпреки че седмичните финансови отчети на ЕЦБ показват, че спадовете през януари са често срещани след нарастване на 
търсенето преди коледните празници, те са рядкост в средата на годината. Банковите асоциации в Германия, най-голямата 
икономика в Европа, твърдят, че краят на политиката на отрицателни лихвени проценти на ЕЦБ може да е една от 
причините - въпреки че няма убедително обяснение за тенденцията. 
„Има приблизително 1-процентен спад на евробанкнотите в обращение (по стойност) през последните 30 дни“, заяви 
говорител на ЕЦБ. „Това може да се отдаде на банките, които връщат банкноти с по-висока деноминация – главно от 500 
и 200 евро – от трезорите към своите сметки в централната банка“, добавя той. 
Стойността на банкнотите от 500 евро в обращение се свива с най-много от три години насам през юли, отбелязвайки 
третия си най-голям спад, откакто ЕЦБ спря издаването им в края на 2018 г., за да предотврати и ограничи използването 
им за престъпни дейности. Спадът на банкнотите от 200 евро в обращение през миналия месец е най-големият в историята. 
Около 1,6 трилиона евро в момента са в обращение, въпреки че само около една пета се използва за трансакции в рамките 
на 19-членната еврозона, става ясно от проучване на ЕЦБ от миналата година. До 50-процентен дял от банкнотите в 
обращение се съхраняват физически от домакинства, компании и банки, а останалите се държат извън валутния блок. 
 

 
Търсенето на евробанкноти отчита ръст на годишна база в условията на криза или в отговор на неконвенционални 

политики на ЕЦБ. Графика: Bloomberg 
 
Когато ЕЦБ за първи път въведе отрицателни лихви през 2014 г., първоначално банките поеха разходите. След това те 
започнаха да се опитват да ги заобикалят или да ги прехвърлят към клиентите си под формата на такси. Повече от 580 
германски заемодатели са събрали такси за депозити от своите клиенти към май, сочат данни на Biallo. Този брой се 
понижи до 35 през миналата седмица и трябва да достигне нула най-късно до октомври, става ясно още от съобщението. 
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Промяната в политиката на ЕЦБ може да изкуши някои потребители и компании да изразходват паричните спестявания, 
които са натрупали през последните години. Финансовите институции, които се запасиха с банкноти, може би правят 
същото: германският презастраховател Munich Re експериментира със съхраняване на евро в трезори през 2016 г., въпреки 
че тенденцията не се утвърди напълно. 
 
√ Горещини заплашват електроснабдяването в най-населената провинция в Китай 
Високите температури и сушата са най-опустошителните в историята, като се очаква жегата да продължи още 
една седмица 
Горещата вълна в провинция Съчуан ограничава производството на водноелектрическа енергия, което е все по-голяма 
заплаха за доставките на ток и икономическия растеж в една от най-населените провинции на Китай, информира 
Bloomberg. 
Някои фабрики в бизнес зоната ограничават производството, а екстремното време може да намали и доставките на 
суровини и материали, които са жизненоважни за енергийния преход. 
Високите температури и сушата са най-опустошителните в историята, като се очаква жегата да продължи още една 
седмица, според Департамента за икономика и информация на провинция Съчуан. От началото на месеца насам притокът 
на вода в язовирите е спаднал с 50% спрямо средните исторически нива, точно когато горещото време е увеличило 
търсенето на електроенергия, се казва на правителствения уебсайт.  
Поне на този етап сушата е заплаха най-вече за производството на електроенергия в Китай за разлика от Европа, където 
пресъхналата река Рейн застрашава транзита на горива и други стоки. Все пак речното корабоплаване превозва около 16% 
от стоките в Китай, според доклад на Министерството на транспорта от 2020 г., така че може да възникнат проблеми, ако 
нивото на водата продължи да спада. 
Съчуан и околните райони се борят с горещините и сушата от юли насам, като водните нива на река Яндзъ - най-големият 
воден път в Китай - са спаднали до най-ниското ниво за този период на годината, според доклад на държавната 
информационна агенция Синхуа. Провинцията е особено зависима от хидроенергията и продава произведена от реката 
електроенергия на гъсто населените източни части на Китай, включително Шанхай и Джъдзян. 
На Съчуан се падат близо 15% от производството на полисилиций в Китай и прекъсването на електрозахранването ще 
ограничи допълнително предлагането му на пазара, заявиха анализаторите на Morgan Stanley. Това ще намали и 
предлагането на литий и ще доведе до повишаване на цените, заяви Денис Ип от Daiwa Capital Markets. 
Провинцията е и основен производствен център, а Foxconn Technology Co. произвежда там iPad на Apple. Говорител на 
тайванската компания заяви, че сушата има ограничено въздействие върху дейността на компанията в Съчуан. 
Volkswagen AG също има завод в Съчуан. Говорителят на автомобилния производител в Китай заяви, че фабриката е 
засегната от недостиг на електроенергия, но се очаква само леко забавяне на доставките за клиентите. 
Малко вероятно е в Китай да има прекъсвания на електрозахранването в цялата страна поради сушата, казва Ханян Вей, 
анализатор в BloombergNEF.  Повечето провинции са по-зависими от въглищата за производство на електроенергия, а 
централите са се запасили с изкопаемото гориво преди лятото в съответствие с правителствените директиви, каза той. 
Ето някои от компаниите, засегнати от сушата в Съчуан 

• Най-малко три компании за торове са ограничили производството, като Sichuan Lutianhua Co. е заявила, че 
прекъсването на електрозахранването тази седмица ще доведе до загуби от 30 млн. юана (4,4 млн. долара), 
според данни на компанията. 

• Алуминиевият завод Henan Zhongfu Industry Co. заяви в подадената документация, че ще спре част от 
производството в Съчуан за една седмица, което ще намали печалбата със 78 млн. юана 

• Водещият производител на енергия от слънцето Tongwei Co. съобщи, че е получил известие за ограничаване на 
потреблението на електроенергия. 

 
3e-news.net 
 
√ България е 7-ма в ЕС по ръст на икономиката през второто тримесечие на 2022 година 
За сравнение, на годишна база БВП на Еврозоната се е повишил с 3.9% спрямо април-юни 2021 година, а за ЕС-27 е 
отчетен ръст от 4.0 на сто 
Българската икономика е нараснала с 1.1 на сто през второто тримесечие спрямо януари - март 2022 г., когато отбеляза 
растеж със същата стойност спрямо последното тримесечие на 2020 година. На годишна база през април - юни БВП на 
България се е увеличил с 4,8 на сто, което е ускорение с 0.3 процентни пункта спрямо резултатите през първото тримесечие 
на настоящата година. Това показват обявените от статистическата служба на ЕС „Евростат“ сезонно изгладени данни. 
За сравнение, на тримесечна база нарастването на БВП на Еврозоната и ЕС-27 през второто тримесечие на 2022 година е с 
0.6% спрямо януари-март на настоящата година. На годишна база БВП на Еврозоната се е повишил с 3.9% спрямо април-
юни 2021 година, а за ЕС-27 е отчетен ръст от 4.0 на сто. И двата показателя са по-слаби от ръста на българския БВП. 
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Според данните на „Евростат“, България е на 8-мо място по ръст на БВП на годишна база в ЕС, изпреварена от: Нидерландия 
и Румъния (и двете по +5.3%), следвани от Кипър (+6.1%), Испания (+6.3%), Унгария (+6.5%), Португалия (+6.9%) и Словения 
(+8.3%). 
По първия показател на тримесечна база, за които има данни в „Евростат“, България е на 4-то място заедно с Испания и 
Унгария (+1.1%), изпреварени от Швеция (+1.4%), Румъния (+2.1%) и Нидерландия (+2.6%). 
Отново за сравнение, БВП на САЩ спада с 0,2 на сто през второто тримесечие спрямо предходното първо тримесечие на 
настоящата година, когато регистрира понежение от 0,4 на сто. На годишна база, обаче, американската икономика нарасна 
с 1,6 на сто през април-юни, а през януари - март се увеличи повече, с 3.5 на сто. 
Ръст на заетостта 
Броят на заетите лица, отнесен към работната сила (в диапазона от 20 до 64-годишна възраст), се увеличи с 0.3 на сто в ЕС 
и Еврозоната през второто тримесечие спрямо предходния тримесечен период. През месеците януари - март в сравнение 
с последните три месеца на 2021 г. заетостта и в ЕС и в Еврозоната е нараснала - с 0.5 на сто в ЕС и с 0.6 на сто сред страните 
от валутния съюз. 
На годишна база през второто тримесечие заетостта се е повишила с 2.3 на сто в ЕС-27 и 2.4 на сто в Еврозоната, при ръст 
съответно с 2.8% и с 2.9% през първото тримесечие. 
 
√ Ускорена печалба отчитат застрахователите в края на май 2022 година 
Премийният приход нараства със 7.63% за първите пет месеца, до 1 433 782 426 лева, сочат обобщените данните на 
Комисията за финансов надзор 
Ускоряване на печалбата, стабилно нарастване на приходите от продадени застрахователни полици и умерено повишение 
на размера на изплатените обезщетения отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в общото 
застраховане и 10 в животозастраховането) за първите пет месеца на 2022 г. Това показват обобщените окончателни данни 
от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети до 31 май на настоящата година от 
33-те застрахователни компании, които работят на българския пазар, публикувани на сайта на финансовия небанков 
регулатор. 
Месечна равносметка 
В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 1 433 782 426 лева до 31 май на настоящата година, което 
представлява нарастване с 24.44% или с 281 603 135 лева повече спрямо април 2022 година. В същото време изплатените 
обезщетения са нараснали с 23.31% от 451 279 279 лева към 30 април 2022 година до 556 479 938 лева или със 105 200 125 
лева повече през януари-май 2022 година. 
На месечна база, спрямо април 2021 година, печалбата нараства с 42.77% до 124.006 млн. лева към 31 май от 86.903 млн. 
лева към 30 април на настоящата 2022 година. 
Това затвърждава оценката на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), че застрахователният пазар в България 
продължава устойчиво да расте през първите пет месеца на 2022 г., както и през втората половина на миналата 2021 
година, въпреки икономическите сътресения през които преминава страната, предизвикани най-вече от външни фактори. 
Годишно сравнение 
Премийният приход нараства със 7.63% от 1 332 136 040 лева през май 2021 г. до 1 433 782 426 лева до 31 май 2022 година. 
Малко по-слаб е ръстът на изплатените обезщетение (+6.87%) – от 520 707 205 лева в края на май 2021 година до 
556 479 938 лева за януари-май 2022 година. На годишна база, обаче, печалбата се свива (-2.35%) от 127.003 млн. лева към 
31 май 2021 година до 124.006 млн. лева за януари-май 2022 година. 
Общо застраховане 
През първите пет месеца на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са продали застраховки за общо 
1 167 206 909 лева, спрямо 1 088 019 666 лева към 31 май 2021 година, което представлява нарастване със 7.28%. 
Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (70.3% или 820 565 568 лева, от които по застраховка 
„Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (495 918 439 лева) и по доброволната 
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застраховка „Автокаско“ за сухопътни МПС без релсовите (324 647 129 лева), следвани от застраховка „Пожар и природни 
бедствия и други щети на имущество“ (13.3% или 155 726 лева), „Злополука и заболяване“ (6.3% или 72 338 598 лева), 
„Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски“ (4.2% или 48 507 369 лева), „Помощ при пътуване“ (2.1% 
или 24 915 493 лева), „Обща Гражданска отговорност“ (1.9% или 21 702 369 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки 
е 2 на сто или 21 820 215 лева. 
Печалбата на 23-те компании от Общото застраховане е нараснала незначително с 0.77% на годишна база от 120.811 млн. 
лева през януари-май 2021 година до 121.746 млн. лева към 31 май 2022 година. На месечна база, обаче, разликата е 
значително по-голяма – повишение с 42.48% от 85.446 млн. лева към 30 април 2022 година. 
Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход: 
Вторият и третият в класацията сменят местата си. 
1. ЗК Лев Инс – 14.6% пазарен дял и 170 115 828 лева премиен приход (запазва лидерското си място от април); 
2. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 12.5% и 145 581 648 лева (заемаше 3-то място в априлската класация); 
3. ЗД Евроинс – 12.1% пазарен дял и 141 180 795 лева (заемаше второ място в предишната класация); 
4. ДЗИ - Общо застраховане – 10.2% и 119 172 404 лева; 
5. ЗАД Армеец – 7.8% и 90 894 331 лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 7.0% и 81 665 042 лева (заемаше 7 място в предишната красация); 
7. Дженерали застраховане – 6.8% и 79 363 095 лева (изкачи се с едно място нагоре спрямо 30 април 2022 г.); 
8. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.7% и 78 540 504 лева (заемаше 6 място в предишната класация); 
9. ЗД Бул Инс – 6.4% и 74 595 579 лева (изкачва се с едно място нагоре спрямо последното тримесечие на 2021 година; 
10. ЗАД Алианц България – 6.3% и 73 373 138 лева; 
11. ЗК "УНИКА" АД – 3.7% и 43 587 388 лева; 
12. "Групама застраховане" ЕАД – 1.4% и 15 850 478 лева; 
13. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД – 1.1% и 13 163 005 лева; 
14. ЗАД "Асет Иншурънс" АД – 1.1% и 1у 372 038 лева; 
15. "ЗК България Иншурънс" АД – 0.8% и 9 207 992 лева. 
Останалите 8 компании имат общо 2.51% пазарен дял и 20 048 860 лева премиен приход. 
Към края на май 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 446 395 720 лева, спрямо 
430 789 919 лева година по-рано по същото време, което представлява нарастване с 3.62%. На месечна база повишението 
е по-съществено, с 23.73% от 360 779 519 лева към 30 април тази година. 
Най-голям пазарен дял от 86.6% заемат застраховки на МПС или общо 386 537 523 лева, от които „Гражданска отговорност, 
свързана с притежаването и използването на МПС“ (253 799 266 лева) и по доброволната застраховка „Автокаско“, 
свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (132 738 257 лева), следвани от „Злополука и 
заболяване“ (5.9% и 26 422 982 лева), застраховка „Пожар и природни бедствия“ (4.4% и 18 107 882 лева), „Помощ при 
пътуване“ (1.1% и 4 787 494 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.8% и 3 667 230 лева) 
„Обща Гражданска отговорност“ (0.8% и 3 406 210 лева), „Товари по време на превоз“ (0.2% и 1 024 158 лева). На останалите 
3 вида застраховки се падат само 0.2% пазарен дял и общо 1 092 976 лева. 
Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения: 
1. ЗК Лев Инс – 16.0% пазарен дял и 71 480 614 лева изплатени обезщетения (запазва лидерското си място от априлската 
класация); 
2. ЗД Евроинс – 12.9% пазарен дял и 57 708 745 лева; 
3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – 11.0% и 48 953 768 лева; 
4. ЗД Бул Инс – 9.2% и 41 040 224 лева; 
5. ДЗИ - Общо застраховане – 9.0% и 40 355 98с лева; 
6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве – 8.3% и 37 234 481 лева; 
7. ЗАД Армеец – 7.4% и 33 198 994 лева; 
8. ЗАД ОЗК - Застраховане – 6.7% и 30 006 982 лева; 
9. Дженерали застраховане – 6.5% и 29 147 457 лева; 
10. ЗАД Алианц България – 6.3% и 28 120 926 лева; 
11. ЗК УНИКА АД – 1.6% и 7 277 209 лева; 
12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД – 1.1% и 5 120 510 лева; 
13. Групама застраховане ЕАД – 0.8% и 3 626 885 лева (изкачва се с едно място нагоре); 
14. ЗАД Асет Иншурънс АД – 0.8% и 3 571 750 лева; 
15. ЗК България Иншурънс АД – 0.7% и 2 923 984 лева. 
На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.4% пазарен дял и общо 6 627 203 лева 
изплатени обезщетения. 
Животозастраховане 
През първите пет месеца на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 266 574 350 лева в 
сравнение със 224 577 060 лева през същия период на миналата година или с 9.20% повече, сочат обобщените данни на 
КФН. От тях 38.1% и 101 437 431 лева са за застраховка „Живот и рента“, следвана от застраховката "Живот", свързана с 
инвестиционен фонд“ (32.7% и 87 288 027 лева), „Заболяване“ (18.8% и 50 023 051 лева); Допълнителна застраховка (6.4% 
и 17 033 772 лева); "Злополука" (3.1% и 8 303 180 лева);  Женитба и детска застраховка (0.9% и 2 488 888 лева).   
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За периода януари-май 2022 година животозастрахователите отчитат обща печалба от 2.260 млн. лева, която е почти три 
пъти по-малка от 6.192 мл лева през първите пет месеца на 2021 година или спад със 173.98%. На месечна база, обаче, 
спрямо предходния април, печалбата нараства с 55.11% от 1.457 млн. лева към 30 април на настоящата година. 
Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход 
1. ДЗИ-Животозастраховане – 29.2% и 77 671 123 лева привлечен премиен приход (запазвайки лидерската си позиция от 
началото на настоящата година, след като в края на 2021 година беше на 2-ро място); 
2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 25.5% и 44 783 086 лева премиен приход; 
3. ЗАД Алианц България живот – 21.5% и 57 237 151 лева; 
4. ЗК УНИКА Живот – 11.9% и 31 683 542 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 4.5% и 12 036 503 лева; 
6. Групама животозастраховане ЕАД – 3.3% и 8 673 596 лева; 
7. Животозастрахователен институт АД – 1.5% и 4 000 824 лева; 
8. ЗД Евроинс Живот ЕАД – 1.3% и 3 442 068 лева; 
9. ЖЗК Съгласие АД – 0.7% и 1 955 837 лева; 
10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД – 0.5% и 1 445 961 лева.          
Към 31 май на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 110 084 218 
лева, като нарастват с 22.43% от 89 917 286 лева преди година за същия период. На месечна база, спрямо април 2022 
година изплатените обезщетения нарастват с 21.64% от 90 500 294 лева. 
Най-голям дял от 38.1% и 101 437 431 лева заема застраховката „Живот и рента“, следвана от „Живот, свързан с 
инвестиционен фонд“ (32.7% и 87 288 027 лева), „Заболяване“ (18.8% и 50 023 051 лева), Допълнителна застраховка (6.4% 
и 17 033 772 лева), „Злополука“ (3.1% и 8 303 180 лева) и „Женитба и детска застраховка“ (0.9% и 2 488 888 лева). 
Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения: 
1. ЗАД Алианц България живот – 28.9% пазарен дял и 31 802 981 лева изплатени обезщетения (за запазва лидерското си 
място заето от началото на годината); 
2. ДЗИ-Животозастраховане – 22.8% пазарен дял и 25 046 533 лева изплатени обезщетения; 
3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 21.1% и 23 221 961 лева; 
4. ЗК УНИКА Живот – 10.9% и 11 953 230 лева; 
5. ГРАВЕ България Животозастраховане – 6.0% и 6 574 490 лева; 
6. Групама животозастраховане ЕАД – 4.6% и 5 106 237 лева; 
7. Животозастрахователен институт АД – 2.9% и 3 186 790 лева; 
8. ЖЗК "Съгласие" АД – 1.7% и 1 905 160 лева; 
9. ЗД Евроинс Живот ЕАД – 0.8% и 918 563 лева; 
10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД – 0.3% и 368 271 лева. 
Като цяло и към края на май се запазва пазарната тенденция Животозастраховането да изпреварва Общото застраховане, 
но при забавен ръст на печалбата, която на годишна база дори е отрицателна (загуба). Докато при продадените полици и 
при изплатените обезщетения показателите са по-високи като процент от тези на Общото застраховане. 
 
√ Слаб спад с 0.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 812.79 лв. за MWh с ден за доставка 18 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 812.79 лв. за MWh с ден за доставка 18 август 2022 г. и обем от 76 805.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
незначително понижение с 0.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 861.84 лв. за MWh, при количество от 40 080.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 724.70 MWh) е на цена от 763.75 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 938.8 лв. за MWh и количество от 3163.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 372.88 лв. за MWh (3156.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1284.61 лв. за 
MWh (при количество от 2777.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1026.67 лв. за MWh при количество от 2772.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 814.83 лв. (416.62 евро) за MWh за 17 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 18 август 2022 г. се понижава до 812.79 лв. за MWh ( незначително понижение с 0.2 %) по данни на БНЕБ или 
415.57 евро за MWh. 
Стойността на  БНЕБ пак е по-умерена, предвид задържащите се някъде, а другаде повишаващи се нива от над 550 евро за 
MWh на европейските електроенергийни борси (Германия – 563.76 евро, Франция – 553.62 евро, Румъния – 563.35 евро, 
Италия – 549.06 евро за MWh). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 112.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 958.06 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ     35,55%    2100.13 
Кондензационни ТЕЦ   44,46%    2626.72 
Топлофикационни ТЕЦ   2,24%    132.28 
Заводски ТЕЦ    1,33%    78.41 
ВЕЦ     3,39%    200.16 
Малки ВЕЦ    1,38%    81.71 
ВяЕЦ     0,89%    52.67 
ФЕЦ     10,30%    608.82 
Био ЕЦ      0,46%     27.36 
Товар на РБ         4163.49 
Интензитетът на СО2 е 389g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рекордно високи остават цените на електроенергията в Европа и за четвъртък 18 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 563,35 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 410,72 евро/мвтч за базова 
енергия 
Ралито с цените по европейските енергийни борси продължава втори пореден ден – електроенергията на сегмента „Ден 
напред“ отново е рекордно скъпа в почти цяла Централна и Югоизточна Европа и цените се движат около невижданите 
досега 563 евро/мвтч енергия. В България цените остават сравнително ниски на нива от 812.79 лв./мвтч (415,57 евро/мвтч) 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 563,35 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 591,27 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
535,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 656,81 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
475,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 82 206,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 18 август ще бъде 410,72 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 158,52 гвтч. Максималната цена ще бъде 656,81 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 190,63 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 август е 563,48 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 591,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 656,92 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 476,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 375,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 август на Словашката енергийна борса е 563,83 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 657,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 476,18 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 564,22 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 657,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 476,49 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена за 
този ден в цяла Европа. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 август е 562,54 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
589,55 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 39 977,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 655,79 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 476,41 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 563,76 евро/мвтч на 18 август. Пиковата цена  ще бъде 592,58 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 468 752,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 657,98 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 474,46 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар остава с едни от най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 18 
август средната базова цена за страната е 549,06 евро/мвтч. 
 
√ Слабата статистика притисна европейските пазари на акции, които затвориха в червената зона 
С най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо понижение приключи британският FTSE 100 
Възходящият тренд от последните пет поредни седмици на пазарите на акции в Западна Европа беше прекъснат в сряда. 
Днес всички европейските фондови индекси затвориха на червено. Търговците оценяваха статистиката от еврозоната и 
Обединеното кралство, които ги разочароваха, и също така очакват публикуването на протокола от юлското заседание на 
Федералния резерв на САЩ (Фед), който, обаче, ще бъде достъпен след 21:00 часа българско време, когато борсите в 
региона ще са затворили. 
Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“ ревизира надолу прогнозите за растеж на БВП за 19-те страни от 
еврозоната за второто тримесечие на 2022 г. Икономиката на 19-те страни от валутния съюз през април-юни е нараснала с 
0.6% спрямо предходното тримесечие и с 3.9% на годишна база, според ревизираните данни. По-рано беше съобщено за 
увеличение на БВП съответно с 0.7% и 4%. 
Въпреки влошаването на оценката, темпът на тримесечен растеж в икономиката на еврозоната е най-високият от 3 
тримесечия, поради облекчаването на ковид ограниченията и активния туристически сезон в Южна Европа, отбелязва 
„Евростат“. Икономиките на Испания и Италия през последното тримесечие са нараснали с 1.1% и 1%, на Франция - с 0.5%. 
Според статистика от Обединеното кралство, публикувана също в сряда, инфлацията в страната през юли е актуализирала 
максимума от февруари 1982 г., достигайки 10.1% на годишна база. Темпът на растеж на потребителските цени се ускори 
от 9.4% през юни. Ръстът на инфлационния натиск във Великобритания се свързва основно с повишаването на цените на 
храните (12,6%) и разходите за комунални услуги (20%). 
Експертите на JPMorgan отбелязаха, че намаляването на глобалния инфлационен натиск, чиито сигнали се появяват 
напоследък, ще се прояви предимно в САЩ, а в Европа ще се забави. 

https://3e-news.net/bg/a/view/36219/slab-spad-s-0-2-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-812-79-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-18-avgust-2022-g
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„Европа е изправена пред продължаващ натиск от растящите цени на газа“, предупреждвата от JPMorgan в проучване, 
цитирано от Dow Jones. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.33%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-0.93%), следван от испанския IBEX 35 (-0.59%), френския CAC 
40 (-0.41%), британския FTSE 100 (-0.39%) и италианския FTSE MIB (-0.13%). Низходящият тренд се запази до края на сесията, 
а при някои индекси дори се задълбочи. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо понижение 
приключи британският  FTSE 100. 
От секторните индекси на дъното слезе измерителят на акциите на производителите на автомобили, който се понижи с 
2.3%, а на върха се изкачи секторнитя индекс на храните и напитките, който добави 0.8%. 
В дъното на европейския индекс на сините чипове слязоха акциите на германската компания за комунарни услуги Uniper 
SE, които спаднаха с 12.13% по време на търговията. Германската енергийна група регистрира нетна загуба от 12.35 
милиарда евро през първата половина на 2022 г. заради намаляване на доставките на руски газ, поради което трябваше 
да купува гориво на по-високи спот цени. По този повод Uniper отказа да предостави насоки за 2022 г. поради 
нестабилността на работната среда, но отбеляза, че очаква годишна загуба, но успя да осигури спасителна помощ от 15 
милиарда евро от германското правителство. 
Цената на книжата на британския интернет търговец на дребно Asos се сринаха със 7.68% след новината за напускането 
на неговия главен оперативен директор и главен финансов директор Мат Дън от компанията. 
Британският оператор на недвижими имоти Persimmon загуби 2.41% от пазарната си цена, заради слабите финансови 
показатели за първото полугодие. 
Книжата на френската фармацевтична компания Sanofi спаднаха с 5.68%, след информацията, че глобалната програма на 
компанията за клинично разработване на лекарство за лечение на рак на гърдата се прекратява. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на Tecan Group, които поскъпнаха с 8.28%, след като швейцарската компания за 
лабораторни инструменти надмина очакванията за печалбата за първото полугодие и повиши прогнозата си за продажбите 
за цялата година. 
 
√ Силният американски долар вреди на всички останали 
И как това застрашава страните с по-скромни икономики 
Тази година се оказа много успешна за щатския долар, а това е страхотна новина за американските туристи, пътуващи в 
Европа. За почти целия останал свят това не вещае нищо добро, обобщава за CNN Джулия Хоровиц, която посочва и трите 
основни причини за силния долар, които могат да навредят на страните по света с по-малки икономики. 
От началото на 2022 г. доларът поскъпна с повече от 10% спрямо други основни валути, доближавайки се до най-високите 
си нива през последните 20 години, тъй като инвеститорите, притеснени от перспективата за глобална рецесия, започнаха 
да инвестират в американската валута, смятана за най-надеждния актив в бурни времена. Привлекателността на долара 
беше подкрепена и от агресивната политика на Федералния резерв на САЩ (Фед), който има и водещата роля в борбата 
срещу мощната инфлация. Това прави американските инвестиции по-доходоносни, които вече обещават и по-високи 
печалби. 
Вероятно, на американските туристи ще се хареса, че една вечерна разходка по улиците на Рим, която не толкова отдавна 
им е струвала 100 долара, сега ще платят около 80 долара. Но междувременно за международните компании и повечето 
правителства по света силният долар не вещае нищо добро. 
Приблизително малко повече от половината от цялата световна търговия се извършва в американска валута, което 
означава, че производителите и малките предприятия, които зависят от вносни стоки, ще имат по-високи разходи. 
Правителствата на онези страни, които плащат дълговете си в долари, също могат да имат проблеми, особено ако 
валутните им резерви намалеят. 
По-силният долар вече вреди на някои особено уязвими икономики 
Недостигът на американска валута в Шри Ланка беше един от факторите, които провокираха най-тежката икономическа 
криза в страната, която доведе до оставката на президента през юли. В края на миналия месец пакистанската рупия падна 
до рекордно ниско ниво спрямо долара, тласкайки страната до ръба на фалита. И Египет, където напрежението се 
повишава поради нарастващите цени на храните, сега е изправен пред недостиг на доларови резерви и напускането на 
чуждестранни инвеститори. И трите страни вече са се обърнали за помощ към Международния валутен фонд. 
„Ситуацията е доста трудна“, каза Уилям Джаксън, водещ икономист за нововъзникващите пазари в базираната в Лондон 
консултантска компания Capital Economics. 
Защо "усмивката на долара" кара другите да се мръщят? 
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Щатският долар напоследък поскъпва или когато икономиката на САЩ расте стабилно, или, малко странно, когато отслабва 
и светът е в опасност от рецесия. 
И в двата случая инвеститорите виждат в американската валута възможност да се възползват от икономическия подем или 
като относително безопасен актив, който ще им позволи да преодолеят трудностите, като същевременно запазят 
спестяванията си. 
Този феномен вече има име - "усмивката на долара", тъй като доларът нараства и при двете крайности – и при спад, и при 
възход на американската икономиката. Но за останалия свят остават все по-малко поводи за усмивка. 
Три основни вреди на силния долар 
Маник Нарейн, ръководител на стратегията за активи на нововъзникващи пазари в швейцарската банка UBS, определя три 
основни причини вреди, които по-силният долар може да нанесе на страните по света с по-малки икономики: 
1. Силният долара повишава натоварването (разходите) за бюджета. Не всички правителство имат възможност да 
вземат средства в собствената си национална валута, тъй като инвеститорите не доверяват своите активи на финансови 
пазари в слабо развити страни. В резултат те нямат друг начин, освен да вземат от външни кредитори в долари, вкл. 
дълговите пазари. 
Още повече, че заради скъпия долар и на правителствата, и на фирмите се налага да харчат повече средства за внос на 
продукти, лекарства и горива. 
Точно това се случи, когато по-рано през тази година курсът на рупията на Шри Ланка се обезцени към долара. 
Правителството изчерпа валутните си резерви много бързо, които и без това бяха много оскъдни, заради спадналия 
туризъм, предизвикан от Covid-пандемията. Дефицитът на основни стоки накара хиляди хора да излязат на улицата, за да 
протестират. Президентът Готабая Раджапакса се изплаши и избяга от страната, а през юли подаде оставка, след като 
разярените протестиращи влязоха в правителствени сгради. 
2. Силният долар предизвиква отлив на капитали. Когато валутата на една страна рязко отслабва, нейните граждани, 
крупният бизнес и чуждестранните инвеститори започват да изнасят своите пари с надежда да намерят по-сигурни места. 
В същото време, това още по-силно притиска курса на националната валута и повишава бюджетните разходи. 
„Ако сега живеете в Шри-Ланка и видите, че правителството се оказва в тежко положение, вие задължително ще поискате 
да изнесете извън страната своите пари“, обяснява Маник Нарейн. 
3. Силният долар влияе негативно върху икономическия растеж. Ако на компаниите не достигат пари за внос на 
необходимите за производството компоненти, тяхната производителност пада. Това означава, че те ще имат по-малко 
продукция за продажба, което пък се отразява върху общия държавен БВП, който се свива. 
Ако едновременно с това се забави и американската икономика, това може да смекчи удара. Много развиващи се пазари 
изнасят свои стоки за най-голямата икономика в света. Но, когато доларът се повиши, а САЩ са на ръба на рецесията, 
ситуацията става много трудна. 
„Това може да причини повече проблеми на пазарите, тъй като няма резерви за оптимизиране на икономическия растеж“, 
обяснява Нараин. 
Предотвратената криза 
Миналата седмица доларът продължи да поскъпва, макар и по-слабо, само с 0.6% средно дневно, което накара много 
експерти да очакват, че в близко време той ще остане стабилен. „Смятаме, че доларът ще остане силен в краткосрочна и 
средносрочна перспектива“, отбеляза Скот Рен, старши стратег за глобалните пазари в Wells Fargo Investment Institute. 
В същото време много инвеститори и политици вече се питат не беше ли Шри Ланка първата паднала плочка на доминото. 
Съществува риск, че вълненията в развиващите се страни могат да се разпространят върху цялата финансова система, 
провокирайки каскада от негативни последици. 
Бред Сетсър от базирания във Вашингтон Съвет за международни отношения написа наскоро, че той следи внимателно 
какво се случва в развиващите се страни. На първо място Тунис, която се бори с бюджетен дефицит и трудности, както и 
Гана, и Кения, в които е заложено сериозно дългово бреме. В Салвадор през следващата година е падежът за изплащане 
по огромен брой държавни облигации, а в Аржентина може да се случи същото като при последната валутна криза през 
2018 година в страната. 
По оценка на МВФ, в момента около 60% от страните в света с ниски доходи са се приближили до критични граници заради 
високото ниво на държавния дълг, или вече са се оказали в подобна ситуация. За сравнение, преди десет години техният 
броя не надхвърляше 20%. 
Каква е разликата между сегашната и предишните кризи 
Сега държавите могат да вземат държавни заеми в долара без много проблеми. Големите развиващи се пазари, 
включително Бразилия, Мексико и Индонезия, по думите на Бред Сетсър, "имат дългове, но разполагат с доста големи 
обеми валутни резерви, за да се разплащат с външните си кредитори ". 
Освен това, цените на суровините, като петрола, природния газ и цветните метали, остават високи. Това помага на големите 
износители от няколко развиващи се страни, включително много държави от Латинска Америка, да осигуряват стабилен 
приток на американска валута в държавната си хазна. 
От друга страна, високите темпове на инфлация принуждават централните банки на много развиващи се страни също да 
повишават основните си лихви, а някои от тях направиха това дори преди своите колеги от Федералния резерв на САЩ и 
Банката на Англия. Бразилия повиши основата си лихва 12 пъти, като започна този процес още през март 2021 г. 
Много е важно как ще се развиват двете най-големи икономики на света - американската и китайската. Ако тези двигатели 
на световния икономически растеж започнат да намаляват скоростта и по-често натискат спирачките, развиващите се 
пазари може да се сблъскат с болезнено изтичане на инвестиции и капитали. 
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„Дали Съединените щати ще изпаднат в рецесия, ще бъде е от ключово значение. Това кара всички, от които зависи това 
да не се случи, да бъдат много внимателни“, предупреди Робин Брукс, водещ икономист в Международния финансов 
институт, базиран във Вашингтон, услугите на който ползват правителства и международни организации. 
 
√ НАТО поиска МААЕ да направи спешна проверка на ситуацията около АЕЦ Запорожие 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че спешно трябва да се извърши инспекция от страна на 
Международната агенция за атомна енергия в ядрената централа "Запорожие" в Украйна, която е под руски контрол и 
около която ударите и сблъсъците се умножават, предаде Франс прес. Централата, която е най-голямата в Европа, беше 
превзета в началото на март от руските сили.  
"Това представлява сериозна заплаха за сигурността, което увеличава рисковете от ядрени инциденти и аварии. Спешно 
необходимо е да се разреши инспекция от страна на МААЕ и да се постигне изтеглянето на всички руски сили от обекта", 
заяви Столтенберг по време на пресконференция, цитиран от БТА. 
Същевременно украинският министър на вътрешните работи Денис Монастирски каза, че Украйна трябва да се подготви 
за всички сценарии в ядрената централа, предаде Франс прес. 
Москва и Киев се обвиняват взаимно за ударите по централата. 
"Никой не можеше да предвиди, че руските военни ще стрелят по ядрените реактори с помощта на танкове. Това е 
невиждано нещо", каза Монастирски по време на посещение в град Запорожие, който се намира на около 50 километра 
от ядрената централа. 
Там министърът присъства на учения за оказване на първа помощ в случай на ядрен инцидент. След това той заяви: "Трябва 
да се подготвим за всички възможни сценарии" и обвини Русия, че е терористична държава. "Докато Русия контролира 
ядрената централа в Запорожие, има големи рискове", каза той. 
В ученията се включиха десетки украински спасители и служители на служите за извънредни ситуации. С газови маски и 
защитни екипи с дозиметри, те се обучаваха да евакуират ранени и да чистят превозни средства, които са 
били  "замърсени" в резултат на ядрена авария. 
Според ръководителя на украинския ядрен оператор "Енергоатом" Петро Котин има до 500 руски военни, както и 
петдесетина военни превозни средства, сред които и блиндирана техника и танкове в пределите на централата. 
"Най-лошото е, че през последните две или три седмици те (руснаците - бел. ред.) разположиха тези превозни средства в 
залата с машините в звено едно и две, където се произвежда електричеството", каза Котин, който е бивш директор на 
ядрения обект. 
 
√ Цените на петрола остават стабилни след повишението в сряда 
Цените на петрола се променят незначително в четвъртък, 18 август сутринта, след значителния ръст ден по-рано в резултат 
на данните за рязкото понижение на запасите от горива в САЩ. 
Стойността на октомврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures е на ниво от 93,74 долара 
за барел, което е с 0,09 долара или с 0,1% над цената при затваряне на предишната сесия. При търговията в сряда 
договорите поскъпнаха с 1,31 долара или с 1,4% до 93,65 долара за барел. 
Цената на фючърсите за септември за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) тази сутрин е на ниво от 88,20 
долара за барел, което е повишение с 0,09 долара или с 0,1% над стойността при предишната сесия. В сряда при 
затварянето на търговията договорите за WTI се повиши с 1,58 долара или 1,8% до 88,11 долара за барел. 
В сряда след публикуването на данните от EIA стана ясно, че търговските запаси от петрол в САЩ през миналата седмица 
са спаднали със 7,06 млн. барела, при очакване от анализаторите на ръст с 800 хил. барела. 
Стоковите запаси от бензин през миналата седмица са се понижили с 4,64 млн. барела, а на дестилати са се увеличили със 
766 хил. барела. 
Запасите от петрол на терминала в Кушинг са се увеличили с 200 хил.барела чрез освобождаване на 3,4 млн. барела от 
стратегическия резерв. Експортът на петрол е нараснал до 5 млн. барела на ден. 
Участниците на пазара продължават да следят преговорите по ядрената програма на Техеран. 
 
Мениджър 
 
√ България ще придвижи първото искане за плащане по Плана за възстановяване този месец 
България ще придвижи първото искане за плащане по Плана за възстановяване в края на този месец, след което ще изчака 
първото плащане до два месеца след това - през есента. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът 
Атанас Пеканов.  
"21 от 22 условия по първото плащане от Плана за възстановяване са изпълнени, като текат формални процедури по 
съгласуване и финализиране на документите преди да бъдат пратени в ЕК", каза той.  
МВР ще обяви нова обществена поръчка за надграждане на комуникационната система ТЕТРА за контрол по границите. 
Това е последният проект, който България трябва да изпълни, за да получи от ЕС първото плащане по Плана за 
възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. На първата обявена поръчка не се е появил нито 
един кандидат и предходното правителство реши, че дейностите ще се изпълнят от фирмата "Информационно 
обслужване", но ЕК е счела това за нарушение. Сега вътрешният министър Демерджиев пое ангажимент отново това да се 
възложи на МВР, обясни вицепремиерът. 
Целта е да получим парите тази есен, защото са необходими на бюджета. МВР ще работи усърдно обществената поръчка 
да доведе до избирането на изпълнител, след като сме спазили всичките европейски процедури, уточни още Пеканов. 
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Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че сега поръчката ще бъде възложена наново с условия, които позволяват 
явяването на максимален брой участници. Той уточни, че проектът е за комуникационна система, която трябва да осигури 
надеждна и сигурна комуникация в системата в МВР, но по естество системата не отговаря на съвременните изисквания 
за такъв тип системи. Това е остаряла технология, която можеше да бъде избегната да бъде включена в Плана за 
възстановяване. 
Големият проблем е, че сроковете, които са заложени за изпълнение на тази обществена поръчка са били много кратки. 
Поръчката е на стойност около 124 млн. лв.  
 
√ Еврото се търгува твърдо под 1,02 долара 
Курсът на еврото спрямо долара днес се задържа без особена промяна под прага от 1,02 долара, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0163 долара. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0164 долара. 
 
√ Цената на петрола се понижи заради ръст на руския добив 
Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, обръщайки тенденцията на поскъпване от вчера, предаде 
Ройтерс. Основна причина за спада е повишеният добив от страна на Русия и опасенията за настъпващата глобална 
рецесия. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа поевтиняха с 33 цента или 0,4 на сто до 93,32 долара за 
барел. 
Американският лек суров петрол изгуби 40 цента или 0,5 на сто до 87,71 долара за барел. 
В сряда фючърсите се покачиха с 1 на сто, след като преди това сортът Брент беше достигнал най-ниското си ниво от 
февруари. 
Цените на черното злато постоянно спадат от няколко месеца, тъй като оповестяваните икономически данни говорят за 
забавяне на световната икономика, което може да доведе до рецесия.  
 
√ Германският канцлер призова за пряк контакт с Путин 
Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че според него е важно да се установи пряк контакт с руския президент Владимир 
Путин. Ръководителят на германското правителство заяви това в интервю за шведския вестник Dagens Nyheter. 
„Колкото и да е трудно, пряката комуникация е важна, особено по време на сериозна криза. Искам нашите послания да 
достигнат директно до руския президент”, каза Шолц. 
Той уточни, че по този начин иска да предаде на Путин позицията на Запада по отношение на ситуацията в Украйна, 
предава bg-voice.com. 
„Искам посланията ни да стигнат директно до президента на Русия“, казва Шолц пред шведското издание. В същото време 
канцлерът на Германия добави, че не вярва, че отношенията между Русия и Германия могат да бъдат нормализирани в 
“обозримо бъдеще”. 
Германският канцлер направи подобно изявление през юни. „Необходимо е да се говори помежду им, дори ако имате 
напълно различни мнения, това го казвам директно. Съгласен съм с много хора по този въпрос“, каза той. 
Шолц обаче тогава изрази мнение, че преговорите няма да помогнат, докато руският президент не разбере, че е 
необходимо да прекрати военната операция, да изтегли войските и „да признае, че Украйна сама ще реши бъдещето си“. 
 
√ Киев се присъедини към Конвенцията за общ транзит с ЕС 
Върховната Рада прие правителствен законопроект № 7420 за изменения в Митническия кодекс на Украйна, които 
позволяват на страната да се присъедини към Новата компютъризирана транзитна система (NCTS) и Конвенцията за общ 
транзитен режим със страните от ЕС. Това съобщи премиерът Денис Шмихал, цитиран от Ukrinform.  
Документът доближава украинското митническо законодателство до законодателството на ЕС, като подобрява 
действащите разпоредби и опростява митническото освобождаване на стоки от надеждни предприятия, предоставяне на 
статут на финансов гарант и гарантиране на плащането на митнически споразумения.  
Промените предвиждат и прилагане на европейския механизъм за разглеждане на жалби и продължаване на 
дигитализацията на митниците, което ще ускори преминаването му и ще намали рисковете от корупция.  
Законопроект № 7420 беше подкрепен на първо четене през юни тази година. Тогава "за" документа гласуваха около 269 
депутати, припомня изданието. 
 
√ Руската икономика засега издържа на санкциите, въпреки че се свива 
Икономиката на Русия се сви през второто тримесечие, а експертите са разделени в мненията си дали страната ще може 
да устои на натиска на международните санкции в дългосрочен план, пише Си Ен Би Си в обобщение по темата. 
Руската икономика е намаляла с 4 на сто на годишна база през тримесечието от април до юни. Това все пак е по-малко от 
прогнозирания от анализатори спад с 5 на сто. Руската централна банка очаква брутният вътрешен продукт да задълбочи 
свиването си през идните тримесечия, достигайки най-ниско ниво през първото полугодие на следващата година.  
Москва се бори да прекалибрира икономиката си заради санкциите, наложени й от Запада в отговор на войната в Украйна, 
която наруши търговията и почти изолира Русия от глобалната финансова система. 
"Има признаци на стабилизиране в много сектори през последните един-два месеца, но ние не очакваме спадът (на 
руската икономика) да достигне дъно преди второто тримесечие на 2023 г.", каза Лиъм Пийч, старши икономист на 
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консултантската компания Capital Economics. Смятаме, че след това, в най-добрия случай, икономиката ще изпадне в 
стагнация, добави той. 
Непосредственото въздействие на санкциите беше смекчено от бързите действия на Руската централна банка, въвела 
мерки за капиталов контрол и рязко повишаване на лихвените проценти. Мерките стабилизираха вътрешните пазари и 
дори накараха рублата да се превърне в една от най-добре представящите се валути в света от началото на годината. 
Впоследствие мерките за фискално стимулиране и значителните намаления на лихвите също влязоха в сила, притъпявайки 
краткосрочното въздействие на санкциите.  
В края на миналия месец централната банка намали със 150 базисни пункта (1,5 на сто) основната лихва до 8 на сто, което 
бе петото й поредно намаление, откакто започна кризисното покачване в края на февруари, когато достигна до 20 на сто.  
Спадът на БВП можеше да бъде много по-голям, но централната банка предприе незабавни мерки, за да предотврати 
финансова криза. Също така изглежда, че устойчивостта на енергийния сектор е смекчила въздействието на западните 
санкции, каза още Пийч. По думите му, през третото тримесечие вероятно икономиката на Русия също ще намалее, макар 
и с по-малко от второто тримесечие. 
Въпреки това много икономисти смятат, че дългосрочните икономически щети за Русия са много по-сериозни, тъй като 
напускането на компании и хора от страната постепенно забавя икономическата активност. 
Междувременно санкциите засегнаха силно някои области на икономиката, като промишленото производство спадна с 4 
на сто на тримесечна база, а производството в сектори, зависими от вноса, се сви с повече от 10 на сто. 
Потребителското търсене също рязко отслабна. Продажбите на дребно намаляха с 11 на сто спрямо предходното 
тримесечие след като през март понесоха инфлационен шок. На този фон потребителското доверие се срина и паричните 
условия се затегнаха. 
Икономиката все още е изправена пред сериозни затруднения, включително ограничен достъп до западни технологии и 
задаваща се забрана за предоставяне на застрахователни услуги при превоз на руски петрол. Това би довело до спад на 
добива му с 10 на сто през следващата година, според експертите на "Кепитъл икономикс". 
Към момента са въведени над 11 000 международни санкции срещу Русия, припомня Си Ен Би Си. 
"Въпреки натиска на санкциите и прогнозите на наблюдатели, икономиката на Русия не се е сринала, въпреки че е 
изправена пред свиване с 5-6 на сто тази година. Тя вероятно ще изпадне в някаква форма на икономическа или финансова 
криза, заяви Крис Уифър, главен изпълнителен директор на базираната в Москва консултантската компания Macro-
Advisory. 
Според него, руската икономика обаче е изправена пред от 5 до 7 тримесечия на нисък едноцифрен спад, както и дълъг 
списък от предизвикателства, които могат да поддържат растежа близо до стагнация в продължение на много години. 
По изчисления на Macro-Advisory, руската държава представлява повече от 60 на сто от целия БВП, докато на малките и 
средните се падат по-малко от 25 на сто. Този дисбаланс ограничава растежа в нормални времена, но също така изолира 
икономиката по време на криза, добави Уифър. 
След рязък спад през март и април, през май бизнес доверието се върна към дългосрочните си средни стойности, както за 
промишленото производство, така и за услугите. 
Това е в контраст с "катастрофалния" удар, прогнозиран от проучване на университета Йейл в САЩ, публикувано миналия 
месец, което анализира данни за потребителите, търговията и корабоплаването. Авторите на изследването твърдят, че 
санкциите и напускането на повече от 1000 глобални компании "парализират" руската икономика.  
 
√ Китай принуди технологични гиганти да обявят алгоритмите си 
Технологични гиганти, сред които "Тенсент" (Tencent), "Алибаба" ( Alibaba) и БайтДенс" (ByteDance) са предали на властите 
подробности по алгоритмите си - безпрецедентна стъпка в контекста на поемането на контрола над този сектор от Пекин, 
предаде Франс прес, цитирана от БТА. 
Алгоритмите са централен елемент от цифровата икономика и служат за "мозък" на множество приложения и услуги в 
интернет, а дигиталните гиганти ги пазят в дълбока тайна. Тези инструменти позволяват да се анализират огромни 
количества информация за един потребител и да му се правят автоматични предложения в зависимост от навиците и 
предпочитанията му. 
Обезпокоени от липсата на прозрачност на дигиталните гиганти по отношение на подобна практика, властите се опитват 
да регулират по-добре алгоритмите. По силата на регламент от март тази година компаниите са длъжни да съгласуват с 
регулатора съответствието на техните алгоритми със закона и да предоставят технически подробности. 
В петък китайската Служба за киберпространството публикува за първи път списък, описващ начина, по който 
технологичните гиганти използват алгоритмите си. Шампионът в електронната търговия "Алибаба" препоръчва например 
нови продукти в зависимост от историята на сърфирането и търсенето на потребителите. 
Приложението за кратки видеа "Доуин" (Douyin), китайската версия на приложението за създаване и споделяне на кратки 
видеа ТикТок (TikTok), прави предложения в зависимост от времето, прекарано от потребителите в предишни съдържания. 
"На този етап властите не са поискали изрично от компаниите да променят алгоритмите си", посочи пред АФП Анджела 
Чжан, специалист по китайско право в университета в Хонконг. Според нея регулаторите са по-скоро във фаза на събиране 
на информация. 
От близо две години китайските власти са особено непреклонни към технологичния сектор заради практики, които 
дотогава са били толерирани и широко разпространени. Много едри компании в сектора бяха взети на прицел, по-
специално заради личните данни, конкуренцията и правата на потребителите. 
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√ ООН: 20 млн. души може да изпаднат в крайна бедност заради конфликта в Украйна 
Конфликтът в Украйна може да доведе до крайна бедност до 20 милиона души, според доклада на ООН за целите за 
устойчиво развитие за 2022 г. В световен мащаб броят на бедните хора, които живеят с по-малко от 1,90 долара на ден, се 
оценява на 656,7 милиона през 2022 г., според доклада. 
Тази цифра обаче може да се увеличи до 676,5 милиона души поради нарастващите цени на храните и „по-широките 
последици“ от руската военна операция в Украйна. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш отбеляза, че руско-
украинският конфликт не само провокира бързо покачване на цените на храните, горивата и торовете, но също така 
„наруши веригите за доставки и световната търговия и причини проблеми на финансовите пазари“. По-рано говорител на 
ООН обяви рекорден недостиг от 33 милиарда долара средства за хуманитарна помощ. 
 
√ Деловите пътувания по света се възстановяват по-бавно от очакваното 
Възобновяването на деловите пътувания по света се очертава да е по-дълго от очакваното и най-вероятно те ще се върнат 
на предпандемичните равнища едва през 2026 г., а не през 2024 г. За това предупреждава Световната асоциация за бизнес 
пътувания (САБП - GBTA) в годишния си доклад за 2022 г., цитиран от Франс прес и БТА. 
Възстановяването се натъкна на трудности, което налага да се отложат прогнозите за пълно възстановяване за 2026 г. 
вместо за 2024 г., както се очакваше досега, изтъква асоциацията, чиято централа е в Александрия, щата Вирджиния. 
Световната асоциация за бизнес пътувания подчертава, че много условия за възстановяване на сектора след ковид 
пандемията са се подобрили, но в същото време множество макроикономически условия са се влошили бързо в началото 
на 2022 г. 
През 2019 г. световните разходи, свързани с бизнес пътувания, са достигали 1,4 трилиона долара. Те намаляха над два пъти 
през 2020 г. под въздействието на пандемията до 661 милиарда долара, след което леко нараснаха през 2021 г. до 697 
милиарда долара. Очаква се през 2022 г. те да достигнат 933 милиарда долара (+33,8 на сто), но с големи различия в 
зависимост от регионите, уточнява САБП. 
Начело на подема през 2021 г. са били САЩ, докато Западна Европа е била единственият регион със спад на разходите 
през миналата година заради последиците от COVID-19. Организацията прогнозира по-силно възстановяване и на двата 
региона през тази година. 
Възстановяването в Азиатско-тихоокеанския регион през 2021 г. е било силно, тласкано от Китай, но през 2022 г. е настъпил 
обрат заради политиката на "нулев ковид", както и по-бавното отваряне на други страни от региона. В Латинска Америка 
по-бавният темп на ваксинациите е забавил възстановяването на сектора. 
 
√ Технологията с високо налягане достига до фармацевтичния сектор 
Технологията за високо налягане (HPP), вече установена в хранително-вкусовия сектор, достига до все повече области. 
Доброто позициониране на обработката под високо налягане като решение за консервиране на храни и напитки позволява 
приложението й да достигне до фармацевтичния и козметичен сектор. В рамките на тази област ползите, предоставени от 
тази технология, се изразяват в запазване на фармацевтични продукти, изследване на нови ваксини и лекарства, както и 
разработване на органични козметични продукти и козметични продукти без добавки, пише eleconomista.es.  
Използването на HPP във фармацевтичния сектор дава възможност за допълнително повишаване на безопасността на вече 
стерилни фармацевтични продукти благодарение на микробиологичното инактивиране след опаковането. Друго 
възможно приложение включва разработването на нови ваксини, използващи инактивирани бактерии или вируси, 
благодарение на факта, че запазват своята антигенна сила непокътната. Понастоящем има няколко проучвания за 
разработването на нови серуми с инактивирани под налягане патогени, които са показали подобрения в техния имунен 
отговор. 
"Технологиите за високо налягане (HPP) отварят големи възможности за разработването на нови ваксини, използващи 
бактерии или вируси, инактивирани от HPP, тъй като те запазват своята антигенна сила непокътната. Структурните промени 
в протеините и ензимите, причинени от HPPs, отварят вратата за създаването на молекули с нови функционалности или 
ензимен синтез на нови съединения", обяснява професор Хорхе Сарайва от Португалския университет в Авейро, експерт в 
изследванията на HPP. 
Козметичният сектор е друга от индустриите, които залагат най-много на технологиите. Базираната в испанската провинция 
Алава компания Lycolab произвежда 100% естествен колаген чрез методология, базирана на сушене чрез замразяване и 
прилагане на високо налягане. Това им позволява да предлагат на пазара козметични продукти без консерванти или 
стабилизатори, които не замърсяват биологично и с период на полуразпад от пет години, без необходимост от студена или 
светлонепроницаема опаковка. 
Предизвикателството е да се намери промишлен процес, който позволява получаването на биоколаген по начин, който 
зачита животните и е устойчив с околната среда. 
"Намираме отговора на тази дилема в приложението на технологията за високо налягане, която ни позволява да имаме 
органичен, хипоалергенен, чист и дълготраен продукт. Биоколагенът е вещество, което се отделя от обикновения 
градински охлюв, когато е подложен на контролирани ситуации на стрес и представлява голям интерес в козметиката и 
медицината заради своите регенеративни и антиоксидантни свойства върху човешката кожа", обяснява Беатрис Уралде, 
главен изпълнителен директор и главен биолог на Lycolab. 
Hiperbaric, от испанския град Бургос, е компанията, която води технологията, базирана на прилагане на високи нива на 
водно налягане, до 6000 бара, за няколко секунди или минути. В хранително-вкусовия сектор успява да инактивира 
микроорганизмите, отговорни за развалянето на храната и да запази хранителните характеристики на пресния продукт. 
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Технологията отговаря на нарастващото социално търсене на продукти без добавки. Техниката за съхраняване под студено 
налягане замества консерванти и оцветители или термични и химически обработки, като запазва техните хранителни и 
органолептични стойности. По същия начин тя удължава неговия полезен живот, позволявайки му да бъде изнесен на нови 
пазари и спомага за намаляване на хранителните отпадъци. 
Секторът се разширява, особено на територията на Северна Америка, където се намират 47% от пазара. Европа 
представлява 25% от световния пазар, следвана плътно от Азия, която генерира 16% от бизнеса. Южна Америка и Океания 
представляват по 5%, а присъствието в Африка на тази технология е показателно с 1% от пазара.  
 
Investor.bg 
 
√ Паундът все още страда от лошите икономически перспективи пред Великобритания 
Очертаващият се нестабилен политически период ще се прибави към щетите за инвестициите от Brexit и Covid  
Слабата перспектива за растежа на Обединеното кралство тежи върху паунда през цялата година. Това означава, че 
британската валута не е видяла голяма полза от това, че Английската централна банка (АЦБ) започна своя цикъл на 
повишаване на лихвените проценти по-рано от много от колегите си от Г-10. Паундът спадна с около 10% спрямо долара и 
с малко под 1% спрямо еврото, пише за Financial Times Джейн Фоли, ръководител на валутните стратегии в Rabobank. 
Учебниците по икономика казват, че по-високите лихви са в подкрепа на валутите. Въпреки това напоследък има ясни 
доказателства по целия свят, че тонът в изявленията на централните банки оказва ключово насочващо влияние върху 
валутните пазари, почти независимо от съобщенията за промени в лихвените проценти. Това, което има значение, са 
коментарите за икономическите перспективи. 
И този тон от Обединеното кралство беше доста мрачен. През май паундът се срина след съобщението на АЦБ за 
повишаване на лихвите с 0,25 процентни пункта основно поради шока за пазара от успоредната ревизия надолу от 
централната банка на растежа на Обединеното кралство. 
А в удивително откровено изявление от 4 август управителят на АЦБ Андрю Бейли предупреди, че британската икономика 
ще изпадне в 15-месечна рецесия през четвъртото тримесечие на тази година. В резултат на това паундът се понижи 
спрямо еврото, въпреки че приключи деня малко по-високо. 
Тази мрачна перспектива е придружена от предупреждение от Комитета по паричната политика (MPC) на АЦБ, че ще 
продължи да повишава лихвите, за да ограничи инфлацията, която сега се очаква да достигне връх от около 13 процента. 
В Rabobank очакваме 1 процентен пункт допълнителни увеличения на лихвените проценти: 0,50 пункта през септември, 
0,25 през ноември и 0,25 през декември. 
Има голяма вероятност това затягане да бъде обърнато от втората половина на 2023 г. нататък, за да се повиши търсенето, 
ако проблемите, свързани с предлагането, които повишават инфлацията, бъдат решени. Но все пак настоящите 
предупреждения за растежа на Обединеното кралство идват в момент, когато инвеститорите оценяват състоянието на 
Великобритания след Brexit. 
В доклад, публикуван през юни 2021 г., АЦБ заключава, че както Covid, така и Brexit са оказали голямо влияние върху бизнес 
инвестициите. Банката констатира, че решението на Обединеното кралство да напусне ЕС е увеличило несигурността и е 
понижило нивото на инвестициите с почти 25 процента през 2020-21 г., като ефектите са се натрупали постепенно след 
референдума за Brexit през 2016 г. 
В реч през юли напускащият член на MPC Майкъл Сондърс заяви, че Brexit и Covid са намалили потенциала за растеж 
заради по-ниско предлагане на работна ръка, слаби инвестиции и, поради самото напускане на ЕС, чрез намалена 
отвореност на търговията. 
Фактът, че лирата така и не успя да се възстанови до нивата, търгувани спрямо еврото преди референдума за Brexit, 
съответства на слабостта на инвестициите. 
Обединеното кралство поддържа дефицит по текущата сметка с превес на вноса спрямо износа. Това не е предопределящ 
индикатор за слабост на валутата, но я излага на натиск надолу при определени обстоятелства. 
Тъй като дефицитът по текущата сметка показва, че Обединеното кралство е нетен заемател от останалия свят, паундът 
вероятно ще се коригира до по-ниско ниво, ако фундаментът на страната не е привлекателен за чуждестранните 
спестители. Инвеститорите биха искали ясно лидерство, дефинирано от фискално благоразумие и от политики, 
предназначени да подобрят производителността и дългосрочния потенциал за растеж. 
Несигурността е мощен възпиращ фактор за много инвеститори и изглежда, че правителството на Обединеното кралство 
не е направило достатъчно, за да убеди чуждестранните инвеститори в ползите от Brexit. 
И двамата останали кандидати за ръководители на Консервативната партия (Лиз Тръс и Риши Сунак – бел. прев.) работиха 
в тясно сътрудничество с премиера в оставка Борис Джонсън и няма гаранции, че значително ще поправят икономическата 
несигурност и ще подобрят цялостната среда за инвеститорите. 
Новият премиер също така може да има трудности да спечели широка подкрепа в страна, която е на прага на рецесия. 
Недостигът на работна ръка в Обединеното кралство, съчетан със скока на разходите за живот, вече предизвика стачни 
действия, а със задаващата се зимна криза с цените на енергията са възможни допълнителни вълнения. Това може да 
доведе до нестабилен период за политиката преди общите избори през 2024 г. - което би било още един негативен фактор 
за паунда. 
Въпреки нашата негативна перспектива за лирата, много лоши новини вече са калкулирани. Еврото също е изправено пред 
силни насрещни ветрове. На фона на енергийната криза очакваме рецесия в еврозоната през зимата. 
Това означава, че има възможност паундът да се задържи спрямо еврото през този зимен период, въпреки че очакваме 
той да загуби позиции в рамките на следващите 12 месеца, освен ако перспективите за инвеститорите не се подобрят 
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рязко. Спрямо долара-убежище слабостта на британските икономически перспективи предполага риск от спад към 1,15 
долара за паунд през следващите месеци от настоящите 1,21 долара - ниво, което за последно се поддържаше за кратко в 
началото на пандемията. 
 
√ Основната лихва на Фед може би вече е на неутрално ниво 
Силният долар и количественото затягане се равняват на вдигане на лихвите с 1 процентен пункт  
Повечето наблюдатели на Федералния резерв на САЩ изглежда прекарват повече време в критикуване на Фед, отколкото 
в следенето му. Лесно е да се направи. Всеки може да играе тази игра, а да атакуваш Фед е като да стреляш по патици: 
ръководителите на централната банка не могат да отговорят директно, като се има предвид публичната им роля, пише за 
Financial Times Едуърд Ярдени, президент на Yardeni Research и автор на „Следене на Фед за забавление и печалба“. 
Наскоро председателят на Фед Джей Пауъл беше нападнат от своите критици за твърдението, че основната лихва на 
банката вече е „неутрална“ (нито експанзионистична, нито рестриктивна – бел. прев.) по време на неговата 
пресконференция на 27 юли, точно след като определящата монетарната политика Федерална комисия за отворения пазар 
(FOMC) гласува единодушно за повишаването ѝ с 0,75 процентни пункта до диапазона 2,25-2,50 на сто. 
Намекът му, че Фед е на границата на рестриктивната територия и следователно е по-близо до приключване на затягането 
на политиката, беше добре прието както от инвеститорите в облигации, така и от тези в акции, но не и от критиците на Фед. 
Бившият председател на клона на Фед в Ню Йорк Уилиъм Дъдли каза в сряда, че като се има предвид нивото на 
несигурност, „ще бъда малко по-скептичен“, че монетарните власти са достигнали неутрално равнище. 
Два дни по-късно бившият министър на финансите Лорънс Самърс беше по-критичен. Той обвини Пауъл, че се занимава с 
„пожелателно мислене“, подобно на заблудата на Фед миналата година, че инфлацията ще бъде преходна. Той обвини 
Пауъл, че е казал неща, „които, за да бъда октровен, са аналитично незащитими“. Той добави: „Няма начин лихвен процент 
от 2,5 процента в икономика с инфлация като тази да е изобщо близо до неутралното ниво“. 
Всъщност има начин Пауъл все пак да е прав. Критиците на Фед пренебрегват факта, че централната банка е по-агресивна 
на думи и дела от Европейската централна банка (ЕЦБ) и Японската централна банка (ЯЦБ). Основните лихви и на двете 
все още са на или близо до нулата. 
В резултат на това стойността на долара скочи с 10 процента тази година. Според автора това е равно на поне 0,50 
процентни пункта увеличение на основната лихва на Фед. Освен това Федералният резерв току-що стартира своята 
програма за количествено затягане (QT), която обръща мащабните му покупки на активи, целящи да подкрепят пазарите и 
икономиката през последните години. 
От юни до август Федералният резерв ще намали баланса си поради падежиращи ценни книжа (които не се реинвестират 
– бел. прев.), което ще свие притежаваните от него ДЦК с 30 милиарда долара на месец, а държаните от него дългове на 
държавните агенции и обезпечени с ипотека книжа - със 17,5 милиарда долара на месец. Така че това е общо намаление 
на баланса на Фед от 142,5 милиарда долара през първите три месеца на QT. 
От септември нататък ще започнат да падежират активи за нетно 60 милиарда долара в ДЦК и 35 милиарда долара в 
ипотечни книжа и дълг на агенции. Това са 95 милиарда долара на месец, т.е. 1,14 трилиона долара до август 2023 г. Няма 
определена сума или дата за прекратяване на QT. 
QT е еквивалентно на поне 0,50 процентни пункта увеличение на основната лихва на Фед, смята авторът. Освен това в 
протокола на Комисията от декември 2021 г., публикуван на 5 януари тази година, инвеститорите научиха, че „някои 
членове“ са гласували в полза на пълното скъсване с ипотечното финансиране. 
Това би се случило чрез замяна на ипотечните книжа в баланса на Фед с ДЦК, в допълнение към оставянето им да изтекат 
в рамките на QT. Това допълнително би увеличило предлагането на ипотечни книжа на пазара. Нищо чудно, че лихвеният 
процент по 30-годишните ипотечни кредити скочи от 3,3% в началото на тази година до връх от 6% на 15 юли и 5,46% в 
момента. 
Пикът при основната лихва по време на настоящия цикъл на затягане на паричната политика ще бъде по-нисък, отколкото 
би бил, тъй като комбинацията от QT и силен долар се равнява на поне 1 процентен пункт увеличение на лихвения процент 
по основната лихва, смята авторът. 
В допълнение, изключителният скок както в краткосрочните, така и в дългосрочните лихвени проценти на пазарите на 
облигации вече постигна голяма част от затягането за Фед. Пазарите вече са калкулирали пиков лихвен процент по 
федералните фондове от 3-3,25 процента - което скоро ще се случи, ако се приеме, че Фед отново ще повиши лихвите с 
0,75 процентни пункта в края на септември, както масово се очаква. 
Между другото, на 1 октомври 2020 г. самият Дъдли, когато още беше част от Фед, оправда втория кръг на количествено 
облекчение, възлизащ на 500 милиарда долара покупки на ценни книжа, като каза, че това се равнява на 0,50-0,75 
процентни пункта намаление на основната лихва на банката. 
Федералният резерв несъмнено има някои оценки от своите вътрешни модели относно еквивалента на лихвените 
повишения, които силният долар и QT имат. Ако е така, те трябва да споделят тази информация с обществеността. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Младите пенсионери вземат с 900 лева повече от старите 
в. 24 часа - Пиарът Дамянова остави своя проект "Промяната" на младите. Това Лена ли е, или друг ще кове новия Петков? 
в. 24 часа - Усмихната работохоличка с немска пунктуалност поема "Булгаргаз" в окото на бурята 
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в. Телеграф - Школата закъсват за учители по български 
в. Труд - България ври от наркотици  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - До края на този месец България "пуска фактура" на ЕС за 2,6 млрд. лв. 
в. Телеграф - 31 партии и коалиции напират за вота 
в. Труд  - Инвестициите намаляха с 52% 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Румяна Коларова, политолог: Изчегъртването лиши институциите от опит и експертиза, Радев я връща 
сега със служебните министри 
в. Телеграф  - Световният рекордьор по продължително плуване Теодор Цветков: Научих се да плувам добре преди 5 
години 
в. Труд  - Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, пред "Труд": Не работя за поредните избори, а за 
София 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 850 лв. трябва да е минималната заплата, не 770 лв. 
в. Труд  - Само работеща икономика ще пълни хазната 
в. Труд - Сериозно изоставаме по отношение на парите от ЕС 
в. Труд  - Как да преборим газовата криза 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Къде изчезна водата на Своге? Гост: Мария Златкова, геолог и спалеолог 
- Защо над 2/3 от питейната вода у нас се губи по ВиК мрежата? Гост: Зам.-председателят на Националното 

сдружение на общините Иво Димов 
- Предизборни нагласи и коалиционни сметки. Гост: Председателят на СДС Румен Христов 
- До къде стигна подготовката за изборите? Гост: Председателят на ЦИК Камелия Нейкова 
- Какво има в автомобилната аптечка и как да помогнем на пострадали на пътя? Гост: Д-р Надежда Тодоровска от 

БЧК 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Зрелищна катастрофа в центъра на Видин посред бял ден. 19-годишен се вряза в мантинела с току-що регистриран 
автомобил и две малолетни деца на задната седалка 

- Коалиция срещу кражбите и корупцията или на евроатлантическия компромис? Ще има ли политическо 
пренареждане преди изборите? Гост: Андрей Гюров от „Продължаваме Промяната" 

- Рекордна инфлация за последните 24 години в България. Докога ще продължат да се обезценяват доходите ни? 
Гост: Ваня Григорова от КТ „Подкрепа". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 август 
София. 

- От 10.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция, на която Стефан Янев, председател на ПП „Български възход“, 
ще представи политическите цели и визията на партията за управлението на България. 

- От 10.00 часа ще се проведе брифинг заместник-министърът на външните работи и говорител на МВнР Костадин 
Коджабашев ще даде брифинг за представителите на медиите. 

- От 11.30 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и 
председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” Иво Иванов ще инспектират 
автомагистрала „Струма“ в района на тунел „Железница“ и свлачищата около него. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темата на 
пресконференцията е: Решение за участие на ПП АБВ в предстоящите избори за НС на 2 октомври 2022 г.; 

- От 14.00 часа Централната избирателна комисия ще проведе първия редовен брифинг във връзка с организацията 
на предстоящите избори за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. Брифингът ще се състои в 
сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм Ларгото.  

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Художествения музей „Георги Велчев“ ще се състои откриването на изложбата “Море”. Изложбата 
ще е отворена за посещение до 17 септември 

*** 
Видин. 

- От 9.00 до 10.00 часа в Конферентния център на Областната администрация, екипът на обществения защитник 
Диана Ковачева, организира информационна среща с граждани и граждански организации по Проект „Електронна 
система за управление работата на администрацията на Омбудсмана“. 

*** 
Разград. 
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- От 12.00 часа, във фоайето на Областна администрация на VII етаж областният управител Драгомир Златев ще 
награди самодейците от читалищата в региона, участвали и представили се отлично на XII национален събор на 
народното творчество в Копривщица. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69: Вълшебна 
библиотека. Програма „Любознателни приключения с Bee-bot и Blue-bot”; Ревю на книга; Арт работилничка 
„Сръчковци”. 

- От 13.00 часа от Диспечерския център нагазоизмервателна станция Стара Загора разположен до с. Стамболийски, 
служебният министър на енергетиката Росен Христов ще даде брифинг, след като инспектира българския участък 
на Междусистемната газова връзка България – Гърция. 

 *** 
Търговище. 

- От 17.30 часа в Зала 1 на Художествена галерия „Никола Маринов“ и фондация „Международно акварелно 
общество – България ще бъде открито III Международно Триенале „Духът на акварела“  

*** 
Шабла. 

- От 11.00 часа на фар Шабла ще се проведе тържествено отбелязване на международния ден на морските фарове, 
откриване на обновения фар Шабла и церемония по сдаване на длъжността “Началник на Хидрографска служба”.  

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2022 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

