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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
 
АИКБ 
 
√ ОТЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА Н-18 Е ДАЛНОВИДНО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя напълно решението на правителството за отлагане на 
влизането в сила на промените в наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите. 
„Благодарим за проявената далновидност и разбиране от страна на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове по прилагането 
и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение на всички служители, които ще работят със 
специализираните софтуери. За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно 
разписан нормативен документ може да ограничи недекларираните плащания“, заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Работодателската организация счита още, че в рамките на тези шест месеца има сериозна необходимост в Наредбата да 
се направи ясно дефиниране и разграничаване на поставяните изисквания към софтуера за управление на продажбите и 
останалите софтуерни системи в предприятията. Допълнително трябва да се намалят възможностите за административен 
произвол при контрола за прилагането на наредбата, чрез публикуване на ясни насоки за провеждането на данъчни 
проверки и ревизии на системите, както и на административната тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната 
регистрация. АИКБ предлага още да се помисли за осигуряване на законова възможност всяка една софтуерна система да 
генерира стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за „дублираща“ 
функционалност на СУПТО продуктите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е категорична, че в рамките на съвместни работни групи между 
представители на бизнеса, приходната агенция и Министерство на финансите, трябва да се обсъдят възможностите  за 
облекчаване на регистрационния режим на СУПТО, осъществяван от НАП, както и да се продължат усилията за дефиниране 
на режим на софтуерна фискализация като канал за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната 
независимост от хардуерните фискални устройства. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Отлагането на новите разпоредби на Наредба Н-18 е далновидно и държавническо решение на МС  
"За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет", казват още от асоциацията  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя напълно решението на правителството за отлагане на 
влизането в сила на промените на Наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите. Това се съобщава в официална позиция на асоциацията. Нормативните разпоредби, заложени в наредбата, 
са свързани с прекия достъп на НАП до онлайн продажбите и ефективността на софтуера, чрез който ще се случва всичко. 
„Благодарим за проявената далновидност и разбиране от страната на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове по прилагането 
и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение на всички служители, които ще работят със 
специализираните софтуери. За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно 
разписан нормативен документ може да ограничи недекларираните плащания“, заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
От работодателската организация считат още, че в рамките на тези шест месеца има сериозна необходимост в Наредбата 
да се направи ясно дефиниране и разграничаване на поставяните изисквания софтуера за управление на продажбите и 
останалите софтуерни системи в предприятията. "Допълнително трябва се намалят възможностите за административен 
произвол при контрола за прилагането на наредбата, чрез публикуване на ясни насоки за провеждането на данъчни 
проверки и ревизии на системите, както и на административната тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната 
регистрация. АИКБ предлага още да се помисли за осигуряване на законова възможност всяка една софтуерна система да 
генерира стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за "дублираща" 
СУПТО (функционалност на софтуерите за управление на продажбите) продуктите", обясняват от АИКБ. 
"АИКБ е категорична, че в рамките на съвместни работни групи между представители на бизнеса, приходната агенция и 
Министерството на финансите трябва да се обсъдят възможностите за облекчаване на регистрационния режим на СУПТО, 
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осъществяван от НАП, както и да се продължат усилията за дефиниране на режим на софтуерна фискализация като канал 
за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната независимост от хардуерните фискални устройства", 
съобщават още от там. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ подкрепи решението на правителството да отложи Н-18 
Наредба Н-18 въвежда нови правила към софтуерите за управление на продажбите 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя напълно решението на правителството за отлагане на 
влизането в сила на промените на наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите. 
„Благодарим за проявената далновидност и разбиране от страната на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове по прилагането 
и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение на всички служители, които ще работят със 
специализираните софтуери. За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно 
разписан нормативен документ може да ограничи недекларираните плащания“, заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Работодателската организация счита още, че в рамките на тези шест месеца има сериозна необходимост в Наредбата да 
се направи ясно дефиниране и разграничаване на поставяните изисквания софтуера за управление на продажбите и 
останалите софтуерни системи в предприятията. Допълнително трябва се намалят възможностите за административен 
произвол при контрола за прилагането на наредбата, чрез публикуване на ясни насоки за провеждането на данъчни 
проверки и ревизии на системите, както и на административната тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната 
регистрация. АИКБ предлага още да се помисли за осигуряване на законова възможност всяка една софтуерна система да 
генерира стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за „дублираща“ 
функционалност на СУПТО продуктите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е категорична, че в рамките на съвместни работни групи между 
представители на бизнеса, приходната агенция и Министерство на финансите трябва да се обсъдят възможностите  за 
облекчаване на регистрационния режим на СУПТО, осъществяван от НАП, както и да се продължат усилията за дефиниране 
на режим на софтуерна фискализация като канал за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната 
независимост от хардуерните фискални устройства. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ приветства отлагането на Наредба Н-18 
 Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя напълно решението на правителството за отлагане на 
влизането в сила на промените на наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите. Това заявяват в своя официална позиция от работодателската организация. 
От АИКБ изказват благодарност за проявеното разбиране от страната на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. 
Те посочват, че удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят неясните текстове по прилагането и изискванията 
на наредбата и да се обучат служителите, които ще работят със специализираните софтуери. 
За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно разписан нормативен документ 
може да ограничи недекларираните плащания, подчертава председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според АИКБ през тези шест месеца е нужно в Наредбата ясно да се дефинират изискванията за софтуера за управление 
на продажбите и останалите софтуерни системи в предприятията. Освен това трябва се намалят възможностите за 
административен произвол при контрола за прилагането й чрез публикуване на ясни насоки за данъчни проверки и 
ревизии на системите, както и на административната тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната регистрация. 
Работодателската организация предлага да се помисли и за осигуряване на законова възможност всяка софтуерна система 
да генерира стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за 
"дублираща" функционалност на СУПТО продуктите. 
От АИКБ са категорични, че в рамките на съвместни работни групи между представители на бизнеса, приходната агенция 
и Министерството на финансите трябва да се обсъдят възможностите за облекчаване на регистрационния режим на 
СУПТО, осъществяван от Приходната агенция, както и да се продължат усилията за дефиниране на режим на софтуерна 
фискализация като канал за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната независимост от 
хардуерните фискални устройства. 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ подкрепи отлагането на наредба Н-18 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя решението на правителството за отлагане на влизането 
в сила на промените на наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на продажбите. 
„Благодарим за проявената далновидност и разбиране от страната на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове по прилагането 
и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение на всички служители, които ще работят със 
специализираните софтуери. 
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За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно разписан нормативен документ 
може да ограничи недекларираните плащания“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Работодателската организация счита още, че в рамките на тези шест месеца има сериозна необходимост в Наредбата да 
се направи ясно дефиниране и разграничаване на поставяните изисквания софтуера за управление на продажбите и 
останалите софтуерни системи в предприятията. Допълнително трябва се намалят възможностите за административен 
произвол при контрола за прилагането на наредбата, чрез публикуване на ясни насоки за провеждането на данъчни 
проверки и ревизии на системите, както и на административната тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната 
регистрация. 
АИКБ предлага още да се помисли за осигуряване на законова възможност всяка една софтуерна система да генерира 
стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за "дублираща" 
функционалност на СУПТО продуктите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е категорична, че в рамките на съвместни работни групи между 
представители на бизнеса, приходната агенция и Министерство на финансите трябва да се обсъдят възможностите за 
облекчаване на регистрационния режим на СУПТО, осъществяван от НАП, както и да се продължат усилията за дефиниране 
на режим на софтуерна фискализация като канал за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната 
независимост от хардуерните фискални устройства. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът все пак излезе на протест срещу наредбата за касовите апарати 
Протестиращите блокираха Орлов мост 
Протестиращи от цялата страна, представители на малкия и среден бизнес се събраха пред сградата на НС в знак на протест 
срещу наредба Н-18 за касовите апарати, съобщава БНТ. Според тях отлагането й с 6 месеца е прах в очите, защото за това 
време нищо няма да се промени. Протестиращите блокираха площада пред Народното събрание, след което тръгнаха на 
шествие към Министерския съвет. 
Припомняме, че вчера след дълга среща във финансовото министерство бизнесът и управляващите уж се разбраха.  „В 
кратки срокове в следващите седмици ще проведем в работен формат няколко срещи по отношение на регламентирането 
от страна на приходната администрация и прилагането на режима на запечатване на търговски обекти, тъй като техните 
опасения, свързани с прилагането на наредбата са свързани и с това, че тя може да отвори допълнителни аргументи за 
запечатване на търговски обекти“ увери вчера министърът на финансите.  
Въпреки това днес бизнесът излезе на протест, като по неофициална информация към шествието трябваше да се 
присъединят ултраси. С възгласи "Оставка" и тъпани протестиращите изразиха своето недоволство. На няколко пъти те 
отправиха обидни квалификации към полицаите, но до сериозни съприкосновения не се стигна, уточнява Националната 
телевизия. 
Според недоволните бизнесът им е заплашен, „а той е гръбнакът на икономиката“. Освен исканията за преработка на 
спорната Наредба Н-18 за касовите апарати хотелиери и ресторантьори настояват и за по-ниска ставка по ДДС - 9% вместо 
20%. 
Протестиращите блокираха площада пред НС и изпълниха цялото пространство около паметника на Цар Освободител. 
Плътен полицейски кордон и жандармерия, построен в четири реда, охраняваше протеста. По-късно протестиращите 
спряха движението на автобус от линия 213 в столичния градски транспорт. Превозното средство се опита да премине 
кръстовището на Орлов мост, но недоволстващите го спряха. Наложи се полиция да застане на предното стъкло на 
автобуса, съобщава БНТ. Протестът се премести на кръстовището на Орлов мост, където продължава и в този момент. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя напълно решението на правителството за отлагане на 
влизането в сила на промените на наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към софтуерите за управление на 
продажбите, съобщиха междувременно от организацията. Работодателската организация счита още, че в рамките на тези 
шест месеца има сериозна необходимост в наредбата да се направи ясно дефиниране и разграничаване на поставяните 
изисквания софтуера за управление на продажбите и останалите софтуерни системи в предприятията. Допълнително 
трябва се намалят възможностите за административен произвол при контрола за прилагането на наредбата, чрез 
публикуване на ясни насоки за провеждането на данъчни проверки и ревизии на системите, както и на административната 
тежест при регистрацията и актуализацията на тяхната регистрация. АИКБ предлага още да се помисли за осигуряване на 
законова възможност всяка една софтуерна система да генерира стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се 
елиминира заплахата тя да бъде обявена за "дублираща" функционалност на СУПТО продуктите. 
 
Manager.bg 
 
√ Стотици на протест пред парламента въпреки отлагането на Наредба 18  
Въпреки договореното снощи с финансовия министър отлагане на Наредба №18, близо 1000 души се събраха на 
планирания днес протест пред сградата на Народното събрание. Не е ясно кой е организатор и какви точно са исканията 
на протестиращите. „Не трябва да позволим на никого да мачка българския народ“, призова един от протестиращите, а 
след думите му събралото се множество започна да скандира: „Оставка“. Според някои участници в протеста, той е срещу 
политиките на правителството. Други твърдят, че сред исканията им са намаляването на ДДС за някои сектори на бизнеса. 
Стигна се и до затваряне на част от бул. „Цар Освободител“ в района от Софийския университет до ул. „Раковска“. 
Протестиращите се опитаха до доближат входа на Народното събрание, но полицаите осуетиха поривите им с жива верига. 
Малко след 13.00 ч. протестиращите решиха да се преместят пред сградата на Министерски съвет. Броят им нарастна 



4 

 

многократно и по неофициални информации вече е към 2500 души. Чуват се нови искания - за по-високи заплати, има и 
плакати, които гласят "Не убивайте средния бизнес!" 
Припомняме, че спорната Наредба №18 задължава собствениците на обекти да добавят специален модул в софтуерите 
си, който дава достъп на проверяващите до личните данни на всички от персонала и до рецептурните книжа, които често 
са фирмена тайна. 
Вчера министърът на финансите Владислав Горанов се срещна с представители на туристическия бранш и обяви ново 
шестмесечно отлагане на влизането в сила на текстовете на наредбата. Въпреки това, хората се събраха пред Народното 
събрание, за да изразят недоволството си.  
Междувременно, от Асоциацията на индустриалния капитал в България обявиха, че подкрепят решението на 
правителството за отлагане на влизането в сила на промените на наредба Н-18, която въвежда нови изисквания към 
софтуерите за управление на продажбите. 
„Благодарим за проявената далновидност и разбиране от страната на правителството да отложи влизането в сила на 
Наредбата с шест месеца. Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове по прилагането 
и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение на всички служители, които ще работят със 
специализираните софтуери. За нас борбата със сивата икономика е основен приоритет и считаме, че само един ясно 
разписан нормативен документ може да ограничи недекларираните плащания“, заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
Работодателската организация смята, че през тези шест месеца трябва да се направи ясно дефиниране и разграничаване 
на поставяните изисквания софтуера за управление на продажбите и останалите софтуерни системи в предприятията. АИКБ 
предлага още да се помисли за осигуряване на законова възможност всяка една софтуерна система да генерира 
стандартни одиторски файлове (SAF-T), чрез които да се елиминира заплахата тя да бъде обявена за "дублираща" 
функционалност на СУПТО продуктите.  
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√ Курсът на лева към еврото ще се променя само с ратификация на парламента 
Всички партии искат България да продължи по пътя към ERM II, но опозицията е твърдо против поправките на Менда 
Стоянова 
Премиерът Бойко Борисов поиска управляващите, заедно с БНБ, да подготвят такива поправки в законодателството, 
че промяна на курса на лева към еврото да става задължително с ратификация на парламента. Целта е да не отпада 
сегашната законова защита на фиксирания курс и след влизането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II. 
По-рано през деня стана ясно, че премиерът е възложил на финансовия министър Владислав Горанов да покани 
управителя на БНБ Димитър Радев, председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, 
както другите партии, за да се вземе единно решение относно „всички страхове, които се опитват от опозицията да 
насаждат“. 
"Вземете едно решение накрая, питайте и ЕЦБ - за всички страхове, които от опозицията се опитват да насаждат, да е 
необходимо ратификация от българския парламент. За да не кажат, че двама души, Горанов и Радев, управителя на БНБ, 
само биха могли да взимат подобно решение. Така че, днес и това го приключете, защото тези хора търсят единствено да 
си играят със страховете на хората", каза Борисов на заседанието на МС. 
Някои експерти са на мнение, че всъщност това е единственият вариант страната ни да получи гаранции, че няма да има 
промяна на курса. Според други обаче в чл. 29 трябва се впишат задължително две ограничения/алинеи, според които 
валутният курс между лева и еврото при присъединяването ни към и участието ни в механизма на обменните курсове, да 
се запази на ниво от 1,95583 лева за евро.  
Припомняме, че през уикенда станаха известни намеренията на ГЕРБ за промени в Закона за БНБ. Поправките са внесени 
на 23 януари от председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова и се отнасят за курса, 
при който България би приела еврото.  
В предложението на Стоянова е записано, че считано от датата на участие на България в механизма на обменните курсове 
(Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, 
договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове 
през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 
март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за 
работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз. 
На практика това е процедурата, по която всяка държава членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине, за да приеме 
еврото.  
Това означава обаче, че други държави ще могат да искат промяна на валутния курс и решение за това ще може да се 
взема със съгласието на българския финансов министър и управителя на БНБ. Парламентът няма думата тук. Процедурата, 
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макар и стандартна, е притеснителна, тъй като винаги заседанията се провеждат на закрити врата и тайно, а 
обществеността разбира едва след като решението е факт. В момента промяна на курса не може да има без санкцията на 
парламента. 
През последните няколко дни и управителят на БНБ Димитър Радев, и финансовият министър Владислав Горанов, дори 
и премиерът уверяваха, че предложението за промяна на чл. 29 от ЗБНБ не застрашава борда, но въпреки това множество 
експерти и анализатори настояваха, че всъщност има проблем и той е сериозен. Оказва се също, че самата процедура по 
приемането на дадена страна в ERM II не е толкова ясно разписана, както се твърди и всъщност позволява тълкувания, 
особено в частта за това как се взимат решенията – дали с пълно единодушие, или с мнозинство, което са различни неща. 
Днес се е провел и извънреден председателски съвет в НС, научи Investor.bg. На заседанието партийните лидери са 
постигнали съгласие, че България трябва да продължи по пътя към ERM II, но има разногласия по текстовете на Закона за 
БНБ, където е регламентиран курсът на лева към еврото до момента на приемането на единната валута. 
По непотвърдена информация опозицията е твърдо против текста в сегашния му вид. Според наши източници доводите, 
че исканото прецизиране на чл.29 от ЗБНБ ще породи правен прецедент и би отслабило позициите ни спрямо европейските 
ни партньори, са напълно неоснователни. Според експертите е крайно време да се водят истински преговори и исканията 
ни да бъдат ясно поставени. 
По информация на Mediapool финансовият министър е посочил, че „се работи по темата“ за това дали ще има гаранция в 
закона за защита на фиксирания курс. Според специалисти единственият сигурен за България текст трябва да включва 
парламентарна ратификация, за каквато говори и Борисов. Както вече казахме обаче, не е сигурно дали за подобно 
решение ще има съгласие от ЕЦБ и то в такива кратки срокове. 
Спорната поправка в чл. 29 вече е в дневния ред на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и ще бъде обсъдена 
утре. 
 
√ Външният дълг на България нараства за година с 1,4% към края на ноември 
Частните и държавните задължения са 34,552 млрд. евро към края на ноември – 56,6% от прогнозния БВП на 
страната, отчете БНБ 
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) нараства като част от брутния вътрешен продукт (БВП) и към края 
на ноември е 34,552 млрд. евро, което е годишно увеличение с 1,4% (462,7 млн. евро). Така той представлява 56,6% от 
прогнозния БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
За сравнение, спрямо предходните месеци на годината през октомври пак имаше ръст от 0,3%, докато през септември 
отбеляза спад с 0,8%. От банковата статистика се вижда, че в предишните месеци брутният външен дълг отбеляза ръст 
както в парично, така и в процентно изражение. През септември дългът беше 57,8% от прогнозния БВП на страната (34,199 
млрд. евро), през август – 57,5% от БВП (34,039 млрд. евро), през юли – 57,8% (34,195 млрд. евро), юни – 57,5% (34,034 
млрд. евро), през май – 57,1% (33,798 млрд. евро), през април – 57,4% от БВП (33,964 млрд. евро). 
В централната банка отчитат, че в сравнение с края на миналата година външните задължения на страната ни са с 4,2% 
(1,396 млрд. евро) повече. 
 

 
 
В централната банка изчисляват, че в края на ноември дългосрочният дълг е 26,159 млрд. евро и за една година нараства 
с 1,7% (427,4 млн. евро). 
Краткосрочните задължения възлизат на 8,393 млрд. евро и нарастват с 0,4% с (35,3 млн. евро) на годишна база. 
Дълг на централната и местната власт 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление към 30 ноември е 5,452 млрд. евро и намалява с 2% (110,1 млн. 
евро) спрямо година по-рано.  
Външните задължения на банките са 4,830 млрд. евро и нарастват с 0,4% (18,1 млн. евро) за една година. 
Бизнесът и домакинствата имат над 10,795 млрд. евро външни задължения, които нарастват на годишна база с 2,6% (274,9 
млн. евро). 
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Вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 13,474 млрд. евро и нараства с 2,1% (279,7 млн. евро) спрямо ноември 2018 
г. 
От януари до ноември полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 5,757 млрд. евро (9,4% от БВП), при 
5,460 млрд. Евро (9,7% от БВП) за януари – ноември 2018 г. 
От тях 369,7 млн. евро (6,4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1,510 млрд. евро (26,2% от общия 
размер) за сектор Банки, 1,047 млрд. евро (18,2%) за бизнеса и домакинствата (Други сектори), а 2,829 млрд. евро (49,2%) 
са вътрешнофирмено кредитиране. 
За единайсетте месеца на миналата година плащанията по обслужването на брутния външен дълг са за 4,499 млрд. евро 
при 5,611 млрд. евро за януари – ноември 2018 г. 
Нетен външен дълг 
Нетният външен дълг в края на ноември 2019 г. е отрицателен в размер на 1,806 млрд. евро, като нараства с 11,4% (231,6 
млн. евро) спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 2,038 млрд. евро, 3,6% от БВП). Повишението се дължи на по-
голямото увеличение на брутния външен дълг (с 1,396 млрд. евро, 4,2%) в сравнение с нарастването на брутните външни 
активи (с 1,164 млрд. Евро, 3,3%). Нетният външен дълг намалява с 1,030 млрд. евро спрямо ноември 2018 г. (отрицателна 
стойност от 776,4 млн. евро). 
Прогнози и очаквания 
През 2019 година БВП на България трябва да достигне до 100 млрд. лева, записа в есенната си макроикономическа 
прогноза Министерство на финансите. 
Доклад на Европейската комисия от 27 февруари 2019 г. с анализ за устойчивостта на дълга и фискалните рискове даде 
прогнози за дълга и базов сценарий в съотношение на брутния дълг.  Докато през 2017 година съотношението беше 25,6%, 
а през 2018 – 23,3%, за миналата година се очаква той да е 21,3%, а тази година – 19,5%. 
Преди време правителството заяви, че до края на мандата ще свали външната задлъжнялост на 20% от БВП. 
Investor.bg припомня, че през 2017 г. дългът на България беше 25,6% от БВП, като намаля спрямо предходната 2016 г., 
когато беше чувствително висок – 29,6%. През 2015 г.  дългът спадна до 26,2%, а през 2014 г. задълженията на България 
бяха 26,97% от БВП. Най-нисък дълг имаше през 2013 г.  – 17,01%, показват данните на националната статистика. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов пред саудитски принц: С "Балкански поток" ще се върнем на газовата карта 
БГ компании с интерес да строят в Саудитска Арабия, мислим за директна самолетна линия до Рияд  
"Балкански поток" България отново ще се върне на газовата карта и ще се утвърди като регионален газоразпределителен 
център. Това е заявил премиера Бойко Борисов пред външния министър на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан 
Ал Сауд. България, който е на посещение у нас. 
Премиерът изтъкнал, че България и Саудитска Арабия са приятелски държави, а сътрудничеството ни става все по-силно. 
Той припомнил, че именно саудитска фирма извършва строителството по разширяването на газопреносната мрежа на 
„Булгартрансгаз“ от границата ни с Турция до тази със Сърбия. Така по думите на премиера имаме голяма възможност и 
за диверсификация. Борисов и принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд отделили специално внимание на доброто енергийно 
сътрудничество между двете страни, както и сферите на икономиката и инвестициите, сигурността, борбата с тероризма, 
високотехнологичните отрасли, енергетиката, земеделието и туризма. „Саудитска Арабия е много важен партньор за 
България“, акцентирал премиерът. Доказателство за напредъка в отношенията бил и ръстът на двустранната търговия с 
49% през периода януари-октомври 2019 г. Спрямо същия период на 2018-а като достига 93,3 млн. щатски долари. Борисов 
отправи и покана към престолонаследника Негово Кралско Височество принц Мохамед Бин Салман Ал Сауд да посети 
страната ни, 
за да бъдат обсъдени още по-задълбочено пътищата за допълнително активизиране на двустранното сътрудничество. 
Ценим взаимоотношенията си с България, за нас страната е много важен партньор в рамките на Европейския съюз“, заявил 
на свой ред министърът на външните работи на Саудитска Арабия. 
По-рано през деня саудитският външен министър се срещна с вицепремиера Екатерина Захариева, президента Румен 
Радев, както и с шефката на НС Цвета Караянчева. 
След разговорите между делегациите във външно министерство стана ясно, че чакаме саудитски инвестиции в ИТ 
технологиите, селското стопанство и туризма. БГ фирми пък имат интерес да аучастват в изпълнението на нови инженерни 
и строителни проекти в Саудитска Арабия. Захариева изтъкнала, че именно „Аркад“ строи „Балкански поток“ у нас, с 
България, като транзитен център на енергийните потоци от Централна Азия и Близкия изток към Европа, се стреми 
към  засилване на диалога между страните производители, транзитните страни и страните потреботели. Съществувала 
възможност и за обмен на експерти и обучение на енергийни специалисти между двете страни. Относно туризма двамата 
министри се съгласили, липсата на директна самолетна линия между двете страни е основна пречка за неговото развитие. 
Трябвало да се стремим да увеличим и стокообмена. Иначе Захариева изтъкнала, че се сме ценни партньори в областта на 
икономиката, инвестициите, сигурността, борбата с тероризма и радикализацията. 
Същите теми били обсъдени и с Цвета Караянчева, която отбелязала, че България притежава уникални природни условия 
и запазена околна среда и се развива като четирисезонна туристическа дестинация. Принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд пък 
заявил от своя страна, че вече е имал възможност да се увери в красотата на България. На срещата присъствал и шефът на 
културната комисия в НС Вежди Рашидов. „България и Саудитска Арабия трябва да опознаят културното си наследство“, 
коментирал Рашидов. България работи за изграждането на многостранно споразумение с Кралство Саудитска Арабия, 
заявил пък Румен Радев по време на срещата си с външния министър на кралството. 
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√ Над 1.8 млрд. лв. планират във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2020 г.  
Приходи в размер на 1.829 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система" през 2020 г. 
Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на кабинета. Близо 48% от тях (880 млн. лв.) се 
очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии. 
Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, включително и за 
минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. 
Предвидено е също така от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи 
и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми 
източници. 
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на 
обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. 
По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и 
вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и 
съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от 
цена „задължение към обществото”. 
 
News.bg 
 
√ Депутатите приеха СЕТА на първо четене 
Парламентът прие СЕТА. Това стана на първо четене. 
Още вчера темата предизвика сериозни спорове. БСП и ВМРО се оказаха обединени срещу споразумението. 
Днес не е добър ден за българската демокрация, заяви депутатът от ВМРО Искрен Веселинов. Създавали се заплахи и 
пречки пред българския бизнес. Българският национален интерес не е защитен, посочи той. 
И Филип Попов от БСП се съгласи, че не е защитен националният интерес. И левите бяха против. Те призоваха да се 
преосмисли позицията на мнозинството преди второ четене. 
 
БНР 
 
√ Борисов ще се срещне с премиера на Италия Джузепе Конте  
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне днес с премиера на Италия Джузепе Конте, който е на официално 
посещение у нас по покана на българския си колега. Двамата ще разговарят за двустранни отношения, възможностите за 
още по-активното им развитие, за теми от общ интерес и от дневния ред на Европа и света. 
Премиерите Борисов и Конте се срещат на фона на 140-годишнината от установяването на дипломатическите отношения 
между двете страни, която бе отбелязана през миналата 2019 г. Двамата ще разгледат специално подготвена от 
италианското посолство у нас фотоизложба. 14 цветни платна с непоказвани до момента снимки проследяват в хронология 
дейността на 36-имата ръководители на италианската мисия у нас. 
Освен среща на четири очи между министър-председателя Бойко Борисов и неговия колега Джузепе Конте, ще се проведат 
и пленарни разговори между делегациите. 
Очаква се да бъде коментирана и темата за вноса на боклук за преработка у нас от Италия. За България страната е важен 
външнотърговски партньор и ключов инвеститор. Италия се разглежда и като потенциален партньор за съвместни проекти 
в области като туризъм, енергетика, строителство, култура и образование. 
 
√ Радев: Работим за многостранно споразумение със Саудитска Арабия 
Саудитска Арабия е важен партньор за България в региона на Близкия изток, посочи президентът Румен Радев след 
разговора си с външния министър на Кралството принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд. Държавният глава допълни, че двете 
страни са положили усилия за развитие на доверието и сътрудничеството помежду си. 
"Общите ни усилия в областта на борбата с терориpзма и сигурността имат важен принос за укрепването на стабилността 
в региона на Балканите и на Близкия изток. И искам да ви уверя, че България работи за изграждането на многостранно, 
многоизмерно и всеобхватно споразумение с Кралство Саудитска Арабия за развитие на нашите отношения в области като 
икономика, инвестиции, инфраструктура, високи технологии и иновации." 
 
√ Парламентът удължава с месец работата на две временни комисии 
Днес депутатите ще гласуват работата на две комисии в Народното събрание да бъде удължена с месец. Предложението 
влиза в дневния ред на народните представители. 
Парламентът ще продължи с месец работата на временната анкетна комисия за проучване на всички факти, данни и 
обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандала за подкупна схема за 
придобиване на българско гражданство от чужди граждани. До 23 февруари се очаква да продължи работата и временната 
комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсването на излъчването на Програма "Хоризонт" на 
БНР, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от медията. 
Депутати ще обсъдят на първо четене и промени в Закона за съсловните организации и на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. В мотивите към 
законопроекта се отбелязва, че в сегашната нормативна уредба няма правна възможност за налагане на дисциплинарни 
наказания за нарушаване на професионалните, етични или други правила относно медицинските дейности, извършвани 
от лекарските асистенти, фелдшерите и от специфичните дейности на другите медицински професионалисти. 
Окончателно трябва да бъде одобрена ратификацията на Всеобхватното търговско споразумение между ЕС и Канада. 
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√ Русия е 11-а в света по БВП и 120-а по устойчивост на финансовата система 
Финансовият пазар в Русия е изложен на големи рискове, а развитието му не съответства на мащабите на икономиката. 
Това се посочва в доклад на Сметната палата на Руската федерация. 
Авторите на отчета анализират развитието руския финансов пазар от 2016 до 2018 г. и оценяват перспективите пред него 
в периода 2019-2021 г. В документа се отбелязва, че въпреки изкачването си от 45-о до 43-то място в световната класация 
по конкурентоспособност, Русия не е подобрила позициите си по развитие на финансовия пазар. През октомври миналата 
година страната е заемала 95-о място.  
По показателя "устойчивост на финансовата система" страната е 120-а в света. 
„Това говори за значителни рискове, присъщи на руския финансов пазар по оценка на международните експерти“, пише в 
отчета на Сметната палата.  
Русия е 11-а в света по номинален БВП и 6-а по БВП по паритет на покупателната способност. Ниските позиции на страната 
по показателите за развитие на финансовия пазар говорят за неговата несъпоставимост с мащабите на икономиката и 
потребностите ѝ от финансови ресурси, преди всичко от инвестиции, се посочва в отчета. 
 
БНТ 
  
√ Осигуряването на вода за Перник през София ще струва 26 млн. лева 
Осигуряването на вода за Перник през София ще струва 26 млн. лева. Това стана ясно от изказване на премиера по време 
на правителственото заседание. Парите са за изграждането на помпена станция и нов водопровод за бедстващия град. 
Борисов нареди работата по изграждането на тръбата да започне веднага и да приключи до 30 дни. 
Днешното правителствено заседание започна с кризата в Перник. Премиерът Бойко Борисов съобщи, че водопреносните 
тръби вече пътуват за града. С тях ще се построи водопровод дълъг 13,5 км от село Мало Бучино до пернишкия кв. 
"Мошино". 
Бойко Борисов, министър-председател: Днес следобед-утре, започвайте да копаете траншеите. Първите два километра 
тръби пътуват, ще са тук до няколко дни. Да не губим часове, не дни в строителството. Така че от днес действайте с пълни 
сили. 
Според експерти проектът за Перник трудно може да бъде завършен за по-малко от 2 месеца. Кметът на миньорския град 
Станислав Владимиров заяви, че за това са нужни 45 дни. 
Премиерът коментира обвиненията, че тръбите и водопроводите в пернишко са над 70 години. 
Бойко Борисов: Това, че 70 години не е ремонтирано ще ни струва 60 милиона за Перник, допълнително, извън водните 
цикли. Но ние ще го направим. 
Бойко Борисов разпореди на енергийния министър Теменужка Петкова да провери за 2 ВЕЦ-а, за които има сигнали, че 
работят нелегално през нощта. Това лесно може да се провери през електроенергийния системен оператор, заяви 
премиерът. Ако е така, ВЕЦ-овете ще бъдат затворени. 
 
√ Какви мерки ще вземе община Благоевград за замърсяването на въздуха 
Половината дни от началото на месеца въздухът в Благоевград е бил замърсен, а нивото над фините прахови частици е 
отчетено, че е над нормата. Днес предстои среща между отговорните институции, община Благоевград и представители 
на инфинитивния комитет, от където настояват да се забрани дейността на Био ТЕЦ, работещ в града. От няколко години 
хората подават сигнали, че въздухът се замърсява именно от него. 
Какви мерки ще вземе община Благоевград за замърсяването на въздуха - вижте във видеото. 
 
√ Приключи гласуването на сделката за Брекзит в Европейския парламент  
Гласуването за Брекзит в Европейския парламент приключи. Очаквано, споразумението за напускането на Великобритания 
беше одобрено с огромно мнозинство - 621 гласа "за" и 49 "против". 
Това не означава, че европейските депутати са "за" Брекзит. Настроенията са много противоречиви - в залата имаше много 
сълзи от раздялата с британските колеги. Имаше и щастливи депутати като тези от партията на Найджъл Фараж. 
След повече от 45 години, Великобритания напуска Европейския съюз. 
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: Ще ни липсвате, но ще пазим нашето приятелство. Можете да разчитате на нас 
така, както знаем, че можем да разчитаме на вас. 
Европейският парламент ще гласува тази вечер окончателно сделката за Брекзит. В Брюксел британските евродепутати 
участват за последен път в пленарно з... 
Ирина фон Виезе, Група "Обнови Европа": Много съм тъжна. В личен план, че губя мястото си na евродепутат и няма да 
бъда повече част от невероятния европейски проект, в който дълбоко вярвам. На национално ниво това е трагедия както 
за британците, така и за цяла Европа, която губи важен партньор. Сигурна съм, че Европа ще оцелее, европейският проект 
ще оцелее, а аз ще работя твърдо и ще остана проевропейският глас на Великобритания. 
Меджид Меджид, Група на Зелените: Надявам се на много близки отношения между Великобритания и Европа след 
Брекзит. Това е в наш общ интерес. Моите притеснения са свързани с това, че ще загубим много от правата си, свързани с 
околната среда или пазара на труда. След две седмици ще ходя в Пловдив да посетя братовчед ми, който учи там. Той 
говори вече български. Чувал съм страхотни неща за страната ви и искам да я посетя. 
 
 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/kakvi-merki-shche-vzeme-obshchina-blagoevgrad-za-zamrsyavaneto-na-vzdukha
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√ Време за Брекзит и прогнози за Европа - коментар на експерти 
Обединеното кралство напуска Европейския съюз и всичко остава по старо му. Тепърва обаче предстоят тежки преговори 
за отношенията между Великобритания и съюза. Това казаха бившият посланик в Лондон Любомир Кючуков и политологът 
Явор Сидеров в "Сутрешния блок" на БНТ. 
Любомир Кючуков, бивш посланик в Лондон: Обединеното кралство напуска ЕС и всичко остава по старо му. Това описва 
най-общо сегашното състояние, като са необходими поне две уточнения. Първото е, че това се отнася за периода до края 
на тази година - т. нар. преходен период. И второто е, че въпреки всичко, Великобритания вече няма да участва в работата 
на европейските институции. 
Явор Сидеров, политолог: Актът на излизането е въпрос на договаряне на отношения, последващи излизането, което 
според мен няма да се ограничи в рамките на този преходен период. 
Гласуването за Брекзит в Европейския парламент приключи. Очаквано, споразумението за напускането на Великобритания 
беше одобрено с огромно мнозинство... 
Любомир Кючуков каза, че сагата ще продължи и ще остане заплахата от Брекзит без договор. 
"И двете страни губят от разделянето, защото се усложняват отношенията. Тези преговори ще бъдат значително по-сложни 
и ще създадат много по-голямо напрежение, отколкото досегашните", добави той. 
Любомир Кючуков: Още повече Великобритания започва приемането на национално законодателство, заместващо 
европейското. Вече се появиха редица индикации, че то може да постави ЕС пред свършен факт, което допълнително да 
предизвика напрежение. 
Явор Сидеров: Правителството на Джонсън е окрилено от разгромната си изборна победа. Но по съвсем друг начин ще 
изглеждат нещата, когато на Доувър се натрупат опашките от тирове, когато рибарите започнат да протестират. Защото, 
оказа се, че 60% от улова на рибарите от ЕС са в британски териториални води. Не е разрешен въпросът със Северна 
Ирландия. 
Как ще се отрази Брекзит на българските граждани, които учат и работят в Обединеното кралство разберете от целия 
разговор. 
 
Дарик 
 
√ Дончев похвали България за усвояването на евросредства по кохезионната политика 
България е сред малкото страни в Европейския съюз, които усвояват по-ускорено средствата за кохезионната си политика 
спрямо предходния програмен период. Това стана ясно днес при срещата на вицепремиера Томислав Дончев с члена на 
Европейската сметна палата Илиана Иванова. Повод за срещата бе представянето на годишния доклад на Палатата за 
изпълнението на европейския бюджет за 2018 г.  
„Страната ни заедно с Люксембург, Австрия, Румъния и Финландия е посочена като добър пример за по-бързо усвояване 
на евросредствa по време на текущата многогодишна финансова рамка в сравнение с предходния период“ заяви Иванова. 
За първа година в България не е открита нито една грешка  в областта на кохезионната политика при проверени 15 
транзакции. Не са засечени и количествени грешки в областта на земеделието, където броят на проверените транзакции е 
4. 
По време на срещата беше обсъдено и предложението на Европейската комисия (ЕК) за разпределяне на средствата за 
кохезионна политика през следващия програмен период 2021-2027. Вицепремиерът Дончев отбеляза, че България е една 
от малкото държави, за които ЕК предлага увеличение на сумите спрямо предходния период. 
„Надявам се Европа и България да продължат с устойчивото подобрение на финансовото управление на европейския 
бюджет. Добрите резултати, които се постигат с изпълнението на европейските политики са най-сигурният гарант за 
доверието на европейските граждани,“ сподели Илиана Иванова. 
 
В. Банкерь 
 
√ Федералният резерв запази лихвата, ще променя инструментариума 
На първото си за новата година официално съвещание Федералният резерв запази непроменена основната си лихва, което 
бе очаквано и съвсем нормално за държава, навлязла в година на президентски избори. Централните банкери обаче 
направиха техническа промяна на един от лостовете, които използват за управлението на основния лихвен процент. И 
подчертаха, че ключово предизвикателство пред институцията през 2020-а ще са нейните инструменти, а не политиката й. 
Те направиха и една корекция в официалното си изявление, определяйки като "скромен" ръста на домакинското 
потребление, а не "силен", каквато бе оценката им на предишната среща в края на миналия месец. 
След двудневната среща във Вашингтон на 28 и 29 януари членовете на паричния комитет на щатската централна банка 
оставиха лихвата по федералните фондове в досегашния диапазон 1.5-1.75 процента и посочиха, че "той е подходящ да 
подкрепя ръста на икономическата активност".  
Макар че запазиха стойността на основния лихвен процент, паричните стратези повишиха с пет базови пункта - от 1.55% на 
1.6%, лихвата, която плащат за допълнителните резерви на банките във Федералния резерв - техническа корекция, която 
трябва да поддържа лихвения процент по федералните фондове в целевия диапазон. И направиха още една промяна - 
повишиха с пет базови пункта - до 1.5%, лихвата по краткосрочните обратни репо сделки. Програмата за покупка на щатски 
ДЦК за 60 млрд. щ. долара на месец остава в сила поне до края на април, както и свързаните с нея репо операции. Този 
набор от мерки е предназначен да гарантира краткосрочната ликвидност на пазарите за банково финансиране. Паричните 
стратези на Федералния резерв пък обсъждат как и кога да прекратят временните покупки на ДЦК, които въведоха през 
октомври 2019-а, и какъв вид постоянен заместител биха могли да използват, за да гарантират контрола на централната 
банка върху лихвата по федералните фондове.  
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За втори пореден път паричният комитет гласува решенията с пълно единодушие. 
На пресконференцията след съвещанието председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл потвърди убеждението си, 
че сегашната монетарна политика е подходяща да подкрепи устойчив икономически растеж, силен пазар на труда и 
инфлация, която да се върне на целевите 2 процента. Паул отбеляза, че са налице признаци за стабилизиране на световния 
растеж и за намаляване на свързаната с търговската политика несигурност - ключовите фактори за решенията на щатските 
централни банкери да понижат три пъти лихвите през 2019-а. Банкерът обаче посочи и сериозната заплаха от новия 
коронавирус в Китай за растежа на второто по големина стопанство в света.  
 
Маnager.bg 
 
√ Над една трета от потреблението на електроенергия в ЕС вече е от възобновяеми източници  
Делът на електроенергията от възобновяеми източници в брутното потребление на електричество в ЕС е достигнал до 32% 
през 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява ръст от 1% в сравнение с 2017 
г. 
В България това равнище е 22%, което е малко под средното ниво за ЕС от 32%. Делът на електроенергията от 
възобновяеми източници в брутното потребление на електричество е най-висок в Австрия (73%), Швеция (66%), Дания 
(62%), Латвия (53%) и Португалия (52%). В другия край на класацията на Евростат са Малта (8%), Унгария (8%), Люксембург 
(9%), Кипър (9%) и Полша (13%). Водната и вятърната енергия съставляват общо две трети от електроенергията, генерирана 
от възобновяеми източници, като водноелектрическите централи допринасят за 33% от този тип електроенергия, а 
вятърните централи за 36%. Оставащата една трета се пада съответно на слънчева енергия (12%), твърди биогорива (10%) 
и други типове възобновяеми източници (9%). 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
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√ В Каталуния се готвят за предсрочни избори 
Регионалният премиер на Каталуния Ким Тора обяви днес предстоящото свикване на предсрочни избори в испанската 
автономна област заради кризата, избухнала между двете големи сепаратистки партии, които управляват този регион на 
Испания, предаде Франс прес. 
"Този законодателен орган няма бъдеще. Двамата съюзници в правителството обмислят пътя към независимостта по 
начин, довел до влошаване на взаимното доверие", заяви сепаратисткият лидер от централата на каталунското регионално 
правителство. 
Тора обаче посочи, че бюджетът на региона трябва да бъде одобрен, преди той да "обяви датата на изборите". 
Одобряването на бюджета трябва да отнеме около два месеца. Каталуния не е приемала бюджет от 2017 г. 
Свикването на предсрочни избори в богатия североизточен испански регион е резултат от разрив, възникнал в понеделник 
между "Заедно за Каталуния" - партията на Тора и неговия предшественик Карлес Пучдемон, и "Републиканска левица на 
Каталуния-Суверенитет". 
"Републиканската левица" изостави Ким Тора и "Заедно за Каталуния", които настояваха да не се подчини на заповедта на 
избирателната комисия каталунският лидер да бъде лишен от място в регионалното събрание, след като през декември 
беше осъден 18 месеца да не заема изборна длъжност. 
Съюзници в регионалното правителство от 2016 г., двете партии се борят за надмощие в движението за отделяне от 
Испания. 
Неочакваното съобщение на Тора беше направено малко преди началото на преговори между централното правителство 
и каталунското правителство за "политическия конфликт" в Каталуния, които може да имат непредвидими последици 
върху стратегията за разведряване, подета от премиера на социалистическото правителство Педро Санчес, предава БТА. 
"Републиканската левица" си издейства тези преговори в замяна на подкрепа за поредното идване на власт на Санчес в 
началото на месеца, ход, който беше приет зле от "Заедно за Каталуния", посочва АФП. 
Мандатът на Тора трябваше да приключи през 2021 г., но в понеделник парламентът го лиши от правомощия като 
регионален законодател, след съдебно решение, тласнало двете каталунски сепаратистки партии до ръба на разпад. 
Тора трябва да се срещне със Санчес на 6 февруари в Барселона, за да уточнят дневния ред на преговори за политическата 
ситуация в региона, съобщи Ройтерс. 
 
√ "Гардиън" спира да рекламира петролни и газови компании 
Британският в. "Гардиън" въвежда твърда политика за борба с климатичните промени като обяви, че ще отказва да 
публикува реклами на петролни и газови компании, за да се бори срещу климатичната кризас. 
Вестникът си поставя за цел да постигне въглеродна неутралност до 2030 година. Изданието повече няма да приема 
реклами на компании, участващи в добив на изкопаеми енергии,  които са сред най-големите световни замърсители. 
"Решението ни всекидневника има за цел да противодейства на усилията, които от десетилетия насам полагат много 
представители на този сектор, за да попречат на правителствата в цял свят да вземат съществени мерки за опазване на 
климата, посочват в комюнике вр. и. д. генералната директорка Ана Бейтсън и главният директор по приходите Хамиш 
Никлин. 
Те подчертават, че мерките срещу глобалното затопляне са най-голямото предизвикателство на нашето време. "Моделът 
на финансиране на "Гардиън" ще остане несигурен през идните години", подчертават двамата ръководители на изданието, 
което получава близо 40 на сто от приходите си от реклама.  
 


