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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

НОВА ТВ 
 
√ Да можеш да общуваш на роден език - най-предпочитаното умение от работодателите 
Да можеш да общуваш на роден език. Това е най-предпочитаното умение от работодателите, според Агенцията по 
заетостта. 
Ето и числата: малко над 30 процента от участвалите в анкетата поставят доброто общуване на български на първо място 
в предпочитанията си. На второ място за работодателите е важно служителите им да са инициативни и предприемчиви. 
Доста по-назад остават дигиталната компетентност, умението за учене и общуване на чужди езици. Общуването не 
означава само да знаеш думите, но и да използваш правилните, научила Анелия Недялкова. „Просто винаги заговарям 
клиента и така общуването става взаимно, но много малко са хората, които са усмихнати, всеки се е затворил в себе си”, 
коментира тя. 
Работодателите най-вече в сфери като търговия, хотелиерството, ресторантьорството, образованието и здравеопазването 
търсят добро общуване. И това не означава само грамотност, макар че и тя нито да е даденост, нито да е за подценяване. 
„Поради все повече нуждата от общуване вътре в самия екип, защото не всичко минава през компютрите и съответно по-
ниското ниво на грамотност, което наблюдаваме за съжаление, изкарва тази компетентност на първо място”, коментира 
Росица Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Умението "Общуване" означава не само да се изразяваме, но и да слушаме и разбираме. И също не е даденост, разказват 
работодателите. „Преди около две години набирахме кандидати за юристи, които да работят към асоциацията. Получихме 
близо 500 кандидатури, едва 100 от тях бяха наистина на юристи”, допълни Стелиянова. 
„Всъщност почти не се сещам за професия, която не изисква някакви комуникативни умения да се изразяват, разбира се 
повече в писмена форма - с тази дигитализация на процесите”, сподели Кремена Калчева от Агенцията по заетостта 
И все пак, експертите са категорични, че макар и за работодателите да е по-важно да общуваш добре, отколкото да си 
инициативен, то в крайна сметка най-важно е какво умеем в професионален план. 
За повече информация вижте видеото. 
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√ Готови сме да ускорим работата за покриване критериите на ОИСР 
България е готова да ускори работата за покриване на конкретни стандарти и критерии на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). Това подчерта премиерът Бойко Борисов в телефонен разговор с председателя на 
генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Гурия. 
От пресслужбата на МС твърдят, че инициативата за разговора била на г-н Гурия. 
Генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия очаква представянето на плана от министъра на икономиката Емил Караниколов 
на заседанието на Съвета на ОИСР в Париж през септември месец. 
Премиерът потвърди, че България продължава активната работа по изпълнение на включените в Плана конкретни 
дейности. 
Според Борисов, като член на ЕС, България е изпълнила огромна част от критериите за стандартите на ОИСР. 
Според Борисов и генералния секретар Гурия има нова динамика в отношенията, което и двамата одобряват. 
Телефонният разговор на премиера Бойко Борисов с генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия е продължение на срещата 
им през юли 2019 година в полския град Познан. 
В рамките на Срещата на върха на Берлинския процес за Западните Балкани премиерът Борисов връчи на Анхел Гурия 
Плана за действие на Република България за периода 2019-2020 г. Планът отразява решимостта и готовността на 
българското правителство да ускори действията си по покриване на стандартите и изпълняване на критериите за членство 
в ОИСР. 
 

https://nova.bg/news/view/2019/08/27/261017/%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
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БНТ 
 
√ Министрите на отбраната от ЕС се събират в Хелзинки 
Министрите на отбраната от Европейския съюз ще проведат днес и утре неформална среща в Хелзинки. 
Ролята на новите технологии и изкуствения интелект в европейската отбрана ще бъдат основни теми по време на 
разговорите във финландската столица. 
Министрите ще обсъдят влиянието на климатичните промени върху сигурността и отбраната, а по-късно заедно с външните 
министри от Евросъюза ще дискутират морската безопасност и хибридните заплахи. 
Срещата ще бъде председателствана от върховния представител за външната политика и сигурността Федерика Могерини. 
 
√ Румен Радев: Проблемите в България изискват силно лидерство 
Президентът Румен Радев коментира,че премиерът Бойко Борисов явно губи самообладание. Според него проблемите в 
България изискват силно лидерство и реални действия. Държавният глава е в Гълъбово по повод 50-годишнината на града. 
Радев беше категоричен, че икономическото развитие на региона не трябва да се извършва за сметка на екологията и 
здравето на хората. Той призова държавата да си бъде на мястото, да осигури по-силна подкрепа на хората и 
безкомпромисно налагане на всички екологични стандарти в региона. Държавният глава посочи Гълъбово, като пример за 
добро взаимодействие на местна власт и бизнес. 
Румен Радев, президент на Република България: Генерал Дяков е изключително стойностен професионалист и човек. 
Получи много добро предложение за работа. След толкова много години в системата за сигурност, една напрегната работа 
негово до момента, нямам право да го задържа. Необяснимо и недопустима е, обаче, нахвърлянето на премиера върху 
президентската институция, без повод и с измислени доводи. И притеснително за всички ни е, че премиерът очевидно губи 
самообладание. Решаването на тежките проблеми, пред които е изправена най-бедната държава в ЕС, изисква силно 
лидерство и реални действия. А не самохвалство и скалъпени интриги с цел бягство от отговорност. Това е истината. 
Работата на премиера е да осигурява по-добър живот, борба с бедността и геноцида над пенсионерите. Има проблеми, 
които искат незабавни действия, а не интриги. 
 
√  Ще се отрази ли слабата реколта на цените на гроздето 
Повече от 260 декара лозя в района на Сандански са напълно унищожени от градушка. Сушата също засегна лозови масиви 
в района. 
Лозарството е основен поминък за хората в Сандански, Петрич и Струмяни. Гроздоберът започна тези дни, а местните 
жители са доста притеснени, тъй като сушата и градушките са унищожили приблизително 30 процента от реколтата. 
Илия Башлиев, кмет на село Илинденци: В Илинденци има около 4000-5000 дка лозя. Пораженията са страшни. В 
местността Валоги пораженията са на 100%. 
Производителите се надяват държавата да помогне, за компенсиране на щетите, особено за незастрахованите масиви. Те 
се оплакват и от недостиг на вода за поливане, тъй като каналите се използват от производителите на ток. 
В сравнение с миналата година добивът е по-добър и гроздето е по-качествено в местата, които не са засегнати от 
градушките. 
Според производителите цената на гроздето, която сега е 1-1,20 лева за килограм няма да се повиши значително заради 
евтиния внос от Гърция и Северна Македония, който подбива цените на местните лозари. 
 
√  Решителна нощ в преговорите за ново правителство в Италия 
В Италия продължават преговорите за нова управляваща коалиция, след като партията "Лига" се оттегли от коалицията с 
Движение "Пет звезди". Движението преговаря от петък с опозиционната Демократическа партия. Процесът не е гладък, 
но новините от тази вечер дават надежди за успех. Ако преговорите се провалят, утре президентът Серджо Матарела ще 
назначи служебно правителство и ще насрочи избори. 
"Конте 2: Отмъщението" написа тази сутрин италианската преса, след като миналата нощ Движение "Пет звезди" прекрати 
преговорите за нова управляваща коалиция и постави условие Демократическата партия да приеме завръщането на 
премиера в оставка Джузепе Конте начело на нов кабинет. 
Така се оказа, че от подкрепата за една политическа фигура зависи дали ще има избори. На предишните италианците 
отхвърлиха традиционните партии, но сега отново има недоверие към политиците. 
Преди в политиката бяха т. нар. бащи-основатели от партиите на левицата и десницата. Имаше идеи, ценности. Сега има 
незначителни фигури. 
Днес италианският президент Серджо Матарела насрочи нови консултации с участието на председателите на двете камари 
на парламента. Коментаторите изказват предпазливи надежди за успех. Американският президент Доналд Тръмп написа 
в "Туитър", че се надява Конте да остане премиер на Италия. 
 
БНР 
 
√ Бойко Борисов ще бъде на визита в Германия на 3 септември 
На 3 септември 2019 г. премиерът Бойко Борисов ще бъде на посещение в Германия, съобщиха от пресслужбата на МС. 
Той ще бъде почетен гост на програмното заседание на Групата на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бундестага, което ще 
се проведе в Берлин. Борисов е поканен от председателя на парламентарната група на ХСС (сестринска партия на 
Християндемократическия съюз) Александер Добриндт като почетен гост-говорител. 
Темите, които ще бъдат обсъдени на заседанието в Берлин, са отношенията между България и Бавария, между България 
и Германия, както и въпроси, свързани с общите европейски политики и новия състав на европейските институции. 
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√ Хидробуси ще свързват дестинации в Бургаския залив през следващото лято 
Идеята е корабчета да свързват основни пет спирки в залива - Морската гара в Бургас, остров Света Анастасия, където кеят 
ще бъде разширен, рибарското селище Ченгене скеле, където предстои да бъде изграден нов пристан, рибарското 
пристанище в Сарафово и бъдещото рибарско пристанище в Крайморие. Общината предвижда да закупи нов кораб по – 
голям от „Анастасия“, за да може с него да се осъществяват плавания не само при спокойно море. 
За да се осъществи проектът, местната администрация търси съдействие от Министерството на транспорта и Морската 
администрация, съобщи кметът Димитър Николов: 
”Необходимо е да бъдат облекчени процедурите за осъществяване на транспорт с малки плавателни съдове . А тези 
корабчета, освен че могат да возят туристи, те могат да се използват и за предвижване от пътници.  Например жителите на 
Крайморие, чрез корабчето могат да стигнат от и до центъра на града за 10-15 минути, което би било много-по-бързо, 
особено през летния сезон, когато трафикът е натоварен, а и по-романтично!” 
Кметът допълни, че Общината ще даде възможност и на частни плавателни съдове да изпълняват такива курсове. 
Министърът на транспорта Росен Желязков заяви, че промените в наредбите, свързани с разрешителните за изпълнение 
на такива пътнически морски превози, ще бъдат приоритет още в началото на новия политически сезон. 
Директорът на ИА “Морска администрация” кап. Живко Петров посочи, че инфраструктурата за осъществяването на 
проекта е почти изградена. 
„Вече имаме доста съоръжения и малкото корабоплаване се увеличи. Имаме линия от Несебър до Созопол, от Черноморец 
до Созопол, до Острова пътуват и други плавателни съдове. За съжаление като нормативна база нямаме опит, нашето 
законодателство е било изграждано на база търговски кораби, приравняването им е невъзможно. За това ползваме опита 
на Дания, Швеция където имат опит с т.нар. „водни таксита“ и „водни автобуси“, ще имаме в предвид и нашите условия и 
ще предложим промени в две наредби, за да може да осъществяваме такъв транспорт и тук.“ 
Предстои среща с бизнеса и администрациите, на която подобни законодателни инициативи се обсъждат, преди да бъдат 
придвижени 
 
√ Николай Маринов: Данните от преброяването на земеделските стопанства са само за статистически цели 
От 1-ви септември започва пробно преброяване на земеделските стопанства в България. До 10-и септември то ще се прави 
през интернет, а от 11-и септември до 11-и октомври ще се прави от анкетьори. Истинското преброяване ще бъде през 
есента на 2020 година. В предаването “Преди всички“ по програма “Хоризонт“ Николай Маринов, директор на Главна 
дирекция "Земеделие и регионална политика" в Министерството на земеделието, обясни, че след приемането на страната 
ни в ЕС това ще бъде трето преброяване, което има за цел да се видят производствените методи, мерките за развитие на 
селските райони и агроекологичните показатели. 
През 2010 г. са били преброени около 376 хил. земеделски стопанства. 
"По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото 
състояние на стопанствата. Данните ще служат само за статистически цели и ще бъдат предоставяни на различни 
институции в обобщен вид – да се разбере каква е структурата на земеделски стопанства", уточни той и добави, че ще се 
брои обработваемата земя, какви животни има, колко агроекологични стопанства има. "Не се прави преброяване на 
селскостопанските услуги и на предприятия, които правят преработка на селскостопански продукти", обясни още Маринов 
пред БНР. 
Има административен механизъм и финансово наказание, за да бъдат накарани стопаните да участват в преброяването.  
Кампанията по преброяването ще струва от 4,8 млн. лв. до 5,4 млн. лв., от които около 4 млн. лева се осигуряват от ЕС. 
В пробното преброяване ще участват около 3000 земеделски стопанства във всички 28 области на страната. Заради АЧС ще 
се наложи в инфектираните райони да се провежда анкета извън стопанствата на хората, а те ще бъдат поканени в 
кметствата или в общинските служби на МЗ, за да се избегне разнасянето на вируса на африканската чума. 
 
Investor.bg 
 
√ България е на второ място в ЕС по най-евтино месо през 2018 г. 
Цената на месото е най-висока в Австрия, Люксембург и Франция 
България продължава да е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по най-ниски цени на месото с 64% под средното 
равнище в съюза през 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. 
България беше на второ място по най-евтино месо в ЕС и миналата година, когато цената му беше с 42% под средното 
равнище в съюза, като отстъпваше само на Полша с 43%. 
Тази година на първо място е Литва, където цената на месото е била със 71% под средното равнище в ЕС, а след страната 
ни са Полша и Румъния с по 63% от средното равнище в съюза. 
Миналата година най-скъпо е било месото в Австрия със 146% над средното равнище в ЕС, следвана от Люксембург със 
142%, Франция със 131% и Белгия със 126%. 
Данните на Евростат включват говеждо, телешко, свинско, агнешко, козе и пилешко месо и месни продукти. 
Общо в 11 страни членки цената на месото миналата година е била над средното равнище в ЕС, а в останалите 17 е била 
под средното ниво в съюза, сочат данните на Евростат. 
 
√ Екоминистерството отпуска 300 млн. лв. за рекултивация на стари общински депа 
Приоритетни за финансиране са 110 общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигури близо 300 млн. лв. за рекултивация на закритите общински 
депа. 
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Мярката е в помощ на общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински 
депа, които не отговарят на нормативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление 
на отпадъците, съобщават от пресцентъра на МОСВ. 
През последните пет години са изградени и въведени в експлоатация по-голямата част от 52-те нови регионални системи 
за управление на отпадъците, които отговарят на нормативните изисквания. Това е дало възможност да се прекрати 
експлоатацията на неотговарящите на изискванията депа. 
МОСВ поетапно осигурява необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивация, посочват от ведомството. 
До момента са отпуснати над 100 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), с които е осигурена рекултивацията на част от депата. 
В допълнение на тези средства за 2019 г. за рекултивация чрез ПУДООС от държавния бюджет са осигурени 70 млн. лв. С 
цел осигуряване на целия финансов ресурс за всички депа през 2019 г. беше направена промяна в Оперативна програма 
"Околна среда 2014-2020 г.", с която се осигуряват допълнително 120 млн. лв., с които ще бъдат финансирани и останалите 
депа, чиято техническа рекултивация трябва да приключи през 2020 г. 
Приоритетни за финансиране са всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания и са част от списък 
на общински депа, включени в наказателната процедура на Европейския съюз, които подлежат на закриване и 
рекултивация. Общият брой на тези депа за България е малко над 110. Към настоящия момент е изпълнена рекултивацията 
на някои от тях, като само в рамките на 2019 г. досега са финансирани 31 закрити общински депа. 
МОСВ предоставя финансиране за закриване и рекултивация само на регламентирани общински депа. Проектите се 
изготвят от общините, на чиято територия са закритите сметища. 
 
√ Юли подчертава спада в посещенията на чужденци у нас 
Визитите от ЕС са с 5,2% по-малко, от Руската федерация - с 15,7%, отчита НСИ 
Юли месец завърждава тенденцията на спад в посещенията на чужденци в България. След като юни се оказа слаб за 
посещенията на чужденци у нас и юли регистрира намалеине по този показател. С над 3% са намалели чуждите посещения 
в страната през юли, включително и тези с цел почивка и екскурзия на фона на възходящата тенденция от миналата година. 
В същото време през юли с над 7% се увеличават пътуванията на българите зад граница, става ясно от данните на 
Националния статистически институт (НСИ), публикувани вчера. 
През юли 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2,083 милиона или с 3,2% по-малко в сравнение с юли 2018 
година. Регистрирано е намаление при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ - с 6,2 на сто. Пътуванията със „служебна“ 
и с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) цели се увеличават съответно с 1,7 и 0,4%. Транзитните 
преминавания през страната са 26% (542.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
Силно намаляват посещенията на европейски граждани у нас показва още статистиката. От общия брой чужденци, 
посетили България през юли 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 60,1%, или с 5,2% по-малко в сравнение 
със същия месец на предходната година.  
Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 21%, Ирландия - с 19,1%, Унгария - с 6,5%, Румъния - 
с 6,1%, Испания - с 3.5% и други. Намаляват визитите от Чешката република - с 13,9%, Германия - с 12,9%, Полша - с 11.6%, 
Гърция - със 7,6%, и други. 
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ също спадат -  с 0,2%, като най-голямо е намалението на 
посещенията на граждани от Руската федерация - с 15,7%. 
През юли преобладава делът на посещенията ан чужденци с цел почивка и екскурзия – 55,5%, следвани от тези с други 
цели – 36,7%, и със служебна цел - 7.8 на сто. 
Най-много посещения в България през втория летен месец са реализирали гражданите от: Румъния - 314.3 хил., Турция - 
212.3 хил., Германия - 204.1 хил., Гърция - 128.5 хил., Украйна - 127.5 хил., Руската федерация - 115.5 хил., Полша - 106.1 
хил., Обединеното кралство - 87.7 хил., Сърбия - 72.4 хил., Чешката република - 60.5 хиляди. 
Статистиката отчита продължаващ ръст в пътуванията на българи в чужбина. През юли те са 779.5 хил. или със 7,2% повече 
спрямо същия месец на миналаа година. 
Увеличение на годишна база е отчетено към: Обединеното кралство - с 11,4%, Румъния - с 11,2%, Турция - с 8,4%, Германия 
- с 8,1%, Гърция - с 6,9%, Република Северна Македония - с 4,8% и други. Намаляват пътуванията на българи към Италия - с 
3,8%, Сърбия - с 2,3%, Нидерландия - с 2,3 на сто. 
Спрямо юли 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ - със 7,5%, „почивка и екскурзия“ - с 
6,9%, и „служебна“ - с 6,9%. Най-голям дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през юли формират пътуванията 
с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40,7%, следвани от тези с цел почивка 
и екскурзия – 39,7%, и със служебна цел – 19,6 на сто. 
Очаквано и през този юли най-голям брой пътувания на българити са осъществени към: Турция - 181,3 хил., и Гърция - 160,7 
хил. Значителен брой са и пътуванията към Германия - 71,5 хил., Румъния - 69,8 хил., Сърбия - 37,3 хил., Република Северна 
Македония - 34,9 хил. Към Италия пътуванията са били 27.7 хил., към Австрия - 23,5 хил., към Обединено кралство - 21,9 
хил., Испания - 19,3 хиляди. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Редовно заседание на кабинета днес 
На редовно заседание днес правителството ще обсъди проект на програма за дейността на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г., съобщи пресцентърът на кабинета. 
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Министрите ще разгледат постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
културата за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание 
и спорт. 
 На заседанието се очаква да бъде прието постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за изплащане 
на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища. 
 
√ АПИ казва днес за проверката на магистралата 
Агенция пътна инфраструктура ще оповести данните от извършените проверки на съоръженията за наличие на 
нерегламентирано използване на пространството под тях и прилежащия сервитут. 
Повод за проверката, разпоредена от председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски беше възникналият 
пожар в депото за вторични отпадъци край Дупница. Вследствие на огъня част от колоните на моста на АМ " Струма" в този 
участък бяха компрометирани. Ремонтът на съоръжението ще продължи месеци и ще струва милиони левове. До тогава 
движението в участъка е със специална организация. 
 
В. Дума 
 
√ Българите спестили 53 млрд. лв. в банки 
Българите имат на влог над 53 милиарда лева в края на юли. Спестяванията на домакинствата са нараснали с 8,1% спрямо 
същия месец на миналата година, показва статистиката на БНБ. 
Сериозен ръст на депозитите е регистриран и при финансовите предприятия. Те са скочили с 35,1% през юли 2019 г. спрямо 
юли 2018 г. и в края на този месец достигат 3,500 млрд. лв., или 3% от БВП. 
Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 24,144 млрд. лв., или 20,9% от БВП. 
В края на юли 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59,860 млрд. лв. (51,7% от БВП) при 59,372 млрд. лв. към 
юни 2019 г. (51,3% от БВП). През юли 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6,5% 
Нетните чуждестранни активи са 60,015 млрд. лв. в края на отчетния месец при 58,287 млрд. лв. в края на юни 2019 година, 
като нарастват с 11,5% в сравнение с юли 2018 г. (11,8% годишно повишение през юни 2019 година). 
 
√ Прогноза: Пшеницата ще поскъпне с 20% 
Цената на руската пшеница падна до рекордно ниско равнище през този сезон. Експертите на руския аналитичен център 
"СовЕкон" обаче очакват през следващите четири до шест месеца поскъпване с 20%. Цената на руската пшеница с белтъчно 
съдържание 12,5% падна през миналата седмица с 2 долара до 191 долара/тон (FOB на дълбоководно пристанище в Черно 
море). Това се случи на фона на общо поевтиняване на международните зърнени пазари и в условията на остра 
конкуренция с други производители, показва мониторинг на "СовЕкон", предоставен на agri.bg. 
Основният фактор на европейския пазар е изключително добрата реколта във Франция. Това лято там са прибрани 39 млн. 
тона хлебно зърно, което е второто най-високо постижение на страната в цялата й история.  Френската пшеница с доставка 
през септември поевтиня с 1,5% - от 184 евро/тон на 165,5 евро/тон. 
Експертите на "СовЕкон" очакват, че световният пазар на пшеницата вече е близо до стабилизация. Миналата седмица 
борсата в Чикаго успя да пречупи тенденцията към понижение. Анализаторите очакват, че през тази седмица това ще стане 
и в Париж. Френски търговци отбелязват, че през последните седмици рязко намаляват продажбите на зърно от фермери 
на физическия пазар. 
Икономистите потвърждават прогнозата си, че експортните цени на пшеницата имат сериозен потенциал за растеж в 
рамките на 20% над сегашното равнище. Тази прогноза обаче се отнася не за следващите няколко седмици, а за по-
продължителен период от време в рамките на половин година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Горещо лято в триъгълника на властта и още: започва ли битката за София - коментар на анализаторите; 
- Лихви и кредити и колко близо сме до еврото - председателят на Асоциацията на българските банки Петър 

Андронов; 
- Графитите влизат в регистър. На живо: как ще разпознават авторите им; 
- Нов рекорд на планинския бегач Калоян Пейчев за най-бързо изкачване по маршрута, известен като „Петте 

планини" - какво е усещането; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще има ли женски сблъсък за кметския стол в София? Коментар на политолозите Татяна Буруджиева и Георги 
Харизанов; 

- ГЕРБ и СДС отново заедно на избори - за какво се споразумяха? В студиото: лидерът на синята партия Румен Христо; 
- Какви са шансовете да отпадне мониторингът на съдебната система и ще има ли реформа след избора на нов 

главен прокурор? Гост: Татяна Дончева; 
- Екшън в центъра на София - рушат ли се от каскадите жълтите павета? 
- На живо от Драгоман: Защо градът минава на воден режим и как се справят хората? 
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√ Предстоящи събития в страната на 28 август 
София 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 11.30 часа в зала 702 на АПИ председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски ще обобщи на 

брифинг резултатите от извършените проверки на съоръженията за наличие на нерегламентирано използване на 
пространството под тях и прилежащия сервитут. 

***  
Бургас 

- От 15.00 часа в Общината ще се проведе пресконференция по повод проект за изграждане на анаеробна 
инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. 

***  
Горна Оряховица 

- От 9.30 часа на пресечната точка между улиците „Панайот Цвикев" и „Хан Крум" ще бъде направена първа копка 
за ремонта на част от канализационната мрежа в Горна Оряховица. 

***  
Добрич 

- От 11.00 часа в сградата на Община град Добрич, ул. „България" № 12, втори етаж, малка заседателна зала, ще се 
състои заключителна пресконференция по проект „За моето бъдеще" по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018- С01 по Оперативна програма „Региони в растеж" 
2014-2020 с бенефициент Община град Добрич. Проекта е на стойност 218 255,82 лева, като средствата са 100% 
безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж". 

***  
Кърджали/Перперикон 

- От 10.30 часа в 9.00 часа ще бъдат разкрити две уникални християнски гробници в Перперикон. 
***  
Ловеч 

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе пресконференция с кмета на Община Ловеч Корнелия 
Маринова и представителите на културните институции в града. 

***  
Пловдив 

- От 12.00 часа ще се състои церемонията по рестартиране работата на стадион „Христо Ботев". На събитието ще 
присъстват министър-председателят Бойко Борисов, областният управител Здравко Димитров и кметът на град 
Пловдив Иван Тотев. 

- От 17.30 часа в залата на Общински съвет - Пловдив заместник-кметът Георги Титюков и служители на Община 
Пловдив ще проведат консултация на граждани и заинтересовани страни по прилагане на Националната програма 
за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

 
Money.bg 
                                     
√ Хронология на търговската война между САЩ и Китай 
Teмa нoмep eднo cpeд инвecтитopитe пo цeлия cвят - тъpгoвcĸaтa вoйнa мeждy CAЩ и Kитaй, ĸoятo пpeз изминaлитe 
няĸoлĸo ceдмици ecĸaлиpa cepиoзнo. 
Aдминиcтpaциятa нa Tpъмп зaпoчнa тъpгoвcĸи cпop c Kитaй в нaчaлoтo нa 2018 г., в oпит дa ce cпpaви c пpaĸтиĸитe, ĸoитo 
пocтaвят aмepиĸaнcĸитe ĸoмпaнии в нeизгoднo пoлoжeниe. Oттoгaвa двeтe cтpaни нaлoжиxa нacpeщни митничecĸи тapифи 
нa xиляди пpoдyĸти, a в ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa зaплaшиxa c нoви тaĸивa. 
И дoĸaтo нe e яcнo ĸoгa и ĸaĸ щe пpиĸлючaт тъpгoвcĸитe cпopoвe мeждy двeтe cyпepcили, eтo ĸaĸ cтapтиpa вcичĸo cпopeд 
дaнни, oбoбщeни oт финaнcoвoтo издaниe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr: 
1 мapт 2018 гoдинa: Πpeзидeнтът Дoнaлд Tpъмп oбявявa тapифи зa цeлия внoc нa cтoмaнa и aлyминий, вĸлючитeлнo 
мeтaлитe oт Kитaй. 
22 мapт 2018 гoдинa: Tpъмп oбявявa плaнoвe зa нaлaгaнe нa 25% тapифи зa ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 50 милиapдa дoлapa. 
Kитaй oбявявa тapифи в oтгoвop нa митaтa зa cтoмaнa и aлyминий и oбeщaвa oтгoвop нa пocлeднoтo aмepиĸaнcĸo 
oбявлeниe. 
3 aпpил 2018 гoдинa: Tъpгoвcĸият пpeдcтaвитeл нa CAЩ Poбъpт Лaйтxaйзъp oбявявa cпиcъĸ нa ĸитaйcĸитe cтoĸи, 
пoдлeжaщи нa тapифитe. Имaшe зaдължитeлeн 60-днeвeн пepиoд зa ĸoмeнтapи oт индycтpиитe, зa дa пoиcĸaт 
ocвoбoждaвaнe oт тapифи. 
4 aпpил 2018 гoдинa: Kитaй пpeдcтaвя cпиcъĸ нa пoвeчe oт 100 cтoĸи в CAЩ нa cтoйнocт oĸoлo 50 милиapдa дoлapa, ĸoитo 
cтaнaxa oбeĸт нa oтвeтни митa. 
21 мaй 2018 гoдинa: Cлeд cpeщa двeтe дъpжaви oбявявaт oчepтaниятa нa тъpгoвcĸa cдeлĸa, зa дa избeгнaт тapифитe. 
29 мaй 2018 гoдинa: Бeлият дoм oбяви, чe тapифитe зa ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 50 милиapдa дoлapa щe ce пpидвижaт 
нaпpeд, ĸaтo oĸoнчaтeлният cпиcъĸ нa cтoĸитe щe бъдe пyблиĸyвaн нa 15 юни. Toзи xoд изглeждa щe paзpyши зapaждaщaтa 
ce тъpгoвcĸa cдeлĸa. 
15 юни 2018 гoдинa: Tpъмп въвeждa oĸoнчaтeлния cпиcъĸ нa cтoĸитe, пoдлeжaщи нa нoви тapифи. Kитaйcĸи внoc нa 
cтoйнocт 34 милиapдa щaтcĸи дoлapa щe бъдe oбeĸт нa нoвaтa тapифнa cтaвĸa oт 25% oт 6 юли, ĸaтo нa пo-ĸъcнa дaтa щe 
бъдe oблoжeн внoc зa oщe 16 милиapдa дoлapa. Kитaй пpиeмa oтвeтни eĸвивaлeнтни тapифи. 
18 юни 2018 гoдинa: Tpъмп зaплaшвa c 10% тapифи зa дpyги ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 200 милиapдa дoлapa. 
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6 юли 2018 гoдинa: Bлизa в cилa пъpвият тpaнш oт тapифи зa ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 34 милиapдa дoлapa. Kитaй 
oтгoвapя. 
10 юли 2018 гoдинa: CAЩ пycĸaт пъpвoнaчaлeн cпиcъĸ c дoпълнитeлни ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 200 милиapдa дoлapa, 
ĸoитo мoгaт дa бъдaт oбeĸт нa 10% тapифи. 
24 юли 2018 гoдинa: Aдминиcтpaциятa нa Tpъмп oбявявa нaбop oт cпacитeлни пaĸeти зa 12 милиapдa дoлapa зa 
зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли, зaceгнaти oт oтвeтнитe митa въpxy ceлcĸocтoпaнcĸитe пpoдyĸти, ĸoитo тpябвa дa зaпoчнaт 
пpeз ceптeмвpи. 
1 aвгycт 2018 гoдинa: Baшингтoн yвeличaвa пoвeчe oт двa пъти cтoйнocттa нa тapифнитe cи зaплaxи cpeщy Πeĸин, ĸaтo 
oбявявa плaнoвe зa yвeличaвaнe нa paзмepa нa пpeдлoжeнитe митa въpxy ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 200 милиapдa дoлapa 
oт 10% нa 25%. 
3 aвгycт 2018 гoдинa: Kитaй зaяви, чe щe нaлoжи митa нa cтoĸи нa cтoйнocт 60 милиapдa дoлapa, aĸo Tpъмп пpeдвижи 
нaпpeд плaнoвeтe cи oт пocлeднaтa зaплaxa. 
7 aвгycт 2018 гoдинa: CAЩ oбявявa, чe втopият тpaнш oт тapифи, ĸoйтo дocтигa ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 16 милиapдa 
дoлapa, щe влeзe в cилa нa 23 aвгycт. 
23 aвгycт 2018 гoдинa: CAЩ нaлaгaт тapифи зa дpyги ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 16 милиapдa дoлapa, a Πeĸин oтгoвapя c 
тapифи зa cтoĸи нa cтoйнocт 16 милиapдa дoлapa oт CAЩ. 
7 ceптeмвpи 2018 гoдинa: Tpъмп зaяви, чe тpaншът oт тapифи зa 200 милиapдa дoлapa ĸитaйcĸи cтoĸи идвa "cĸopo" и 
зaплaшвa дa нaлoжи тapифи зa дpyги ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 267 милиapдa дoлapa. 
17 ceптeмвpи 2018 гoдинa: CAЩ нaлaгaт митa въpxy ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 200 милиapдa дoлapa, ĸaтo ce пpeдвиждa 
тapифнaтa cтaвĸa дa ce yвeличи oт 10% нa 25% нa 1 янyapи. 
1 дeĸeмвpи 2018 гoдинa: Tpъмп и ĸитaйcĸият пpeзидeнт Cи Дзинпин ceднaxa нa cpeщaтa нa въpxa нa Г-20 в Apжeнтинa, 
ĸъдeтo двaмaтa лидepи cĸлючиxa вpeмeннo пpимиpиe, зaбaвяйĸи ecĸaлaциятa нa aмepиĸaнcĸитe тapифи дo 1 мapт. 
4 дeĸeмвpи 2018 гoдинa: Bъпpeĸи пpимиpиeтo Tpъмп oтпpaвя тyит, чe cдeлĸa щe ce cĸлючи caмo aĸo тoвa e в нaй-дoбpия 
интepec нa CAЩ. 
24 фeвpyapи 2019 гoдинa: Cлeд пopeдицa oт пpeгoвopи, Tpъмп oбявявa, чe aмepиĸaнcĸитe тapифи нямa дa ce пoвишaт oт 1 
мapт. Toй зaбaвя yвeличeниeтo зa нeoпpeдeлeнo вpeмe. 
1 aпpил 2019 гoдинa: B Xoнĸoнг, пoлyaвтoнoмнa ĸитaйcĸa тepитopия, избyxвaт жecтoĸи cблъcъци мeждy влacти и 
пpoтecтиpaщи дeмoнcтpaнти. Πpaвитeлcтвoтo oбвинявa влияниeтo нa CAЩ зa дeмoнcтpaциитe, нo Tpъмп пoддъpжa пo-мeĸ 
тoн cъc Cи. 
5 мaй 2019 гoдинa: Cлeд oчeвидeн нaпpeдъĸ в пpeгoвopитe, CAЩ oбвинявaт Kитaй в oтĸaз oт пpeдишни тъpгoвcĸи 
aнгaжимeнти. Tpъмп зaплaшвa дa пoвиши тapифнитe cтaвĸи и дa нaлoжи митa въpxy дpyги ĸитaйcĸи cтoĸи нa cтoйнocт 300 
милиapдa дoлapa. 
10 мaй 2019 гoдинa: Tpъмп cлeдвa тeзи зaплaxи, yвeличaвaйĸи митaтa въpxy внoca дo 25% oт 10% нa cтoйĸи oт Kитaй зa 
oĸoлo 200 милиapдa дoлapa. Πpeгoвopитe ce cпиpaт и CAЩ дaвaт нa Kитaй cpoĸ oт тpи дo чeтиpи ceдмици зa cдeлĸa cпopeд 
Вlооmbеrg. 
13 мaй 2019 гoдинa: Kитaй нaлaгa oтвeтни дeйcтвия cpeщy CAЩ, ĸaтo oбяви, чe щe пoвиши тapифнитe cтaвĸи нa 
aмepиĸaнcĸи пpoдyĸти нa cтoйнocт 60 милиapдa дoлapa нa 1 юни. 
15 мaй 2019 гoдинa: Tpъмп пoдпиcвa изпълнитeлнa зaпoвeд, зaбpaнявaщa нa aмepиĸaнcĸитe ĸoмпaнии дa изпoлзвaт 
дaлeĸocъoбщитeлни cъopъжeния oт чyжди ĸoмпaнии, ĸoитo зaплaшвaт нaциoнaлнaтa cигypнocт. Toй cъщo тaĸa дoбaвя 
Нuаwеі и дeceтĸи дpyги ĸитaйcĸи ĸoмпaнии ĸъм "Cпиcъĸът нa дpyжecтвaтa", c ĸoитo щaтcĸитe ĸoмпaнии нe мoгaт дa пpaвят 
бизнec. 
21 мaй 2019 гoдинa: Cи пpизoвaвa Kитaй дa зaпoчнe нoв "дълъг мapш", ĸoйтo ce възпpиeмa oт няĸoи ĸaтo cигнaл, чe cтpaнaтa 
ce пoдгoтвя зa пpoдължитeлнo пpoтивoпocтaвянe cъc CAЩ. 
22 мaй 2019 гoдинa: Cи пoceщaвa eдин oт нaй-гoлeмитe дocтaвчици нa peдĸoзeмни eлeмeнти в Kитaй. Toзи xoд ce 
paзглeждa ĸaтo нaпoмнянe зa лocтa, ĸoйтo Kитaй пpитeжaвa, ĸoгaтo cтaвa дyмa зa минepaли, нa ĸoитo CAЩ paзчитaт зa 
paзлични cтoĸи - oт peaĸтивнo гopивo дo вятъpни тypбини. 
23 мaй 2019 гoдинa: Tpъмп въвeждa пpoгpaмa, нa cтoйнocт 16 милиapдa дoлapa, зa cпacявaнe нa зeмeдeлcĸитe 
пpoизвoдитeли, ĸoитo ca пocтpaдaли oт ĸитaйcĸитe митничecĸи тapифи. 
2 юни 2019 гoдинa: Kитaй oтпpaвя пoлитичecĸи дoĸyмeнт, в ĸoйтo oбвинявa CAЩ зa пpeĸъcнaтитe тъpгoвcĸи пpeгoвopи, 
ĸaтo oтпpaвя възpaжeния ĸъм тъpгoвcĸия пpeдcтaвитeл нa CAЩ. 
3 юни 2019 гoдинa: Дъpжaвният ceĸpeтap Maйĸ Πoмпeo пpизoвaвa ĸитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo дa пpизнae пyбличнo 
гoдишнинaтa oт cмъpтoнocнoтo пpoтивoдeйcтвиe нa пpoтecтитe нa плoщaд Tянaнмън пpeз 1989 г. 
4 юни 2019 гoдинa: Гoвopитeлят нa външнoтo миниcтepcтвo нa Kитaй ocъждa Πoмпeo в изявлeниe, зaявявaйĸи, чe 
изĸaзвaнeтo мy пpeдcтaвлявa нaмeca във вътpeшнитe мy paбoти. Kитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo oтпpaвя пpeдyпpeждeния зa 
пътyвaния ĸъм CAЩ, твъpдeйĸи, чe нeйни гpaждaни ca били oбeĸт нa тoвa, ĸoeтo нapичaт "тopмoз oт aмepиĸaнcĸитe 
пpaвooxpaнитeлни opгaни". 
10 юни 2019 гoдинa: Tpъмп ĸaзвa, чe тapифитe зa ĸитaйcĸи пpoдyĸти нa cтoйнocт 300 милиapдa дoлapa щe влязaт в cилa 
"нeзaбaвнo", aĸo нe ce пocтигнe нaпpeдъĸ пpи oчaĸвaнaтa cpeщa cъc Cи в Япoния в ĸpaя нa мeceцa. 
17 юни 2019 гoдинa: Cтoтици пpeдcтaвитeли нa щaтcĸи ĸoмпaнии пътyвaт дo Baшингтoн, зa дa cвидeтeлcтвaт cpeщy 
плaниpaнaтa тapифнa ecĸaлaция пpeд тъpгoвcĸия пpeдcтaвитeл нa CAЩ. B paмĸитe нa ceдeм дни изcлyшвaния мнoзинa 
пpeдyпpeждaвaт, чe дaнъчнoтo oблaгaнe нa цeлия внoc oт Kитaй би yвeличилo paзxoдитe и зaплaшвa paбoтни мecтa в CAЩ. 
17 юни 2019 гoдинa: Tpъмп ĸaзвa, чe пpeз пocлeднитe дни e paзгoвapял cъc Cи пo тeлeфoнa. Toй пoтвъpждaвa, чe двaмaтa 
лидepи щe ceднaт в Г-20 и дoбaвя, чe тъpгoвcĸитe дeлeгaции щe бъдaт в ĸoнтaĸт пpeди тoвa. 
25 юни 2019 гoдинa: Вlооmbеrg cъoбщaвa, чe CAЩ ce пoдгoтвят дa oтлoжaт дoпълнитeлнитe тapифи зa Kитaй нa cpeщaтa 
Tpъмп-Cи. 
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27 юни 2019 гoдинa: Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl cъoбщaвa, чe Cи плaниpa дa ce oтпpaви ĸъм cpeщaтa cи c Tpъмп, въopъжeн c 
ycлoвия зa дeecĸaлaция, вĸлючитeлнo oтмянa нa тapифитe и изĸapвaнe нa Нuаwеі oт "чepния cпиcъĸ". 
29 юни 2019 гoдинa: Tpъмп и Cи пocтигaт пpимиpиe зa тъpгoвcĸa вoйнa в ĸyлoapитe нa Г-20, зaбaвяйĸи плaниpaнитe тapифи 
зa oĸoлo 300 милиapдa дoлapa нa ĸитaйcĸи пpoдyĸти. Двeтe cтpaни ce cпopaзyмявaт дa зaпoчнaт пpeгoвopитe, ĸoитo cпpяxa 
пpeз мaй. 
3 юли 2019 гoдинa: Tpъмп oбвинявa дpyги дъpжaви, вĸлючитeлнo Kитaй, в мaнипyлиpaнe нa вaлyтa и пpeдлaгa CAЩ дa 
oтcлaбят дoлapa, зa дa ce ĸoнĸypиpa ycпeшнo. 
9 юли 2019 гoдинa: Ceдмици cлeд вĸapвaнeтo нa Нuаwеі в "чepния cпиcъĸ", Mиниcтepcтвoтo нa тъpгoвиятa нa CAЩ зaявявa, 
чe щe oбмиcли издaвaнeтo нa лицeнзи нa ĸoмпaнии, ĸoитo пpaвят бизнec c ĸитaйcĸия тeлeĸoмyниĸaциoнeн гигaнт. 
11 юли 2019 гoдинa: Tpъмп oбвинявa Kитaй в нeизпълнeниe нa пpeдишeн aнгaжимeнт зa зaĸyпyвaнe нa пoвeчe 
aмepиĸaнcĸи ceлcĸocтoпaнcĸи пpoдyĸти. 
29 юли 2019 гoдинa: Mиниcтъpът нa финaнcитe Cтивън Mнyчин пoднoвявa тъpгoвcĸитe пpeгoвopи cъc cвoитe ĸитaйcĸи 
ĸoлeги в Шaнxaй. 
31 юли 2019 гoдинa: Teзи пpeгoвopи пpиĸлючвaт, ĸaтo cлeдвaщият ĸpъг ce oчaĸвa пpeз ceптeмвpи. И двeтe cтpaни 
пpeдcтaвят диcĸycиитe ĸaтo ĸoнcтpyĸтивни, нo имa мaлĸo пpизнaци зa ĸoнĸpeтeн нaпpeдъĸ. 
1 aвгycт 2019 гoдинa: B pязъĸ oбpaт, Tpъмп oбявявa, чe CAЩ щe пpoдължaт нaпpeд c тapифитe нa пoчти цeлия ocтaнaл внoc 
oт Kитaй. 
2 aвгycт 2019 гoдинa: Kитaй пpeдyпpeждaвa, чe щe oтгoвopи c "нeoбxoдимитe дeйcтвия", aĸo Tpъмп пocлeдвa cвoитe 
пocлeдни тapифни зaплaxи, зa ĸoитo cтpaнaтa твъpди, чe нapyшaвaт cпopaзyмeниe, пocтигнaтo нa Г-20. 
5 aвгycт 2019 гoдинa: Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe нa CAЩ oпpeдeля Kитaй ĸaтo вaлyтeн мaнипyлaтop, cлeд ĸaтo cтpaнaтa 
пoзвoли нa юaнa дa ce пoнижи пoд пcиxoлoгичecĸи ĸлючoвoтo нивo oт ceдeм cпpямo дoлapa. Kитaй зaяви, чe щe cпpe 
пoĸyпĸитe нa aмepиĸaнcĸи ceлcĸocтoпaнcĸи пpoдyĸти. 
9 aвгycт 2019 гoдинa: Tpъмп oтнoвo зaплaшвa, чe CAЩ щe пpeĸъcнaт вpъзĸитe c Нuаwеі. Oтдeлът пo тъpгoвия зaявявa, чe 
щe oтлoжи взeмaнeтo нa peшeниe зa лицeнзи зa извъpшвaнe нa бизнec c ĸoмпaниятa. 
13 aвгycт 2019 гoдинa: CAЩ зaбaвя въвeждaнeтo нa чacт oт тapифитe зa Kитaй, ĸoитo тpябвa дa влязaт в cилa oт 1 ceптeмвpи, 
дo 15 дeĸeмвpи. Aдминиcтpaциятa ĸaзвa, чe тoзи xoд e имaл зa цeл дa избeгнe cмyщeния в ceзoнa нa вaĸaнциoннитe 
пaзapyвaния в CAЩ, pядĸo пpизнaниe, чe тapифитe мoгaт дa дa пoвишaт цeнитe. 
19 aвгycт 2019 гoдинa: Mиниcтepcтвoтo нa тъpгoвиятa ĸaзвa, чe щe пpeдocтaви вpeмeннo възcтaнoвявaнe зa пpaвeнe нa 
бизнec c Нuаwеі, ĸaтo щe дaдe нa ĸoмпaниитe дoпълнитeлни 90 дни дa нaмepят aлтepнaтивa нa тeлeĸoмyниĸaциoнния 
гигaнт. 
23 aвгycт 2019 гoдинa: Kитaй пoдгoтвя ĸoмпeнcaциoнни тapифи зa aмepиĸaнcĸи пpoдyĸти нa cтoйнocт 75 милиapдa дoлapa 
и зaявявa, чe щe възcтaнoви митaтa въpxy aвтoмoбилитe. Πoвишeниeтo нa митaтa щe ce cлyчи нa cъщитe, ĸaĸтo тeзи oт 
cтpaнa нa CAЩ. 
25 aвгycт 2019 гoдинa: Tpъмп зaявявa пpeд peпopтepитe, чe eдинcтвeнoтo мy cъжaлeниe пo oтнoшeниe нa митaтa e, чe нe 
ги e пoвишил пo-paнo. 
26 aвгycт 2019 гoдинa: Tpъмп ce внacя нoтĸи пoзитивизъм пo oтнoшeниe нa тъpгoвcĸитe пpeгoвopи, ĸoeтo вoди дo 
пoвишeниe нa финaнcoвитe пaзapи. Cпopeд нeгo "Kитaй нямaт дpyг избop, ocвeн дa пpиeмaт иcĸaниятa нa CAЩ". 
 
В. Банкерь 
 
√ Болсонаро иска извинение от Макрон, за да приеме помощта на Г-7 за Амазония 
Бразилският президент Жаир Болсонаро обяви, че е готов да обсъжда международна помощ от Г-7 за справяне с пожарите 
в Амазония, ако френският му колега Еманюел Макрон "оттегли обидите си", предаде Франс прес. 
"Най-напред г-н Макрон трябва да оттегли обидите си, които отправи срещу мен", каза пред журналисти Болсонаро, който 
имаше предвид обвиненията на френския президент, според които той е "излъгал" за ангажиментите си в областта на 
околната среда. 
Болсонаро обвини Макрон, че поставя под въпрос суверенитета на Бразилия на фона на напрежението, предизвикано от 
бушуващите в Амазония пожари, предаде Асошиейтед прес. 
Бразилският президент каза, че след като френският му колега оттегли думите си, ще "можем да разговаряме". 
По-рано Макрон постави под въпрос искреността и решимостта на Болсонаро да защитава биоразнообразието. 
Г-7 обеща 20 милиона долара помощ в борбата с огъня и за защита на тропическите гори в Амазония, освен 12-те милиона 
долара от Великобритания и 11 милиона долара от Канада. 
 
Manager.bg 
 
√ Държавният департамент на САЩ оповести условието за връщане на Русия в Г-7, пише руско издание  
Държавният департамент на САЩ оповести условието за връщане на Русия в Г-7, пише в заглавие  в. "Известия", цитиран 
от БТА. 
Специалният представител на САЩ в преговорите за Украйна Кърт Волкър припомни в понеделник пред украинска 
телевизия, че Русия бе изключена от тогавашната Г-8 през 2015 г. заради анексията на Крим. По думите му той би се радвал 
да види как всичко се връща обратно - Русия връща полуострова на Украйна. "И това би създало чудесни възможности за 
подновяване на сътрудничеството", каза Волкър пред телевизия "Прямой". 
Вестникът припомня изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е целесъобразно Русия да бъде отново включена 
в Седморката, тъй като много въпроси от дневния ред засягат Москва. Редица страни-членки обаче посочиха евентуалното 
уреждане на ситуацията в Украйна като условие за връщане на Русия във формата Г-8, напомня "Известия". 
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"Защо упорства толкова Доналд Тръмп?" - се пита в "Росийская газета" анализаторът Фьодор Лукянов. 
"Първо, той изобщо си е човек упорит и напорист, обича да прокарва силово гледната си точка, дори ако е непопулярна. В 
случая това е начин да покаже на европейските си партньори, че все едно ще стане така, както поиска президентът на САЩ. 
И колкото са по-задружни възраженията, с толкова повече охота ще ги пренебрегне той, повтаряйки своето. С други думи, 
въпрос на вътрешна йерархия в клуба. А и във вътрешноамериканската политика: щом всички са толкова против Путин, аз 
заради принципа ще съм "за" и нищо не може да ми сторите. 
Второ, Тръмп се разминава с повечето си партньори от Седморката по много въпроси, и то концептуално, щом стане дума 
как да се решават едни или други международни проблеми. Тръмп клони към силовата логика на "реалната политика" 
повече от всички останали членки на тази група и по редица теми по-лесно би намерил общ език с Путин, отколкото с 
(германската канцлерка Ангела) Меркел или премиера на Канада (Джъстин) Трюдо", отбелязва политологът. 
"От друга страна, темата за възстановяване на Г-8 е удобна и за европейците - допълва той. - Континенталните държави са 
вече уморени от конфронтацията с Русия. ЕС има нужда от нормализация на отношенията, притъпяване на политическите 
разногласия в името на по-продуктивно икономическо взаимодействие (. . .) И нещо парадоксално, за европейците Путин 
би бил полезен по същия начин, както и за Тръмп - за да разширят пространството си за маневри и да заздравят позициите 
си в трудното теглене на въже, най-вече с американския президент. По някои теми Русия е по-близо до ЕС, отколкото до 
САЩ." 
Накрая, и от едната, и от другата страна на Атлантика личи тревога от разрастващото се сътрудничество между Русия и 
Китай. Френският президент Еманюел Макрон открито заявява, че фокусът на Русия трябва отново да бъде изместен към 
Запада, останалите накланят към същото. Значи не е зле и да подмамят Русия с връщане в сдружението, доскоро смятано 
за най-елитното и влиятелно на планетата, обяснява московският експерт. 
Възстановяването на Осморката обаче не е верният път за Русия, смята той. Русия има нужда не от поредното люшване на 
махалото в обратна посока, а от устойчиво развитие в сътрудничество и с Пекин, и с други столици, на първо място азиатски, 
после и европейски. Москва има остра нужда да преодолее дихотомията "Западът или Изтокът" в полза на подхода "и 
Западът, и Изтокът", заявява публицистът в "Росийская газета". 
 
√ Страховете от рецесия продължават да тласкат надолу европейските борсови индекси 
Oсновните индекси на водещите борси в Европа записаха понижения в ранната търговия във вторник на фона на 
притесненията, че големите икономики са на ръба на рецесия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,05 пункта, или 0,01%, до 371,27 пункта. Немският DAX напредна с 18,93 
пункта, или 0,16%, до 11 676,97 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 34,56 пункта, или 
0,49%, до 7 060,42 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 6,32 пункта, или 0,12%, до 5 344,70 пункта. 
От началото на август търговията на европейските акции е белязана от силна волатилност на фона на притесненията, че 
търговския конфликт между САЩ и Китай може да доведе до глобална рецесия. Общият индекс Stoxx е на път да 
регистрира спад от 4% от началото на месеца, но надеждите, че големите централни банки и правителства ще предприемат 
мерки, за да ограничат негативния ефект на търговския конфликт, ограничиха загубите. 
Акциите поевтиняха в ранната търговия в понеделник, но по-късно се стабилизираха, след като президентът на САЩ 
Доналд Тръмп заяви, че Китай е готов да се върне на масата за преговори. 
„Има шум около преговорите и малко по-успокояващ тон от президента Тръмп по отношение на Китай, но всъщност нищо 
не се е променил. Те отвърнаха на митата, летвата отново беше повишена и нещата станаха по-лоши, отколкото бяха 
миналата седмица“, коментира Майкъл Хюсън от CMC Markets. 
Междувременно италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши с 0,71%, след като антисистемното „Движение 5 звезди" и 
Опозиционната Демократическа партия на Италия демонстрираха готовност за съставяне на правителство след краха на 
популистката коалиция. 
„Пазарите оценяват възможността да няма предсрочни избори в Италия. Аз лично смятам, че новата коалиция ще бъде 
изключително непопулярна и че макар „Движението 5 звезди“ да се задържи на власт в за кратко, по всяка вероятност 
това би гарантирало електоралната му смърт в дългосрочен план.“, коментир Хюсън. 
Листваните в Лондон акции на HSBC, British American Tobacco и AstraZeneca бяха сред най-големите губещи в ранната 
търговия, като книжата на трите компании поевтиняха съответно с 0,51%, 2,65% и 1,93% 
Глътка оптимизъм на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник, след като президентът на САЩ 
Доналд Тръмп зяави, че Китай е готов да се върне на масата за преговори, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 269,33 пункта, или 1,05%, до 25 898,83 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 31,27 пункта, или 1,10%, до 2 878,38 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 101,97 пункта, или 1,32%, до 7 853,73 пункта. 
„Наблюдава се лек оптимизъм, че САЩ и Китай могат да подновят преговорите, но в същото време несигурността делеч 
не се е изпарила“, казва Юсеф Абаси, директор на американските институционалния инвеститор INTL FCStone. 
Говорейки пред репортери в рамките на форума на Г-8 във Франция Тръмп заяви в понеделник, че двете страни ще 
започнат много сериозни преговори. 
„Китай се свърза вчера с нашите търговски представители и каза „нека се върнем на масата“, така че ние скоро ще 
подновим преговорите. Мисля, че те искат нещо. Те пострадаха много лошо, но разбират, че това е правилното действие 
и аз много ги уважавам. Това е положително развитие за целия свят“, каза Тръмп. 
На фона на тази новина акциите на производителите на чипове Micron и AMD поскъпнаха с 1,09% и 2,51%. Книжата на Apple 
поскъпнаха с 1,90%, което направи производителя на iPhone най-добре представящата се компания на Dow. 
Междувременно главният редактор на китайското издание „Глобал таймс“ Ху Сидзин заяви в Twitter, че преговарящите от 
двете страни не са говорили по телефона. 
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„Двете страни поддържат контакт на техническо ниво, но той далеч не е от такова значение, каквото му предаде 
президента Тръмп. Китай не е променил позицията си. Китай няма да се огъне под натиска на САЩ“, заяви той. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азия регистрираха повишения във вторник след коментарите на Доналд Тръмп 
за постигнат напредък в търговските преговори с Китай. 
„Всичко продължава да се върти около търговията. Коментарите на президента Доналд Тръмп по тази тема отново бяха 
основен двигател на пазарите в началото на седмицата. Въпреки че настроението е положително, несигурността 
продължава да играе важна роля и да изисква от инвеститорите по-предпазлива позиция“, коментира Джинги Пан, 
пазарен стратег в IG. 
Основния бенчмарк в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 38,63 пункта, или 1,35%, до 2 902,19 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite отчете ръст от 29,25 пункта, или 1,87%, до 1595,82 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng се понижи с 16,26 пункта, или 0,06%, до 25 664,07 пункта, след като акциите на China Mobile и Sunny Optical 
поевтиняха съответно с 1,51% и 1,25%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 195,04 пункта, или 0,96%, до 20 456,08 пункта, 
следвайки поскъпването на книжата на Softbank и Fast Retailing с 2,42% и 1,80%. Печалби бяха отчетени и в автомобилния 
сектор, където акциите на Subaru и Honda напреднаха с 4,93% и 1,26%. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 8,29 пункта, или 0,43%, до 1 924,60 пункта, като книжата на Samsung и SK 
Hynix поскъпнаха съответно с 1,03% и 1,67%. 
В Австралия ASX 200 напредна с 31,10 пункта, или 0,48%, до 6 471,20 пункта, следвайки повишението на цената на книжата 
на Beach Energy и Fortescue Metals с 2,75% и 5,30%. 
 
√ Петролът поскъпна в Азия 
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия след данните на Американския институт по петрола за спад на 
петролния резерв на САЩ, които успокоиха опасенията от рецесия, предаде Ройтерс. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си с 55 цента или 1,0 на сто до 55,48 долара 
за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 37 цента или 0,6 процента до 59,88 долара за барел. 
Американският институт по петрола (АИП) вчера съобщи, че петролният резерв на САЩ рязко е намалял миналата седмица, 
с 11,1 милиона барела, вместо очаквания спад с 2 милиона барела. 
Официалните данни на правителството ще бъдат публикувани по-късно днес и ако те потвърдят цифрите на АИП, това ще 
бъде най-големият седмичен спад на резерва от девет седмици, информира БТА. 
Безпокойствата за световния растеж на фона на търговската война между САЩ и Китай обаче изглежда ще възпират голямо 
покачване на петролните котировки. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1086 долара 
Еврото днес се задържа под прага от 1,11 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1086 долара, почти 
запазвайки курса си от закриването на петъчната търговия. 
Европейската централна банка вчера определи референтен курс от 1,1104 долара за едно евро. 
 
 
 


