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Източник: Investitor.bg 

 

Заглавие: НКЖИ е продала скрап за 3,47 млн. лева през стоковата борса 

 

Компанията е сключила общо 11 договора за продажба на черни и цветни метали в 

периода 2015 - март 2018 година 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nkji-e-prodala-skrap-za-347-mln-

leva-prez-stokovata-borsa-258614/ 

 

 
 

Текст: Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) е продала 

черни и цветни метали от ремонт на път и съоръжения на стойност 3,47 млн. лева през 

Софийската стокова борса. Това сочат данни на транспортния министър Ивайло 

московски за периода 2015 година - март 2018 година. 

 

В писмен отговор до депутата Явор Божанков (БСП) Московски уточнява какво е 

основанието продажбата да се осъществява с договори със Софийската стокова 

борса. 

 

При провеждане на търгове НКЖИ не винаги постига най-добри финансови резултати, 

пише той и допълва: "Съществува възможност за договаряне на цената между 

потенциалните клиенти, което се извършва между тях преди провеждането на търга". 

 

Сключването на договори за търговия със суровини през стокови борси е утвърдена 

практика, изтъква още Ивайло Московски в писмения отговор, публикуван от 

деловодството на Народното събрание. Той посочва, че по този начин се гарантира 

пълна прозрачност и равнопоставеност между участниците. 

 

От началото на 2015 година до март 2018 година НКЖИ е сключила общо 11 договора 

за продажба на скрап. 

 

Източник: Kaldata 

 

Заглавие: SpaceX изведе в космоса ловеца на космически отпадъци RemoveDEBRIS 

 

Тази нощ SpaceX успешно изстреля космическия товарен кораб Dragon с мисия за 

снабдяване на МКС с продукти и нова техника. 

 

Линк: https://www.kaldata.com/it-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nkji-e-prodala-skrap-za-347-mln-leva-prez-stokovata-borsa-258614/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nkji-e-prodala-skrap-za-347-mln-leva-prez-stokovata-borsa-258614/
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
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%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html 

 

 

Текст: Изпoлзвaни бяxa вeчe лeтeли в ĸocмoca пъpвa cтeпeн нa paĸeтaтa Fаlсоn 9 (пo 

вpeмe нa миcиятa СRЅ-12) и ĸocмичecĸия ĸopaб Drаgоn (миcиятa СRЅ-8). Kaĸтo 

oбиĸнoвeнo, вcичĸo мoжeшe дa ce види в peaлнo вpeмe. 

 

B paмĸитe нa миcиятa СRЅ-14, paĸeтaтa Fаlсоn 9 c тoвapния ĸocмичecĸи ĸopaб Drаgоn 

бяxa изcтpeляни oт плoщaдĸaтa ЅLС-40 нa Keйп Kaнaвepaл в 23:31 чaca нaшe вpeмe. И 

тoзи път нe бe пpeдвидeнo ĸaцaнe нa бycтepa. Илън Mъcĸ тecтвa cвoятa нoвa 

тexнoлoгия зa интeнзивнo cпиpaнe нa ycĸopитeля.    

 

Дeceт минyти cлeд cтapтa, втopaтa cтeпeн ycпeшнo ce oтдeли, a тoвapният ĸopaб 

влeзe в нeoбxoдимaтa opбитa. Днec ĸopaбът тpябвa дa ce cĸaчи c Meждyнapoднaтa 

ĸocмичecĸa cтaнция.  

 

Drаgоn нocи 2,65 тoнa пoлeзeн тoвap. Toвa ca пpoдyĸти зa eĸипaжa, нayчнo 

oбopyдвaнe и мaтepиaли зa изcлeдвaнe в ĸocмичecĸи ycлoвия.  

 

Ho нaй-гoлям интepec пpeдизвиĸвa пpoтoтипa нa aпapaтa RеmоvеDЕВRІЅ зa cъбиpaнe 

нa ĸocмичecĸи oтпaдъци. Toй тeжи oĸoлo 100 ĸилoгpaмa и e cъcтaвeн oт двa ocнoвни 

oтceĸa. RеmоvеDЕВRІЅ щe бъдe зaдeйcтвaн двe ceдмици cлeд пpиcтигaнeтo нa Drаgоn 

нa MKC. „Лoвeцът“ щe изпoлзвa xapпyн и мpeжa, зa дa yлoви двaтa нeгoлeми caтeлитa 

СubеЅаt. 

 

Mpeжaтa нa RеmоvеDЕВRІЅ мoжe дa бъдe изxвъpлянa нa paзcтoяниe дo oĸoлo 7 мeтpa 

и мoжe дa oбxвaщa цeлтa c пoмoщтa нa мaлĸи двигaтeли. Xapпyнът paбoти нa пo-

мaлĸo paзcтoяниe – дo мeтъp и пoлoвинa, Toй e пpeднaзнaчeн зa yлaвянeтo нa oтлoмĸи 

c гoлeминa дo 10x10 caнтимeтpa. Aпapaтът paзпoлaгa c 2D ĸaмepa и лидap, c ĸoитo 

peгиcтpиpa нaличиeтo нa ĸocмичecĸитe oбeĸти. Дaннитe зa тeзи oбeĸти щe ce 

изпpaщaт дo Зeмятa, ĸъдeтo щe бъдaт oбpaбoтвaни oт cпeциaлни aлгopитми. 

 

Зaвpъщaнeтo нa ĸocмичecĸия ĸopaб ce oчaĸвa нa 11 мaй. Drаgоn тpябвa дa въpнe 1,95 

тoнa тoвap. 

 

RеmоvеDеbrіѕ e cъздaдeн oт бpитaнcĸaтa ĸoмпaния ЅЅТL cъc cъдeйcтвиeтo нa дpyги 

eвpoпeйcĸи cтpaни и Южнa Aфpиĸa. Toвa e caтeлит c тeглo oĸoлo 100 ĸилoгpaмa, 

изпoлзвaщ oбиĸнoвeнa ĸaмepa и лидap зa мoнитopинг нa ĸocмичecĸитe oбeĸти. 

Източник: Vesti.bg 

 

https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/spacex-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA-279707.html
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Заглавие: Китай отвърна на удара, влезе в търговската война със САЩ 

 

Официалната позиция на Пекин е, че така ще се балансират загубите, причинени от 

наложените от Тръмп мита 

 

 Линк: https://www.vesti.bg/sviat/kitaj-udari-vleze-v-tyrgovskata-vojna-sys-sasht-6080930 

 

  
 

Текст: Китай наложи тарифи в размер до 25% върху вноса от САЩ, след като 

американският президент Доналд Тръмп повиши митата за стомана и алуминий през 

март. 

 

От днес Пекин ще облага 128 американски продукта на стойност общо 3 милиарда 

долара, което реално е само малка част от годишния стокооборот между двете най-

големи икономики в света, възлизащ на 637 млрд. долара за 2017 г. От тази сума 

търговският дефицит на САЩ е 375 млрд. долара, по данни на американската 

статистика. 

 

Китайските власти ще облагат с новите мита вноса на продукти като вино, замразено 

свинско месо и алуминиев скрап. Официалната позиция на Пекин е, че така ще е 

балансират загубите, причинени от новите американски тарифи. 

 

С въвеждането на митата върху стоманата и алуминия Тръмп настоя, че „търговските 

войни са добри” и че за САЩ ще е лесно да ги спечелят. 

 

Американската администрация вече обяви планове за допълнителни целеви тарифи, 

засягащи вноса на продукти за 60 милиарда долара от Китай и ограничаване на 

китайските инвестиции, като отговор на кражбите на интелектуална собственост, 

позволявани от правителството в Пекин. 

 

Новите китайски мита показват, че Пекин е готов да отвърне с контрамерки, въпреки 

че официално посочи, че не иска да води търговска война със САЩ. 

 

Източник: Канал 3 

 

Заглавие: Бетонът от спрените блокове в АЕЦ „Козлодуй” може да се използва за 

пътища 

 

По подобен начин от години се строи във Франция 

 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73428-Betonat-ot-sprenite-blokove-v-

AEC-%E2%80%9EKozloduy%E2%80%9D-modze-da-se-izpolzva-za-patishta 

https://www.vesti.bg/sviat/kitaj-udari-vleze-v-tyrgovskata-vojna-sys-sasht-6080930
http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73428-Betonat-ot-sprenite-blokove-v-AEC-%E2%80%9EKozloduy%E2%80%9D-modze-da-se-izpolzva-za-patishta
http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/73428-Betonat-ot-sprenite-blokove-v-AEC-%E2%80%9EKozloduy%E2%80%9D-modze-da-se-izpolzva-za-patishta


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

 

 
 

Текст: Бетонът и железата от демонтирането на малките блокове в АЕЦ "Козлодуй" 

може да се използва за изграждане на пътища. 

 

Това предложиха от държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" по време на 

семинар в Козлодуй. По подобен начин от години се строи във Франция. 

 

От машинната зала на спрените малки блокове, излизат ежедневно хиляди тонове 

разбит бетон, медни жици и кабели.   

 

Арматурата и събраните медни жици се сортират в контейнери. Всеки детайл 

щателно се пуска на скенер, за да е сигурно, че няма радиация.Характерното е, че 

има специален щит, оловен, който изолира изцяло, фонът, който съществува на 

площадката, т.е може да се направи изцяло измерване на тези материали, за да 

може безопасно да напуснат площадката. 

 

Пълното разчистване на площадката ще приключи през 2030 година. Очакванията са 

да бъдат складирани около 60 хил. тона бетон. Справката на държавното предприятие 

показва, че от продажбата на скрап за 15 години са постъпили 12 милиона лева. 

 

Източник: iNews.bg 

 

Заглавие: Правят нов опит за продажба на последната българска комета  

 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/70452-

%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 

  

 
 

Текст: Областната администрация във Варна ще направи нов опит за продажбата на 

последната българска комета, която стои закотвена в канала „Море-езеро“ край 

парка в Аспарухово. Търгът е насрочен за 18 април, а документите за участие ще се 

приемат от 10-ти до 17-ти. Определената начална цена е 7 920 лева. 

 

http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.monitor.bg/a/view/70452-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Сумата е по-ниска от исканите 9 500 лв. на предишното обявление, месец по-рано, 

когато за последния кораб на подводни криле не се появи нито един кандидат. 

Желаещите да разгледат корпуса на плавателния съд, предназначен за превоз на 

пътници, могат да го направят с предварителна заявка на 11 и 13 април,казаха от 

областната управа във Варна. 

 

Според нейния управител Стоян Пасев, само наемането на кран и транспорта до 

фирма за скрап на развалината, която няма и двигател, ще струва повече от начално 

обявенената тръжна сума. Корабчето от Татово време, което било подарено на ОК на 

ДКМС-Варна, в миналото е използвано за морски разходки, но по-късно е закотвено 

на брега, като атрактивно заведение. От години обаче тъне в мизерия и напоследък 

се използва само за подслон на бездомници и за сборище на наркомани. 

 

Комета-5 се води частна държавна собственост, съгласно заповед на министъра на 

финансите от 15 декември 1997 г. Решението за продажбата на закотвения 

плавателен съд е на Комисията за разпореждане с имоти и вещи – държавна 

собственост от 17 август 2017 г. До идеята за продажбата на корабчето се стигнало 

след множество сигнали на граждани, че то се използва за подслон на клошари и два 

пъти на борда му по тяхна вина е възниквал пожар. 

 

Съгласно справка в Областна администрация – Варна, плавателният съд е зачислен 

там със стойност 1 946 лв. Въпреки незавидното състояние на последната варненска 

комета, Пасев е на мнение, че култовото водно возило от социализма трябва да 

остане за поколенията и да бъде поддържано и стопанисвано като ценна реликва. 

Затова се обмисля вариант, ако и след втория търг не му се намери стопанин, да се 

създаде инициативен комитет за спасяването на кометата и тя да бъде запазена като 

атракция за бъдещото обновяване на Аспаруховия парк. 

 

Източник: Мениджър.news 

 

Заглавие: Азиатските пазари започнаха седмицата на червено 

 

Линк: https://www.manager.bg/finansi/aziatskite-pazari-zapochnaha-sedmicata-na-

cherveno 

  
 

Текст: Азиатските фондови борси приключиха търговската сесия в понеделник със 

спад, след като стана ясно, че Китай ще наложи мита за вноса на американски стоки 

на обща стойност 3 млрд. долара, пише DailyFX. 

 

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи мита върху 

вноса на китайските метали и стоки за около 60 млрд долара на 22 март, а на 

следващия ден Китай отговори със списък с 128 продукта, произведени в САЩ, които 

ще бъдат обложени с мита от 15% до 25%. 

 

https://www.manager.bg/finansi/aziatskite-pazari-zapochnaha-sedmicata-na-cherveno
https://www.manager.bg/finansi/aziatskite-pazari-zapochnaha-sedmicata-na-cherveno
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Вчерашното официално потвърждение на мярката разтърси за пореден път пазарите, 

докато инвеститорите останаха с надеждата, че това няма да доведе до пълна 

търговска война. 

 

Водещият индекс в Токио Nikkei 225 падна с 0,31% до 21 388,58 пункта, докато 

южнокорейският Kospi  изгуби 0,07% от стойността си, завършвайки сесията при 2 

444,16 пункта.          

 

Великденските празници намалиха апетита за търговия с валута в Азия, тъй като всички 

големи европейски борси бяха затворени в понеделник. 

 

В Китай индексът Shanghai Composite се понижи с 0,18% до 3 163,18 пункта, докато по-

малкият Shenzhen Composite успя да изтрие първоначалните загуби и да отчете ръст от 

0,16% до 1 856,66 пункта. 

 

Борсите в Хонконг, Австралия и Нова Зеландия също останаха затворени заради 

великденските празници. 

 

Източник: Bloomberg  

 

Заглавие: Опасенията от търговска война ще тежат над пазарите  

 

Според анализатори има четири варианата за развитие на конфликта 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2018-04-02/opaseniyata-ot-targovska-

voyna-shte-tezhat-nad-pazarite 

 

 
 

Текст: Пълномащабна международна търговска война все още не е избухнала, но 

това не пречи нито на пазарите да се тормозят от мисълта за такава, нито на 

анализаторите, които отправят предупреждения за това колко ще струва тя. 

 

Това дали опасенията ще продължат да бъдат движеща сила за цените на активите и 

през идните дни зависи до голяма степен от решенията, туитовете и официалните 

обявления на Вашингтон и Пекин. Въпреки това изглежда вероятно съмненията да 

продължат поне още един месец, посочва Ройтерс в свой материал. 

 

Южна Корея сключи споразумение със САЩ, съгласявайки се да намали износа си 

на стомана, за да избегне налагането на мита. Европейският съюз, Канада, Мексико, 

Бразилия, Австралия и Аржентина имат срок до 1 май, за да договорят сходни сделки.  

 

Американският президент Доналд Тръмп обвърза отмяната на налозите за Канада и 

Мексико с предоговарянето на споразумението НАФТА. Междувременно Китай 

предупреди, че може да атакува широк кръг от американски бизнеси, ако Тръмп 

https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2018-04-02/opaseniyata-ot-targovska-voyna-shte-tezhat-nad-pazarite
https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2018-04-02/opaseniyata-ot-targovska-voyna-shte-tezhat-nad-pazarite
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наложи мита върху предимно високотехнологични китайски стоки в размер на 50-60 

млрд. долара, въпреки че мерките на САЩ може да не влязат в сила преди началото 

на юни. 

 

Икономисти от компанията ING разделят осъществяването на подобен конфликт на 

четири варианта – едностранна атака на Тръмп, реципрочни санкции, ескалация от 

страна на САЩ и търговска война в пълен мащаб. 

 

Последната възможност, по изчисленията на ING, ще навреди на всички световни 

икономики. САЩ ще претърпят най-силния удар в размер на 2% от брутния вътрешен 

продукт (БВП) за период от две години. Страната също така ще бъде изправена пред 

високи мита на всички граници, докато останалата част от света запази 

съществуващите си договорености. 

 

първия вариант, в който Тръмп въвежда налози и никой не отговаря, ще има значими 

икономически ползи за САЩ в размер на 0,3% от БВП. 

 

Ръководителят на отдела за анализ на международната търговия на ING Раул Лийринг 

заяви, че в момента конфликтът се намира между първите два сценария. „Ако други 

страни се предадат и дадат на Тръмп нещо в замяна, то ще наблюдаваме първия 

сценарий“, казва той и допълва, че според него се развива криза, от която Тръмп може 

да излезе победител. 

 

По думите на Харм Бандхолз – главен икономист за САЩ на UniCredit, търговският 

конфликт е много вероятно да бъде основен двигател на настроенията на пазара за 

седмици напред, въпреки че за момента става въпрос за не повече от „силни думи“ 

и категорични изявления, които след това са смекчавани, също както случая с 

освобождаването от митата за метали. 

 

„Ако нещата останат по този начин, няма да има голяма промяна в 

макроикономическите прогнози. Рискът е в това, че започнеш ли веднъж, се оказваш 

на хлъзгав път и не знаеш дали ще можеш да спреш. Това е опасността, от която се 

тревожат пазарите“, посочва той. Според него хората се притесняват от „инциденти“. 

„Ако сте по-агресивен, шансът за грешки или негативно събитие ще се увеличи“, казва 

Бандхолз. 

 

На този фон предстои публикуването на важни икономически данни през тази 

седмица. 

 

 


