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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Председателят на Парламента Цвета Караянчева ще присъства на откриването на рудник "Ада тепе" 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще присъства на откриването на рудник "Ада тепе" - първия 
новоразработен рудник в България през последните няколко десетилетия.  
Официалната церемония ще се състои край Крумовград. Очаква се на официалната церемония да присъства и премиерът 
Бойко Борисов. 
Ада тепе е рудник край Крумовград. При разработването му са открити различни археологически находки. 
Според австрийските специалисти Ада тепе е истинска сензация. Това е най-старият досега открит и проучен от 
археолозите в Европа праисторически златен рудник. Добивът на ценния метал е започнал около 1500 години преди 
новата ера и е продължил до около 1000 години преди новата ера. 
Проучванията на хълма Ада тепе край Крумовград се провеждат в рамките на проект за разработване на открит рудник за 
златоносни руди "Ада тепе" от 2001 година. "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, което е концесионер на рудника 
край Челопеч, разработва първия за последните 40 години рудник в България. Заедно с това на терен са и специалисти 
алхеолози, а откритията формират база с научни резултати, които хвърлят светлина както към миналото на минното дело 
и металургия в региона, така и към икономиката и обществения живот в тази част от света в последните над 7000 години.  
През юни миналата година в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ 
към БАН) беше представен сборника "Злато & Бронз - Метали, технологии и контакти на територията на Източните Балкани 
през бронзовата епоха". Съставители на обширния труд са Стефан Александров, Яна Димитрова, Христо Попов, Барбара 
Хореш и Кръстю Чукалев. Сборникът е издаден с финансовата подкрепа на "Дънди Прешъс Металс". Основа на сборника 
стават две изложби, посветени на богатото културно-историческо наследство от малко познатата на широката публика 
бронзова епоха. Музеят за история на изкуството във Виена приема в началото на 2017 г. изложбата "Първото злато. Ада 
тепе - най-старият златен рудник в Европа", която е резултат от съвместната работа на НАИМ към БАН, Музея за история 
на изкуството във Виена и Института за източна и европейска археология при Австрийската академия на науките. В 
изложбата участват 14 български музея с 333 находки. За три месеца изложбата е посетена от 210 000 човека и с това 
оглавява класацията за най-посещавана в света изложба на антична тематика през 2017 година. 
Интересът към изложбата вдъхновява организаторите да я покажат и пред българска публика през същата 2017 г., тъй като 
в България до този момент никога не е правена специализирана временна експозиция посветена на бронзовата епоха. 
 
Investor.bg 
  
√ Президентът: Инвеститорите в АЕЦ „Белене“ да бъдат проучени внимателно 
Най-големият риск е след заявените добри намерения да се окаже, че потенциалът на избраните инвеститори е 
изчерпан, посочи Румен Радев 
Българската държава следва да проучи много внимателно инвеститорите, техния потенциал и планове за реализацията на 
АЕЦ „Белене“. Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за заявения инвеститорски 
интерес към изграждането на АЕЦ „Белене“. 
„Наличието на толкова много инвеститори е положителен знак и показва, че от тази централа има необходимост и може 
да бъде рентабилна, защото когато бизнесът кандидатства за нещо, си прави много добре сметката“, посочи Румен Радев, 
цитиран от прессекретариата на президентството. 
Държавният глава подчерта, че няма да избързва с даването на оценки и очаква т.нар. кратък списък на инвеститорите. И 
призова държавните институции да проучат много внимателно самите инвеститори, техния потенциал и конкретните им 
планове. 
По думите на президента най-големият риск пред АЕЦ „Белене“ е след заявените добри намерения да се окаже, че 
потенциалът на избраните инвеститори е изчерпан и да се мине на вариант държавата да трябва да се намеси с 
предоставянето на гаранция под една или друга форма, а това ще срине и идеята за самия проект – той да бъде без 
финансовото участие на държавата. 
                                       
√ Fitch Ratings: България ще въведе еврото най-рано през 2023 г. 
Страни с привързани валутни курсове като нашата са сред най-големите бенефициенти от присъединяването, се 
посочва в доклад на кредитната агенция 
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Въвеждането на еврото в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) би било положително за тяхната суверенна 
кредитоспособност. Това пише в най-новия доклад на рейтинговата агенция Fitch Ratings. 
Достъпът до статута на резервната валута на еврозоната и вероятното намаляване на дела на дълга в публичния сектор, 
деноминиран в чуждестранна валута, биха имали пряко положително въздействие върху суверенния рейтинг на страните, 
коментират експертите на Fitch и уточняват, че това ще се отрази на бъдещия дългосрочен рейтинг на страните до 
приемането им в Механизма на валутния курс (ERM II) до присъединяването към еврото. 
България официално започна процеса по присъединяване към механизма ERM II през юли 2018 г. и очаква решение дали 
може да се присъедини към т.нар. "чакалня на еврозоната" до края на 2019 година. Хърватия последва молбата ѝ и изпрати 
писмо за присъединяване към ERM II в началото на юли. 
Fitch смята, че най-ранното приемане на еврото за България може да стене през януари 2023 г., а за Хърватия – януари 
2024 г., но при условие, че двете държави успешно отговорят на критериите ERM II, както и на по-широките критерии за 
конвергенция. 
Румъния също изрази интерес да се присъедини към ERM II, но засега няма официален график. Перспективите за приемане 
на еврото в Унгария, Полша и Чешката република в обозримо бъдеще остават отдалечени, с малко политическа готовност, 
а в някои случаи с много ниска обществена подкрепа за членство в еврозоната, отбелязва Fitch. 
Рейтинговата агенция напомня, че основните ползи от членство в еврозоната включват достъп до статут на резервна валута, 
който елиминира риска от самостоятелно действие при валутни кризи, подпомага чуждестранното търсене на вътрешни 
финансови активи и допринася за гъвкавост на фискалните и външните финанси. С участие в еврозоната намалява 
кредитният риск, страните получават достъп до надеждната рамка на Европейската централна банка за парична политика 
и средства за ликвидност за банките. 
Агенцията отчита и ползите от по-ниски транзакционни разходи и увеличени търговски и капиталови потоци с останалата 
част от еврозоната, както и допълнителни възможности за външно финансиране за страни в риск. 
Основните недостатъци от присъединяването към еврото включват загубата на гъвкавост на паричната и валутната 
политика. Има макро и финансови рискове от прекомерния приток на капитал, включително потенциален скок на цените 
на кредитите. Забелязва се потенциал за силен дефлационен натиск, в ситуации, когато се появят прекомерни излишъци 
по текущата сметка. Тежест се явява и потенциалното задължение на членките на еврозоната да предоставят финансова 
подкрепа на други държави от валутния съюз в случай на кризи и необходимост от спасителни програми. 
Във Fitch са убедени, че най-големите бенефициенти при приемането на еврото са държави със слаби външни финанси, 
които биха се възползвали от статута на резервната валута; държави с високи нива на заеми в евро за частния и публичния 
сектор ("евроизация"); и държави с привързани валутни курсове (тъй като загубата им от независима парична политика би 
имала минимално въздействие). 
 
√ Еврочиновници предлагат мегафонд в подкрепа на „европейските шампиони“ 
ЕС не разполага с компании, които да конкурират американските и китайски гиганти, и длъжностни лица предлагат 
директни инвестиции в индустрията 
Длъжностни лица от Европейския съюз (ЕС) искат да създадат фонд в размер на 100 млрд. евро, за да подкрепят 
„европейските шампиони“ срещу американски и китайски конкуренти като Google, Apple и Alibaba, пише онлайн изданието 
Politico.eu. 
Предложението за т.нар. „Европейски фонд за бъдещето“ се появи в необичайно радикален набор от планове, които 
служители на Европейската комисия (ЕК) искат да включат в дневния ред на избрания от тях президент Урсула фон дер 
Лайен. Мандатът й започва на 1 ноември, отбелязва изданието. 
Документът е в обем 173 страници и изданието разполага с него. Исканията са разнообразни: например поставянето на 
кошери за пчели на обществени сгради, по-големи ограничения на социалните медии и т.н. 
Доминиращата тема е изграждането на отбранителна Европа (Fortress Europe), която може да предприеме сериозни 
търговски мерки срещу Вашингтон и Пекин, като същевременно влага повече публични средства в бизнес лидерите си. 
„Появата и лидерството на бизнес конкуренти извън ЕС, които разполагат с безпрецедентни финансови средства, има 
потенциал да заличи съществуващата иновационна динамика и индустриалното положение на промишлеността на ЕС в 
определени сектори“, посочва се в документа. 
Длъжностните лица нареждат Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba и Tencent сред компаниите, на 
които Европа трябва да съперничи. „Европа няма такива компании“, допълва се в документа. 
Предлага се да се използват 100 млрд. евро – средства от бюджета на ЕС и частни капитали, за създаването на специален 
фонд, който директно да инвестира в компании. Това е нещо ново за Брюксел, който администрира фондове за 
научноизследователска и развойна дейност, и е знак, че администрацията може би планира да предприеме далеч по-
снизходителна линия относно публичното финансиране за индустрията. 
Бюрократите предлагат и доста агресивна нова рамка по отношение на митата върху американски стоки. 
Неортодоксалните мерки те оправдават с необходимост Брюксел да изготви мерки за противодействие, ако президентът 
на САЩ Доналд Тръмп посегне на основния глобален търговски арбитражен съд в Световната търговска организация (СТО). 
Комисията на фон дер Лайен, продължават чиновниците, ще се нуждае от стратегия, която да се противопостави на 
тарифите на Тръмп извън обичайното предназначение на законодателството на СТО, тъй като на практика това ще върне 
търговията обратно в закона на джунглата. 
В документа се настоява и за по-строги мерки срещу китайските компании – например да бъдат блокирани при участие в 
търгове в Европа, да се санкционират заради по-високи субсидии, които получават от правителството в Пекин, и т.н. 
Брюксел вече има твърда стратегия да инвестира в научноизследователска и развойна дейност в стратегическите 
индустрии - от технологични компании до фармацевтичната индустрия, припомня изданието. Новите предложения, обаче, 
изискват големи усилия за избутването на „европейските шампиони“ стъпка напред. 
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„Режимът на работа на фонда би имал дългосрочен фокус, основан на собствения капитал, с търговски, ориентиран към 
печалбата модел“, посочва се в документа. „Това ще позволи на фонда да изпълни стратегическата цел за подкрепа на 
европейските шампиони, като същевременно поддържа финансова стабилност“, допълва се в предложението. 
 
Дарик  
 
√ Държавата ще цели повишаване на качеството на социалните услуги 
Общата цел на общините, неправителствените организации и държавата е повишаване на качеството на социалните услуги 
и удовлетвореността на потребителите. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който заедно 
с кмета на София Йорданка Фандъкова, откри Годишния форум за качеството на социалните услуги за 2019 г. на 
територията на Столична община, съобщиха от социалното министерство. 
Събитието се организира за втора поредна година от Общината в партньорство с неправителствените организации, 
подписали Споразумението за социална закрила през 2017 г. и цели обмен на опит и добри практики между доставчиците 
на социални услуги, неправителствения сектор и институциите.  
Повишаването на качеството на социалните услуги е заложено в новия Закон за социалните услуги, приет през март тази 
година. Секторът се развива динамично и правителството отделя все повече средства като за финансирането на 
социалните услуги през 2019 г. са предвидени над 260 млн. заложено в, е отбелязал още Петков.  
По думите на министъра общините са ключов партньор на Министерството на труда и социалната политика при 
формулиране и изпълнение на политиките в социалната сфера като особено тясно е сътрудничеството в предоставянето 
на качествени и ориентирани към потребностите социални услуги. "Разчитаме на активността и експертизата на 
институциите, общините и неправителствения сектор за подготовката на подзаконовата уредба към Закона за социалните 
услуги, за да може той да влезе в сила от началото на следващата година", е подчертал още министърът.  
С този закон МТСП се опитва да отвори услугите повече към хората чрез регламентирането на част от тях като 
общодостъпни. Неговата основна цел е повишаването на тяхното качеството, след като вече имаме насищане със социални 
услуги, е допълнил още Петков, цитиран в съобщението. Законът предвижда и други механизми в тази посока като 
Наредбата за качеството на социалните услуги и създаването на нова Агенция за качеството на социалните услуги. 
Столична община е най-големият доставчик на социални услуги с 87 държавно делегирани дейности, които обслужват над 
3500 потребители. Тя е еталон за ефективно публично-частно партньорство при предоставянето на тези услуги, е посочил 
Петков, цитиран в съобщението. Според него следването на този успешен модел от общините ще доведе до повишаване 
качеството на социалните услуги, иновации в сектора и повишаване на удовлетвореността на потребителите.  
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Пускат едното платно на „Струма“ в посока София 
"Днес ще се направи изпитване на товароносимостта на платното към София. Предварителните резултати от пробите са 
много обнадеждаващи. Имаме готовност до края на деня да пуснем платното за движение в посока София", съобщи пред 
NOVA шефът на АПИ Георги Терзийски. 
Терзийски провери на място докъде е стигнало почистването на отпадъците след пожара под моста - 2,5 метра 
пространство под магистралата. "Община Дупница ни е сезирала през 2018 година. При последваща проверка не са 
открити отпадъци. От РИОСВ са ни сигнализирали на 20 август с предписание до 2 септември да се почисти", коментира 
шефът на Агенция "Пътна инфраструктура'. 
А организацията на движение, която е направена за днес е от 14 часа до 20 часа в събота, превозните средства над 12 тона, 
пътуващи към Кулата, ще бъдат пренасочвани от магистралата към пътя Е-79 при пътен възел „Долна Диканя“ и обратно 
ще се качват на нея при пътен възел „Бобошево“. 
Обходният маршрут за всички останали превозни средства е от пътен възел „Дупница“ до пътен възел „Бобошево“ и 
обратно. 
Днес изтича срокът, в който трябва да се отчетат проверките на всичките 27 областни пътни управления за 
нерегламентирани сметища под съоръженията на пътищата и прилежащия сервитут. Резултатите ще бъдат представени в 
началото на следващата седмица. 
 
БНТ 
 
√ БСП и управляващите в спор за цената на тока на енергийната борса  
БСП ще сезира прокуратурата за монопол на пазара на електроенергия на свързани с бизнесмена Христо Ковачки 
дружества. От "Позитано 20" твърдят, че електроенергията, продавана на свободния пазар у нас е най-скъпата в Европа. 
Енергийният министър Теменужка Петкова отговори, че всеки, който има съмнения или данни за нередности, има право 
да сезира компетентните институции и изнесе конкретни цифри за цената на тока. 
БСП твърдят, че през летните месеци бизнесът у нас е купувал от свободния пазар ток на най-високи цени в Европа. 
Кирил Добрев, зам.-председател на БСП: Един производител на банички и на бюрек в Гърция, който ползва българска 
електрическа енергия плаща по-ниска цена на тока отколкото производителя на банички отсреща до Съдебната палата. 
Според Кирил Добрев цената на тока от борсата е била около 180 лева на мегават час, а в някои случаи дори е надхвърляла 
200 лева. Енергийният министър Теменужка Петкова отговори, че през този месец най-висока е била цената на 9 август - 
124 лева и 62 стотинки, а утре токът ще се продава за 85 лева и 11 стотинки. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Средната цена за периода юни - август 2019 г., говорим до 22 август 2019 
г. цената е 48 евро и 59 евроцента. 
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От БСП твърдят, че чрез много дружества - производители на ток, както и чрез фирми-търговци през последните две години 
Христо Ковачки е създал монополна организация на свободния пазар, а антимонополната комисия си е затворила очите. 
От "Позитано" 20 през следващата седмица ще внесат сигнал до прокуратурата за монопол на пазара на електрическа 
енергия. Енергийният министър от своя страна коментира, че това е право и задължение на всеки, които има данни или 
съмнения за нарушения. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Ако ние имаме определени подозрения и определени съмнения, 
бъдете сигурни, че ще сезираме компетентните органи. 
Министър Петкова припомни, че заради необясним скок на цената на тока на свободния пазар на 3 юли, лично е сезирала 
регулатора и антимонополната комисия. Тя заяви още, че държавните дружества продават ток на свободния пазара на 
цена от 44 лева на мегават. 
Теменужка Петкова коментира, че след управлението на БСП през 2014 г. дефицитът в НЕК е бил над 800 милиона лева, а 
междуфирмената задлъжнялост е била стотици милиони и енергийният сектор е бил блокиран. 
 
√ Как да се получат обезщетения заради африканската чума 
При какви условия стопаните могат да получат обезщетения заради африканската чума? Вече се знае, е те са в размер на 
300 лева и са за дезинфекция на местата за отглеждане на животните. Гост по темата е Александра Митева, началник отдел 
"Хуманно отношение на животните" в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. 
Александра Митева обясни: 
"Тези 300 лв. се полагат на абсолютно всички собственици, които са приложили спешната мярка "доброволно клане" в 
стопанства с до 5 прасета за угояване в санитарните зони и в зоните с висок риск, които са определени от областните 
епизоотични комисии. В рамките на областните епизоотични комисии бяха определени тези санитарни зони и всички 
стопани, които са приложили мярката "доброволно клане" и са извършили почистване и дезинфекция, ще получат 
съответните 300 лв." 
А тези които са с регистрирани животни, добави Митева, и са извършили хуманно умъртвяване на животни, застрашени от 
африканска чума, ще бъдат обезщетени и за убитите животни. 
До 26 август ще бъдат изготвени списъците с лицата, които подлежат на тази помощ, като областните органи на БАБХ ще 
установят дали наистина са спазени всички изисквания от стопаните по места. Изплащането на обезщетението ще започне 
след 1 септември. Собствениците трябва да подадат заявления по образец до кметствата. В тези заявления те трябва да 
декларират, че няма да отглеждат свине в рамките на минимум 12 месеца, тъй като отглеждането на домашната свиня без 
мерки за биосигурност е основен вектор за разпространение на заболяването, уточни Митева. 
Съгласно законодателството, по думите ѝ, под формулировката "заден двор" се разбира стопанства с до 5 прасета за 
угояване, а свиня майка не може да бъде отглеждана в такъв тип стопанства, изясни още Митева. 
 
√ Кой носи отговорност за почистването на пластмасови отпадъци в Черно море?  
Увеличава се количеството на пластмасови отпадъци в Черно море. Това са наблюденията на учените от Института по 
океанология във Варна, които се завърнаха от поредната експедиция. 
Няма институция у нас, която да е длъжна да почиства пластмасовите отпадъци в морето. Морска администрация може 
само да санкционира корабите, ако се установи нарушение, и това най-често става със сателитни снимки, които експертите 
получават. 
Почистването на морето от пластмасата изисква огромен технически и финансов ресурс и не всяка държава може да си го 
позволи. 
Река Дунав е най-големият замърсител на Черно море. Пластмасовите отпадъци на половин Европа се изливат в румънски 
териториални води и заради южното течение се събират в района на Дуранкулак и нос Калиакра. Корабният трафик също 
генерира боклуци. Пластмасови полета се наблюдават по маршрута на плавателните съдове в Черно море. 
Доц. Кремена Стефанова, Институт по океанология-Варна при БАН: Предимно пластмаса, найлонови торбички, 
изхвърлени касетки, касетки даже различни размери. 
Единственото, което в момента могат да правят институциите, са информационни кампании. 
Мирослава Робинсон, "Басейнова дирекция"-Варна: 80% от отпадъците са от наземно базирани източници. Морето не 
създава отпадъци. Създаваме ги ние тук на сушата и от там те попадат в морето основно чрез речния приток и 
туристическите дейности. 
Единствено неправителствените организации могат да почистват морето по проекти. Помагат и рибарите, но тази практика 
не е наложена в България. 
От май тази година влезе в сила Европейската директива за пластмасовите отпадъци. Тя наложи ограничения и дори 
забрана за производството на някои продукти. Всяка страна членка на ЕС има срок от две години да приложи директивата 
в своето законодателство. Но за почистването на вече попаднали в морето пластмасови продукти решение все още няма. 
Докато светът се опитва да спаси моретата и океаните от пластмасата, Световната здравна организация излезе с доклад, 
че пластмасовите микрочастици представляват минимален риск за здравето на хората. 
Данните сочат, че всеки ден чрез храната и водата ние поглъщаме по 5 милиграма пластмаса, което е колкото една 
кредитна карта. Здравните експерти все пак уточняват, че предстоят още изследвания и допълване на докладите им. 
 
√ Макрон и Джонсън обсъдиха Споразумението за Брекзит в Париж 
Следващият месец е възможно да бъде намерено алтернативно решение на предпазния механизъм за ирландската 
граница. Това заяви френският президент Еманюел Макрон при посрещането на британския премиер Борис Джонсън в 
Париж. Твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия няма да има при никакви обстоятелства, обеща 
още Джонсън. 
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Париж беше втората спирка от първата европейска обиколка на премиера Борис Джонсън. Въпреки очакванията, че 
президентът Макрон ще охлади ентусиазма на Лондон за предоговаряе на споразумението, това не се случи. 
По думите на Макрон съдбата на Великобритания, начинът, по който страната ще напусне Евросъюза и бъдещите й 
отношения с Брюксел, зависят само от нея самата. 
Еманюел Макрон, президент на Франция: Трябва да бъда много ясен. В следващия месец няма да измислим ново 
споразумение, което да е много по-различно от сегашното. Ако има нещо в рамковия документ, договорен от Мишел 
Барние, което може да се коригира в съответствие с двете цели, които посочих - политическата стабилност в граничния 
регион и да се запази целостта на единния пазар - то те трябва да бъдат намерени в следващия един месец. 
Макрон обаче беше категоричен, че мястото на Обединеното кралство може да е само в Европа. 
Джонсън повтори думите си от Берлин - искаме споразумение и мисля, че можем да постигнем такова, каза той. 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: Така че - дайте да приключим с Брекзит. Да го направим 
смислено, прагматично и в интерес и на двете страни. И нека не чакаме до 31 октомври. 
По всичко личеше, че Борис Джонсън се чувства комфортно, защото дори вдигна крака си върху маса по време на разговора 
с Еманюел Макрон. 
ЕС не може да бъде заложник на варианта развод между Лондон и Брюксел "без сделка", Великобритания може да 
постигне споразумение, което да не нарушава целостта и суверенитета, коментират анализатори. И допълват, че явно и 
Меркел, и Макрон са решили да не затварят изцяло вратата пред Джонсън. 
 
√ Партиите в Италия поискаха още време за съставяне на кабинет 
Президентът на Италия даде още време на политическите партии за консултации, след първия кръг от преговори с тях. 
Разговорите в президентския дворец Куиринале се проведоха с цел да се проучи дали може да бъде съставен нов кабинет 
или в страната ще бъдат свикани предсрочни избори. 
Отговорът не стана ясен и тази вечер, когато президентът обяви, че партиите са поискали още време, за да изяснят 
позициите си. Премиерът Джузепе Конте подаде оставка след разрива в управляващата коалиция между движението "Пет 
звезди" и крайнодясната партия "Лига". 
Серджо Матарела, президент на Италия: Мой дълг е да изисквам в името на страната бързи решения. Ще проведа нов 
кръг консултации идния вторник, за да стигна до заключение и да взема необходимото решение. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Електронна система ще следи субсидиите на българските фермери 
За по-качествен контрол при обработването на земи ще се извършват сателитни снимки на земеделските площи  
Публична електронна система ще следи усвояването на европейски средства от българските фермери. Това заяви пред 
БНТ директорът на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев. Тя трябва да осигури прозрачност на дейностите по 
проектите и да улесни проследяването на изплатените суми. 
Новата система също така трябва да позволи на земеделските производители у нас да подават електронно заявленията си 
за кандидатстване по европейски проекти. В системата ще се публикува и подробна информация за обработваемите земи, 
производителността и финансирането. 
„Моята визия е изцяло свързана с възможно най-пълна електронизация на процесите, което би било панацея в 
отношенията между служителите на Фонда и бенефициентите. Пътят няма да стане революционен - от днес за утре, но 
стъпките са тези и те трябва да бъдат направени", обясни изпълнителният директор на фонд "Земеделие". 
За по-пълна информация относно усвояването на парите на терен, Фондът ще работи със сателити, които ще правят по 10 
снимки месечно на обработваемите площи. Чрез тази система ще се съкратят проверките на място и ще се добива ясното 
относно цялостните процеси в земеделието. 
Засилените действия по прозрачност при работата на Фонда са обвързани с четирите уволнения след встъпване в длъжност 
на новото ръководство. „Институцията няма да толерира по никакъв начин служители, които демонстрират начин на 
живот, несъпоставим с нормалните стандарти на държавен служител", коментира Грудев. 
Месеци след встъпването му в длъжност Грудев смята, че работата във Фонда е спокойна. Обработката на договорите със 
земеделските производители са сред приоритетите на новото ръководство. По думите му средният период на забавени 
договори е около 12-18 месеца.  
„През изминалата седмица успяхме да финализираме част от доста забавените задачи - разглеждане на проекти, 
сключване на договори с бенефициенти", каза още Васил Грудев. Той заяви, че голяма част от договорите вече са сключени 
и че е задействан „екшън план“, за да се осигури изплащането на забавените помощи до края на годината. 
Основният фокус на Фонда е към подпомагането на младите фермери. До момента подписаните договори с тях са 880, на 
обща стойност 60 млн. лв. Грудев обеща, че до края на годината ще се извършат плащания и по програмите "Натура 2000" 
и по тези за необлагородените райони. 
 
News.bg 
 
√ "Политико": България иска ресор "Земеделие" в новата Еврокомисия 
България иска настоящата ѝ еврокомисарка Мария Габриел да получи ресор "Земеделие" в новата Европейска комисия, 
съобщи "Политико". 
В настоящата ЕК с ресор "Земеделие и развитие на селските райони" е ирландският еврокомисар Фил Хоган. Преди него  
Румъния отговаряше за този ключов отрасъл. В момента Мария Габриел е натоварена с ресор "Цифрова икономика и 
цифрово общество". 
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"Заинтересовани сме от земеделското портфолио", заявил пред изданието български дипломат. 
"Все още не мога да потвърдя, че ще го получим, но това е предмет на дискусии между българския премиер и следващия 
председател на Европейската комисия", допълнил дипломатът. 
Миналия месец Министерският съвет одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името 
на Република България, припомня БНР. 
 
В. Дума 
 
√ 12% ръст на туристическите пътувания на българи 
Малко над 1,219 милиона българи са направили туристически пътувания през второто тримесечие на годината, като броят 
на пътувалите на възраст 15 и повече години нараства с 12,4 на сто на годишна база. Преобладаващата част от пътувалите 
с цел туризъм са предпочели България - 75,7%, докато 19,1% са пътували само в чужбина. 5,2% са избрали пътуване и в 
страната, и в чужбина.  
Средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 198,34 лв. в страната 
и 658,74 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 168,82 лв. в страната 
и 1198,35 лв. в чужбина. 
 
Cross.bg 
 
√ БНБ с прогноза за поскъпване на храните и горивата  
Поскъпване на храните и горивата прогнозира Българската народна банка (БНБ). В анализа си Централната банка очаква 
2,6% инфлация в края на 2019 г. заради международните цени на петрола и на храните в евро. 
Данните показват още, че заради по-слабата очаквана реколта хлябът ще поскъпне. 
Според хлебопроизводителите обаче повишените цени няма да са заради реколтата, а заради цената на тока и 
предстоящото плащане на ТОЛ таксите. 
Тези фактори са довели до ръст на крайните потребителски цени на преработените храни през юни с 4% на годишна база, 
посочват анализаторите от БНБ. Най-много - с 10,7 на сто е поскъпването за година при групата "хляб и зърнени храни", 
следвана от "мляко, млечни продукти и яйца". 
Според БНБ има риск инфлацията у нас да се окаже още по-висока, ако международната цена на петрола се вдигне над 
прогнозираното. Това ще оскъпи както енергийните продукти у нас, така и стоките и услугите с административно 
определяни цени, като ток, вода и парно. 
Другите заплахи са, ако разходите за труд у нас се вдигнат повече от очакваното и това се прехвърли върху крайните цени 
на някои услуги, както и увеличаването на потреблението на домакинствата, предупреждава анализът. 
БНБ залага още темпът на нарастване на икономиката на България през 2019 г. да възлезе на 3,7%, отбелязвайки ускорение 
спрямо 2018 г., когато увеличението бе 3,1 на сто. В анализа си за първото тримесечие БНБ очакваше ръстът да се запази в 
рамките на миналогодишния. За това ще спомогнат по-голямата заетост, повишените трудови доходи, ниските лихви по 
кредитите, които ще подкрепят частното потребление. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Изтича срокът за проверките на нерегламентираните сметища под пътни съоръжения - на живо от АМ „Струма". 
- Ново огнище на пожари у нас - как ЕС помага при бедствия в региона? 
- При какви условия стопаните могат да получат обезщетения заради африканската чума? 
- Промените в имунизационния календар - как ще бъдат засегнати пациентите? 
- Елитът на таекуондото идва в България - на живо от Пловдив. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо убийци получават по-леки присъди, когато признаят вината си и трябва ли прокуратурата да има повече 

правомощия за съкратено съдебно следствие? В студиото адвокатите Николай Кокинов и Марин Марковски;  
- Тема с продължение: Човекът, който продава хлорен диоксид като лек за почти всички болести пред bTV. 
- Над 44 000 нарушения на пътя само за седмица! Кои са най-фрапиращите случаи от приключилата акция на КАТ?  
- На живо от Крумовград: С каква технология ще се добива злато от новия рудник „Ада тепе"и има ли опасност за 

околната среда? 
- Кои известни музиканти ще свирят в Еленския балкан? Професор Евгений Дайнов за „Миндя Рок Фест" 

 
√ Предстоящи събития в страната на 23 август 
София. 

- От 09.30 часа НАТФИЗ дава старт на кандидатстудентската кампания, която ще определи първокурсниците в 71-та 
учебна година. 

- От 11.00 часа председателят на СДС Румен Христов и членове на ръководството на партията ще поднесат венец и 
цветя на Мемориала на жертвите на комунизма в градинката на НДК, за да отбележат Деня на памет за 
престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане 
паметта на жертвите им. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери работите по асфалтиране на улици в ж.к."Люлин" 
9, където е изградена нова ВиК мрежа. 
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- От 17.00 часа пред морената пред Народен театър „Иван Вазов" и паметника на Алеко Константинов на бул. 
Витоша ще се отбележи 124-та годишнина от организираното туристическо движение България. 

*** 
Видин. 

- От 21.00 часа ще бъде открит Видински панаир 2019. 
*** 
Враца. 

- От 14.00 часа в Заседателната зала на РУО - Враца, ет. 3., ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

*** 
Габрово. 

- От 10.30 часа на Паметника на свободата ще се проведе надпреварата по изкачване стъпалата към Паметника. 
*** 
Дупница.  

- От 08.30 часа председателят на АПИ Георги Терзийски ще провери работата по разчистването на пространството 
под моста при км 62 на АМ „Струма". 

*** 
Крумовград. 

- От 12.00 часа председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще присъства на откриването на рудник 
„Ада тепе" - първият новоразработен рудник в България през последните няколко десетилетия. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Хасково ще се проведе пресконференция по повод младежката кампанията 
"Спортът е по-добро решение". 

 
Economy News 
 
√ Търговското салдо за юни на плюс 
Търговското салдо за юни 2019 г. е положително в размер на 29.6 млн. евро при дефицит от 202.2 млн. евро за юни 2018 
г., съобщава Българската народна банка. За януари - юни 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 539.5 млн. 
евро (0.9 на сто от БВП) при дефицит от 1333.8 млн. евро (2.4 на сто от БВП) за същия период на 2018 г. 
Износът на стоки за юни 2019 г. е 2333.3 млн. евро като се понижава с 59.8 млн. евро (2.5 на сто) в сравнение с този за юни 
2018 г. За януари - юни 2019 г. износът е 13 879.1 млн. евро (23.5 на сто от БВП), като нараства с 944.9 млн. евро (7.3 на сто) 
в сравнение с този за същия период на 2018 г. 
Вносът на стоки за юни 2019 г. е 2303.7 млн. евро, като намалява с 291.6 млн. евро (11.2 на сто) спрямо юни 2018 г. За 
първото полугодие вносът е 14 418.6 млн. евро (24.4 на сто от БВП), като се увеличава със 150.6 млн. евро (1.1 на сто) 
спрямо същия период на 2018 г. 
Салдото по услугите за юни е положително в размер на 499.7 млн. евро при положително салдо от 486.4 млн. евро за юни 
2018 г. За януари - юни 2019 г. салдото е положително в размер на 1226.4 млн. евро (2.1 на сто от БВП) при положително 
салдо от 1050.2 млн. евро (1.9 на сто от БВП) за януари - юни 2018 г. 
Текущата и капиталова сметка на страната за юни е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. 
евро за юни 2018 г. 
За януари - юни 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2219.5 млн. евро (3.8 на сто от БВП) 
при излишък от 461 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за януари - юни 2018 г. 
За юни 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 880.3 млн. евро при излишък от 341.9 млн. евро за 
юни 2018 г. 
За януари - юни 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1758.6 млн. евро (3 на сто от БВП) при излишък от 
266.3 млн. евро (0.5 на сто от БВП) за януари - юни 2018 г. 
За юни 2018 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 65.3 млн. евро при положителна стойност от 92.2 млн. евро. 
За януари - юни 2019 г. капиталовата сметка е положителна - 460.9 млн. евро (0.8 на сто от БВП), при положителна стойност 
от 194.6 млн. евро (0.4 на сто от БВП) за януари - юни 2018 г. 
Финансовата сметка за юни 2019 г. е положителна в размер на 283.6 млн. евро при положителна стойност от 312.7 млн. 
евро за юни 2018 г. За януари - юни 2019 г. финансовата сметка е положителна - 746.4 млн. евро (1.3 на сто от БВП), при 
положителна стойност от 1294.9 млн. евро (2.3 на сто от БВП) за същия период на 2018 г. 
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - юни 2019 г., отчетени съгласно 
принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 457.1 млн. евро (0.8 на сто от БВП ), като 
е по-голям с 304.5 млн. евро от този за януари - юни 2018 г. (положителен в размер на 152.6 млн. евро, 0.3 на сто от БВП) . 
През юни 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 328.3 млн. евро, при положителен поток от 61.3 млн. евро за юни 
2018 година. 
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за първото полугодие на 2019 г. е положителен 
и възлиза на 170.3 млн. евро (0.3 на сто от БВП), при положителна стойност от 178.2 млн. евро за януари - юни 2018 година. 
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БНР 
 
√ Димитър Маргаритов, КЗП: Потребителите трябва да са активни, ако трябва - да ангажират институциите  
Комисията за защита на потребителите (КЗП) разпространи поредица от статии със съвети как да постъпваме при различни 
ситуации, които могат да възникнат по време на ваканцията ни - „Най-важното за потребителите през лятото”. 
Поканихме за повече разяснения и коментар председателя на КЗП Димитър Маргаритов. 
Няма потребител, който да не може да стане жертва на нелоялна търговска практика, но най-важното е при такъв случай 
да се реагира, и то по бърз и адекватен начин, отбеляза Маргаритов. "Преди време хората смятаха, че е безсмислено да 
подават сигнали, че няма да има последици за нелоялния търговец, но истината е друга. Именно след реакция имаме по-
голяма вероятност да възстановим накърнените си потребителски права. И второ, мерките и евентуалните санкции ще 
подействат респектиращо по отношение на търговеца нарушител. 
Най-важна е активната позиция, а при необходимост – търсене на съдействие от институциите." 
Начините за връзка с КЗП например са лесни и бързи – било чрез сайта ѝ, било чрез денонощния им телефон (0700 111 22). 
В анкета на Радио София гражданите споделят, че подобна разяснителна инициатива като тази на КЗП ще доведе до това, 
те да знаят повече за правата си, към кого да се обърнат при проблем, а в много случаи споровете ще станат излишни. Те 
разказаха за някои потребителски казуси, с които са се сблъсквали при покупки на стоки или ползване на услуги, но не са 
имали достатъчно смелост да отстояват правата си или пък не са били убедени как точно да реагират в конкретната 
ситуация. 
Инициативата е своеобразно обобщение на казуси и практики от досегашни сигнали и кампании, от изминали 
туристически сезони, уточни шефът на КЗП. 
Председателят на КЗП насърчи потребителите към бързи реакции при нарушаване на правата им, тъй като това ще позволи 
бързата намеса и на контролния орган, което пък ще улесни установяването на обективните обстоятелства по случая, 
констатирането на нарушенията и налагането на санкции за тях. Но дори и при установяване на търговски трик при 
маркирането на цената на касата например и забелязан впоследствие, също има механизъм потребителите да бъдат 
защитени и в конкретния случай да получат парите си обратно. 
По отношение на превенцията на опасните стоки той подчерта, че КЗП си сътрудничи тясно с Агенция „Митници” за 
предотвратяване вноса на такива продукти. Същевременно Комисията администрира европейската система RAPEX, по 
която всички страни членки на ЕС обменят бърза информация за открити на общия европейски пазар рискови 
нехранителни стоки и където България е на една от челните позиции по активност в борбата с разпространението на 
доказано опасни изделия. 
Друг акцент в контролната дейност са нелоялните практики. Маргаритов припомни, че Комисията има няколко 
произнасяния за нелоялни практики и санкции при установени случаи на предлагане в комплект  на плажни атрибути – 
чадър и шезлонг. „Не може никой да бъде принуждаван да си купува нещо, което не му трябва”, категоричен бе той. 
Димитър Маргаритов припомни, че по време на почивката си в България туристите от чужбина могат да разчитат на 
безплатна помощ от функциониращия към КЗП Европейски потребителски център. 
„В него работят няколко млади и грамотни момичета и момчета, които са в състояние да окажат съдействие на 
чуждестранните граждани, включително когато те са се завърнали в своите страни и са установили тогава, че има някакъв 
проблем със закупена стока или пък на място не са успели да решат проблема с некачествена услуга”, каза още той.  
Сайтът има и версия на английски език. 
Всеки потребителски спор, след който се намесва КЗП, трябва да възникне като претенция на потребителя към търговеца.  
Надяваме се посоката ни за повече информираност да е правилна и все по-малко да са случаите, в които хората нямат 
изход, посочи още Маргаритов. 
 
√ ЕЦБ обсъжда понижение на лихвите и ново изкупуване на облигации 
Европейската централна банка (ЕЦБ) обмисля кои биха могли да бъдат най-добрите икономически стимули от евентуален 
пакет от мерки, включващ понижаване на лихвите и ново изкупуване на облигации, за да се противодейства на 
безпокойствата, че растежът се забавя повече от очакваното, предаде "Асошиейтед прес". 
Публикуваните днес протоколи от заседанието на 25 юли отразяват дискусии за това дали пакет, включващ комбинация 
от понижения на лихвите и изкупуване на облигации би бил по-ефикасен от прилагане на мерки поединично. Много 
анализатори очакват ЕЦБ да прибави нови стимули на заседанието си на 12 септември. 
В протоколите е цитирано изявление на ЕЦБ, според което тя е твърдо решена да действа за повишаване на инфлацията и 
е готова да използва всичките си инструменти.  
Растежът на еврозоната през второто тримесечие е бил едва 0,2 на сто, докато най-голямата страна членка в нея, Германия, 
отчете спад и може би вече е в рецесия. 
 
√ Словенският премиер иска още един реактор за единствената АЕЦ в страната 
Словенският премиер Марян Шарец даде днес подкрепа за строителството на втори реактор в единствената АЕЦ в страната 
въпреки опозицията на активисти, предаде АФП. 
Той посочи, че още един реактор в АЕЦ „Кръшко“ край границата с Хърватия е нужен за развитието на малката страна член 
на ЕС. 
Но Шарец все пак ще търси съвет от експерти, както и подкрепа от коалиционните партньори или други партии в  
парламента. 
Коментарите му бяха направени по време на визита в атомната електроцентрала, която е разположена на около 100 км 
източно от столицата Любляна. 
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АЕЦ „Кръшко“, която е собственост на Любляна и на Хърватия, трябваше да спре да функционира през 2023 г., но през 2015 
г. бе решено да се удължи животът ѝ с още 20 г. 
Тя осигурява около 20% от нужното на Словения електричество и 15% на Хърватия. 
Настоящият реактор работи от 1983 г. 
Екоактивисти искат спиране на работата заради възрастта на АЕЦ-а или заради риска от земетресения в региона. 
 
√ Цената на петрола се колебае около 60 долара  
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се повиши до 60,66 долара 
за барел, информира на сайта си картелът. 
Във вторник един барел от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 59,94 долара.  
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 14 сорта петрол за износ 
на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер (Либия), 
Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Ориенте (Еквадор), 
Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон), Джено (Конго) и Зафиро (Екваториална Гвинея).  
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.  
В четвъртък "Брент" отчете слабо понижение от 0,28 на сто, достигайки 60, 13 долара за барел, а американският лек суров 
петрол също поевтиня до 55,56 долара, а основните фактори, които влияят на пазара, са нивото на петролните и 
бензиновите запаси в САЩ, както и напрежението между САЩ и Иран. 
 
Днес+ 
 
√ Ердоган иска Volkswagen. На всяка цена  
Турският президент Ердоган е убеден, че новият завод на Фолксваген ще бъде построен именно в Турция. Той иска тази 
инвестиция на всяка цена. Защото от нея зависи много. Ето какво пишат по темата две германски издания: 
Ердоган е известен с предпочитанията си към автомобилите Мерцедес - още докато е кмет на Истанбул, поръчва автобуси 
за градския транспорт от тази марка, с които да замести дотогавашните икаруси. А когато става министър-председател, 
купува за ведомството си 10 мерцедеса на стойност 1,5 милиона евро. Самият той по онова време също кара мерцедес - 
реставриран S600. Напоследък обаче броят на фолксвагените в служебния автопарк на президента постоянно расте, 
разказва турският журналист Джан Дюндар на страниците на германския "Ди Цайт". 
Дюндар припомня тези факти, за да обясни казаното от Ердоган на среща с председателя на Съюза на таксиметровите 
шофьори: "Фолксваген ще построи фабрика в Турция и в резултат от тази инвестиция всички вие ще получите фолксвагени". 
Президентът заявил освен това, че щял да помоли германския концерн да разработи специален модел за турските 
таксиметрови шофьори. Към този момент медиите съобщаваха, че Фолксваген още се колебае между България и Турция. 
Да, в България работната ръка е по-евтина, но се твърди, че Турция е приела всички изисквания на концерна и е 
предложила държавни гаранции. 
Ако успее да привлече Фолксваген 
Всичко това не означава, че в предпочитанията на Ердоган са настъпили някакви съществени промени. Фолксваген не е 
станал любима марка на турския президент - той просто се нуждае от инвестиции, както в икономически, така и в 
политически план, убеден е Джан Дюндар. Защото никак не е лесно да се намерят инвеститори за една страна, в която 
режимът потъпква правовата държава и където е надвиснала заплахата от икономическа криза. Ако успее да привлече 
Фолксваген, Ердоган ще може да използва тази гигантска инвестиция, за да реабилитира режима си и да привлече и други 
концерни, отбелязва Дюндар в "Ди Цайт". 
И вестник ТАЦ е на мнение, че би било голям успех за Ердоган, ако Фолксваген избере Турция. Точно в момент, когато той 
е изолиран външнополитически и е в сложни отношения както със Съединените щати, така и с ЕС, новият завод на 
Фолксваген в Турция може да послужи на Ердоган като доказателство за неговата благонадеждност. И още нещо: ако 
германският концерн дойде в Турция, може да го последват и други инвеститори, които досега заобикаляха Турция заради 
политическата ситуация и нарастващата правна несигурност, прогнозира ТАЦ. 
Напълно разбираемо е, че турското правителство се опитва да привлече чуждестранни инвеститори, предлагайки 
държавни гаранции. Но е доста трудно да се има доверие на гаранциите на един режим, потъпкващ правовата държава. 
Ако потенциалните инвеститори биха държали повече на правовата държавност, отколкото на икономическите гаранции, 
това би било от голяма полза както за тях, така и за местното население, отбелязва Джан Дюдар в "Ди Цайт". 
"България определено е по-добрият вариант" 
А какво мислят читателите на ТАЦ и "Ди Цайт"? Един от тях коментира, че Турция съвсем няма да е първата не най-
демократична държава, в която се произвеждат германски автомобили. А друг читател пише: "Всеки, който мине през 
индустриалните зони на Истанбул, Бурса или Маниса, ще види колко много германски фирми произвеждат там, 
осигурявайки десетки хиляди работни места. Тези фирми не са там, за да направят услуга на Турция или на Ердоган, а 
просто защото печелят добри пари". 
България определено е по-добрият вариант, смята друг читател и добавя, че не разбира оптимизма на Фолксваген по 
отношение на Турция. Облаците над главата на Ердоган се сгъстяват, но той няма да се откаже лесно от властта. А това 
означава, че в следващите няколко години в Турция може да стане много бурно. Дали при това положение инвестицията 
на Фолксваген ще си заслужава? - пита читателят и заключава: "Дори и нещата да не се развият толкова зле, смятам 
решението на Фолксваген за крайно непредпазливо". 
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√ САЩ и ЕС затъват в несъгласия  
С наближаването на ноември все повече помръкват надеждите за търговско споразумение между ЕС и САЩ, което се 
признава с половин уста и от Европейската комисия. За бавния напредък допринася взаимното недоверие и засилващото 
се желание на американския президент Доналд Тръмп да търси бързи предимства за САЩ за сметка на останалите страни. 
Напрежение 
Последните месеци донесоха допълнително охлаждане на отношенията между САЩ и Германия. Тръмп не само е 
раздразнен от това, че вижда навсякъде в САЩ германски автомобили, но и от някои аспекти на политиката на германския 
канцлер Ангела Меркел. Берлин е последователно критикуван заради нежеланието си да увеличи разходите за отбрана 
до 2% от БВП. Американският посланик в Германия Ричард Гренел бе особено безпардонен в някои свои публични 
изявления. “Всъщност е обидно да се приеме, че данъкоплатците от САЩ трябва да продължат да плащат, за да издържат 
50 000 американци във (военни бази) в Германия, а германците да изразходват излишъка си за вътрешни програми,“ 
коментира той пред ДПА. 
“Северен поток 2”, който трябва да бъде завършен до 2020 г. е друг източник на напрежение. САЩ се опитват да окажат 
натиск върху Дания, която трябва да одобри преминаване на тръбата през нейни териториални води. Тръмп планираше 
пътуване до Копенхаген през септември, което се отмени (уж заради Гренландия). САЩ дори заплашват да наложат 
санкции срещу членовете на консорциума., 
Тръмп публично твърди, че германците не трябва да изграждат “Северен поток 2”, защото това би увеличило германската 
зависимост от Русия. “Предполага се, че пазим Германия срещу Русия, а Германия излиза и плаща на Русия милиарди и 
милиарди долари годишно”, коментира Тръмп миналата година. Но в разговорите си с германското правителство в 
Берлин, представители на правителството на САЩ категорично признаха, че става въпрос и за собствените им 
икономически интереси: Те искат германците да закупят втечнен природен газ от Тексас, а не природен газ от Сибир, пише 
“Шпигел”. 
По време на последното си пътуване до САЩ германският министър на икономиката Петер Алтмайер се опита да убеди 
САЩ, , че ще бъде изградено пристанище за танкери за втечнен природен газ в град Брунсбютел, близо до Хамбург. 
Американският президент бе допълнително раздразнен от намерението на Франция да наложи дигитален данък от 3% за 
големите дигитални компании, който ще засегне предимно американски корпорации (и една френска – Criteo). В отговор 
Тръмп заяви, че започва разследване на данъка. Ако то докаже, че Франция използва нелоялни търговски практики, Тръмп 
може да наложи ответни мита. Той вече предупреди, че ще обложи вноса на френско вино. 
Въпросът за многостранно данъчно споразумение в рамките на ОИСР ще бъде дискутиран на срещата на Г-7 в Биариц. 
Слаб напредък 
Миналото лято председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и Тръмп се споразумяха за временно търговско 
примирие по въпроса за митата върху автомобилите. Тръмп го увери, че няма да бъде начислен данък върху вноса, докато 
не бъде постигнато споразумението, но този залог изтича през ноември. Малко вероятно е Юнкер да се поздрави с успех 
преди да предаде поста на новия председател на комисията Урсула фон дер Лайен. 
През юни представител на търговското министерство на САЩ открито коментира, че шансът за споразумение по митата за 
автомобили е малък, ако ЕС не се съгласи преговорите да обхванат и селскостопанските стоки. 
През юли Европейската комисия публикува обзор на постигнатия напредък в търговските преговори през последната 
година, от който става ясно, че напредъкът е малък. В комюникето комисията опитва да постави акцент върху 
демонстрираната добра воля: От юли 2018 г. ЕС значително е увеличила вноса на втечнен природен газ (LPG) от САЩ с над 
367%. САЩ са третият най-голям доставчик на втечнен природен газ в ЕС. Вносът на соеви зърна от ЕС се е увеличил с почти 
100% от юли 2018 г. до юни 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година. Съединените щати вече са номер 
1 доставчик на соя след решението на Европейската комисия от 29 януари 2019 г. да разреши използването на американски 
соеви зърна за биогорива. 
След като Съвета даде мандат през април за преговори със САЩ за хоризонтално споразумение за оценка на 
съответствието, вече са проведени три кръга дискусии. Ако се стигне до споразумение, износителите от ЕС ще получат 
сертификат на своите продукти в собствената си държава вместо да изпращат мостри до САЩ. 
По отношение на сътрудничеството в областта на стандартите, ЕС е представила идеи за стратегически сектори, по-
специално тези, свързани с нововъзникващи технологии, като 3D печат, роботизация и свързани превозни средства. 
Постигнат е важен напредък в областта на фармацевтичните продукти, медицинските изделия и киберсигурността. Що се 
отнася до фармацевтичните продукти, ЕС и САЩ се споразумяха на 11 юли 2019 г.  всички органи на държавите-членки на 
ЕС да бъдат признати съгласно Споразумението за взаимно признаване (MRA) за добрите производствени практики за 
хуманни лекарства. Това вече доведе до намаляване на разходите за бизнеса и освобождаване на административни 
ресурси, като се избегне дублирането на проверки. 
ЕС и САЩ се ангажираха да идентифицират и решават нарушенията, причинени от нелоялни търговски практики. Заедно с 
Япония те са представили съвместно предложение в Световната търговска организация (СТО) за нови правила относно 
индустриалните субсидии и държавните предприятия. ЕС настоява въпросът за субсидиите и за принудителния трансфер 
на технологии, за което САЩ обвиняват Китай, да се решава в рамките на СТО, а не чрез двустранни мерки. 
Постигнато е споразумение за дела на безмитна тарифна квота за САЩ, изнасяне на говеждо говеждо месо на пазара на 
ЕС. 
Същественият въпрос за митата обаче е далеч от решение. 
Съветът даде разрешение на Комисията да започне преговори със САЩ за премахване на тарифите за промишлени стоки, 
но те още не са започнали. ЕС продължава да работи за прекратяване на американските мита за стомана и алуминий от 
ЕС, се казва в съобщението на ЕК. 


