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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ 40 НА СТО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ С ПЕСИМИСТИЧНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА 2023 Г. 
40 на сто от българските компании имат песимистични очаквания относно българската икономика през 2023 г. Почти 26% 
смятат, че следващата година ще е по-добра, а за останалите, че няма да е по-различна от изминалата 2022 г. Това показват 
данните от анкетно проучване на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено в периода 1-19 
декември сред 864 микро, малки, средни и големи компании. 
 

 
 
На фона на тези очаквания едва една трета от анкетираните са заявили, че планират да наемат нови хора. Най-висок е 
делът на предприятия, малко под 40%, които са посочили, че е възможно да се наложат съкращения на персонала. 
Въпреки трудностите, които очакват, българските работодатели планират увеличение на заплатите. За 66 на сто от 
участвалите в проучването планират ръст на възнагражденията е с до 10%. По-сериозно увеличение на заплатите пък 
планират други 16 на сто. 
Всеки 9 от 10 предприятия са раздали и коледни бонуси или „13-та заплата“ на служителите си.ю 
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Nova TV 
 
√ Според Васил Велев с приетия ръст на МРЗ се покрива инфлацията 
Икономическият съветник в КТ „Подкрепа” Ваня Григорова и председателят на УС на АИКБ Васил Велев влязоха в остър 
спор за минималната работна заплата. В четвъртък социалният министър Лазар Лазаров обяви, че тя става 780 лв. от 1 
януари. В момента минималното възнаграждение е 710 лв. 
„Имахме друго искане. На заседанието на Тристранния съвет след проведените разговори Лазаров заяви, че ще увеличим 
заплата не на 770 лв., а на 780 лв. Чудесно е, че това става. Ние казахме, че е приемливо, ако бъде предвидено още едно 
увеличение в първите месеци на 2023 г., така че да се компенсира инфлацията върху цените на хранителните продукти. 
Много добре знаем, че хората с ниски доходи изразходват всичките си средства за храна и сметки. Това, което видяхме, 
беше позорно пазарене от страна на правителството. Увеличение с 10 лв. е цинизъм на фона на обедняването на 
българския работник”, заяви Григорова. 
Според Велев с това увеличение инфлацията е покрита. 
„780 лв., но като прибавим към тях средните проценти начисления, става 874 лв. Това е малко повече от 50% от средната 
работна заплата в момента. Говорим за увеличение малко отвъд най-смелите европейски изисквания. В България с тази 
минимална работна заплата се преизпълняват всички индикатори на директивата. Не това е начинът хората да получат по-
добър стандарт. Нашият призив към хората е да не очакват държавата и синдикатите да им вдигнат минималната заплата, 
а да се квалифицират и да работят за повече. С това увеличение се покрива инфлацията. Имаме най-висок ръст на средната 
заплата в целия ЕС за последното тримесечие и то е 16%, а увеличението на минималната заплата е с 20% на годишна 
база”, поясни председателят на УС на АИКБ. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Факти.бг 
 
√ Васил Велев: От кризите ще ни изведат конкурентни цени на тока и преки инвестиции 
"Това, което може да обърне каруцата е популизма, който се шири и който доведе до там, че без да увеличаваме 
разходите ако ги пазим на равнището, на което сме сега, ние за следващата година ще имаме дефицит от порядъка 
на 6% и трябва да вземем 16 млрд. лв. държавни заеми", коментира председателят на УС на АИКБ  
„За да излезем от множеството кризи през последните години ни трябват конкурентни цени на електроенергията, трябва 
ни човешки ресурси, ние изпитваме огромен недостиг на човешки ресурси, в това отношение трябва да следваме най-
добрите индустриални практики, като насърчим имиграцията. Това ще стане, като я облекчим, а не да я възпираме макар 
и пасивно. Трябва и пряка подкрепа за инвестициите”. Това заяви в интервю за БГНЕС председателят на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Ако погледнем анкетите устойчиво всички сектори поставят като първи проблем несигурността. Тази несигурност 
започнала от Ковид-кризата и ескалирала във военния конфликт, което ускори пренареждането на веригата на доставки и 
затрудни до голяма степен снабдяването със суровини на българските предприятия и този рязък скок на цените на 
електроенергията, на природния газ, всъщност бяха сериозно изпитание и остават такова за цялата европейска и в частност 
българска индустрия”, заяви още икономистът. Това за България е по-опасно, защото в брутната добавена стойност 
индустрията заема много по-висок процент отколкото в ЕС. Затова за нас е много важно цената на енергията и на 
суровините. Компаниите до голяма степен успяха да се нагласят към затруднените доставки, по-дългият срок на доставка, 
по-големите цени, а затова помогна дефицитът, който се възстанови по време на Ковид, както за нас като купувачи на 
суровини, така и за нашите клиенти, като купувачи на нашите продукти. Така по-важният проблем бе дали изобщо има 
този продукт или суровина, отколкото колко струва”, уточни още Васил Велев. „Всъщност немалка част от тези по-високи 
цени на енергията и материалите компаниите успяха да прехвърлят върху клиентите до голяма степен на вътрешния пазар, 
отколкото на външния пазар, защото цените на производител на външния пазар са нараснали значително по-малко 
отколкото цените на производител на вътрешния пазар. Според нас ние минахме през най-високата точка и инфлацията 
ще започне да намалява, но все още ще остане с високи стойности. Програмата за компенсиране на свръхвисоките цени 
на електроенергията макар и с голямо закъснение и с недостатъчен размер все пак беше приемана периодично, за 
последната година имаме фиксация на 250 лв. и очакванията на бизнеса за следващата година са да се направи нова крачка 
към нормалността и този таван да бъде 200 лв. В парламента вече има такова решение, чака се то да бъде прегласувано и 
очакваме то да бъде прието. Това е и много важна предпоставка за минаване през кризата и през рецесията, която се 
задава”, подчерта още той. 
Икономистът обясни и, че Европа се деиндустриализира повече от 20 години. „В началото на века имаше Лисабонска 
стратегия, която трябваше да ни изведе на първо място в света като икономика, като технологии до 2010 г. а вместо това 
ние отидохме на трето място, с тенденция да отидем на четвърто. Имаше лозунг за реиндустриализация на Европа, а 
вместо това се засили деиндустриализацията. Сега с тези цени на енергията, които сами си създадохме в пъти по-високи 
от останалия свят, няма да доведат до нищо друго освен до ускоряване на тази деиндустриализация”. Няма как базовата 
индустрия да остане конкурентноспособна при тези цени на енергията, виждате цените на природния газ от 120 евро за 
мегаватчас, в САЩ ако се види, там цената е шест пъти по-евтина. Така вместо да се прави притеглена цена на микса както 
е в САЩ, в Европа крайната цена за всеки час е тази, която е на най-скъпият производител в микса. По тази причина цената 
на електроенергията у нас е от този порядък - 5 или 6 пъти по-висока от тази, която е в САЩ”, подчерта още той. 
На въпрос на БГНЕС какво трябва да направи държавата относно своите въглищни централи Велев уточни, че ние трябва 
да актуализираме стратегиите си за енергетика и климат и да направи модели и пътна карта на този преход към зелена 

https://nova.bg/news/view/2022/12/30/395821/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
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икономика. „Ние много дълго чакахме това да го направи държавата, най-накрая го направихме ние като представител на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, предложихме го на държавата. Други държави направиха свои 
разработки, но ние нямаме този план одобрен и действащ, по който да се върви. И така, въпреки че нямаме такъв план, 
ние записахме в ПВУ такива фантастични неща като 6 000 мегаватчаса батерии, което е няколко десетки пъти повече от 
най-голямо такова нещо, което го има в света. На нас няма да ни трябват повече от 1 500 мегаватчаса и то към 2035 г., а не 
към 2026 г.”, обясни Велев, след което уточни, че ние имаме добро наследство от миналото като атомната централа, 
водноелектрическите централи. 
„Въглищните централи всъщност не трябва да бъдат затворени всички, трябва да бъде ограничено количеството на 
въглероден диоксид на мегаватчаса енергия произвеждана общо. Това е изпълнима задача до 2050 г. при добър план и 
неотклонното му следване, но затова трябва все пак да има план. Тук упреците са по-скоро към нас, а не към ЕС и ЕК, но 
фактът, че Европа се докара до това да има в пъти по-скъпа енергия от останалия свят, обрича базовата си индустрия на 
затваряне или на емигриране”, заяви председателят на АИКБ. 
Относно възможностите пред страната ни да се справи с множеството кризи през последните две години предприемачът 
уточни, че има създадени добри възможности България, разполагайки с тази индустрия, с този потенциал, да отхапе по-
голям дял от веригите на доставки, които се преразпределят, това е един процес, който не е приключил. „За целта ни 
трябват конкурентни цени на електроенергията, трябва ни човешки ресурси, ние изпитваме огромен недостиг на човешки 
ресурси, в това отношение трябва да следваме най-добрите индустриални практики, като насърчим имиграцията. Това ще 
стане, като я облекчим, а не да я възпираме макар и пасивно. Трябва и пряка подкрепа за инвестициите, а всъщност нашите 
предприятия не са ползвали такава от 2-3 години. Средствата, които бяха предвидени за иновации отидоха в помощи по 
Ковид кризата за компенсиране на предприятията, които бяха затворени с акт на държавата заради Ковид-кризата, по 
схемата 60/40 и т.н. Новите програми още не са отворени, ПВУ много бавно тръгва, проведе се един конкурс, който не е 
още финализиран, камо ли да са инвестирани финансите в предприятието”, каза Велев. 
Според него трите задачи, които държавата трябва да извърши, за да подкрепи един по-бърз растеж и по-добро ситуиране 
на страната и възползване от това пренареждане – конкурентни цени на енергията, насърчаване на трудовата имиграция 
и пряка подкрепа за инвестициите в предприятията. 
На въпроса какво ни очаква през 2023 г. и как ще се подобри ситуацията тогава, председателят на АИКБ подчерта, че тогава 
ще бъде много важна макроикономическата среда и финансовата стабилност. 
„Това, което може да обърне каруцата е популизма, който се шири и който доведе до там, че без да увеличаваме разходите 
ако ги пазим на равнището, на което сме сега, ние за следващата година ще имаме дефицит от порядъка на 6% и трябва 
да вземем 16 млрд. лв. държавни заеми. Виждате, че ние 200 млн. не можем да вземем, а искаме 16 млрд. Това е трудно 
изпълнима и скъпа задача, което ще доведе до оскъпяване и на кредита в държавата, до влошаване на финансовата 
макроикономическа стабилност, което допълнително ще влоши инвестиционния климат. В това отношение обаче 
проблемите остават, ние насърчихме служебното правителство да не изготвя нов бюджет. Той не подобрява картината, но 
дава възможност при формиране на стабилно управление тя да се подобри, докато един закон, който да е на база 
сегашните харчове да сформира бюджета за цялата следваща година би показал точно тези огромни дефицити и дългове 
и би влошило кредитния рейтинг на страната, би осуетило пътя ни към еврозоната, а популизмът в НС ще допринесе за 
изразходване на повече пари, които не сме спечелили”, заяви още Васил Велев. 
Той смята, че има възможност за влизането ни е еврозоната. „Лишени сме от суверенитета сами да водим валутна политика 
поради корупция и други практики от миналото, затова сме във валутен борд. Изходът от него може да бъде само 
влизането ни в еврозоната. Не може да е връщане назад към 1996 г, това не е по-добър изход, а продължаването по същия 
начин води до това, че ние инкасираме минусите, но не ползваме плюсовете, такива каквито бихме могли да имаме, ако 
сме в еврозоната”, подчерта Васил Велев. 
 
Мениджър 
 
√ Синдикатите не са доволни от ръста на минималната заплата. АИКБ - с това увеличение се покрива инфлацията 
Остър дебат се разрази в медийното пространство между синдикати и работодатели заради новия скок на минималната 
заплата в страната, която от 1 януари вече ще бъде 780 лева. Според КНСБ тази стъпка е малка, недостатъчна и закъсняла. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче, с това увеличение се покрива инфлацията.  
"Не сме доволни от това, че минималната работна заплата беше увеличена на 780 лв., но го приемаме като стъпка в 
правилната посока. Тази стъпка е малка, недостатъчна и закъсняла. Очаквахме доста по-сериозно увеличение, най-вече 
заради инфлацията, не за нещо друго. Със сигурност заплатите растат в много сектори под давление на нашият натиск и 
разговорите с работодателите. Средните работни заплати се покачиха с около 15%, но и те все още не са достигнали нивата, 
които искаме", заяви в ефира на bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Димитров посочи, че доходите на хората трябва да се повишат с около 20%. Инфлацията расте през последните 6-7 месеца, 
отбеляза още той и посочи, че скока при храните в малката кошница вече е 50%. Той не одобрява начина, по който се 
изчислява увеличаването на заплатите и настоява за втора стъпка в тази посока през второто полугодие на 2023 г. Нивото 
на минималната заплатата трябва да е около 820-830 лв. 
"Ние предупредихме още тази есен, че има опасност всички доходи, финансирани от бюджета, да останат на това ниво, 
ако няма редовно избрано правителство. Става дума за учителските заплати например, защото няма заделени средства в 
удължения Бюджет 2022 за увеличение през следващата година, въпреки поетия политически ангажимент", каза 
Димитров. 
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Лидерът на КНСБ очаква, че ще има сериозно напрежение в различни сектори още в началото на 2023 г. Във ВИК сектора, 
сред служителите на "Български пощи", както и в търговията вече се готвят за стачки. Двата големи синдиката КНСБ и 
"Подкрепа" се събират през януари, за да решат дали ще има протести.  
"Имахме друго искане. На заседанието на Тристранния съвет след проведените разговори министър Лазаров заяви, че ще 
увеличим заплата не на 770 лв., а на 780 лв. Чудесно е, че това става. Ние казахме, че е приемливо, ако бъде предвидено 
още едно увеличение в първите месеци на 2023 г., така че да се компенсира инфлацията върху цените на хранителните 
продукти. Много добре знаем, че хората с ниски доходи изразходват всичките си средства за храна и сметки. Това, което 
видяхме, беше позорно пазарене от страна на правителството. Увеличение с 10 лв. е цинизъм на фона на обедняването на 
българския работник", заяви в ефира на Нова телевизия икономическият съветник в КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. 
Събеседникът й в телевизионното студио, председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев обаче заяви, че с това увеличение е покрита инфлацията. 
"780 лв., но като прибавим към тях средните проценти начисления, става 874 лв. Това е малко повече от 50% от средната 
работна заплата в момента. Говорим за увеличение малко отвъд най-смелите европейски изисквания. В България с тази 
минимална работна заплата се преизпълняват всички индикатори на директивата. Не това е начинът хората да получат по-
добър стандарт. Нашият призив към хората е да не очакват държавата и синдикатите да им вдигнат минималната заплата, 
а да се квалифицират и да работят за повече. С това увеличение се покрива инфлацията. Имаме най-висок ръст на средната 
заплата в целия ЕС за последното тримесечие и то е 16%, а увеличението на минималната заплата е с 20% на годишна 
база", поясни Васил Велев. 
 
БНТ 
 
√ Събитията на 2022: Как се отрази спирането на руския газ в България? 
За първи път от 48 години на 27 април България официално спря да получава руски газ - като изключим, разбира се, 
газовата криза от 2009 година, когато Русия спря газа за Украйна. 
Людмил Йоцов, бивш изп. директор на "Булгаргаз": В интерес на истината си мислехме, че това е шега. 
Иван Иванов, председател на КЕВР: Вие не сте вярвали, но като ръководител на голямата газова компания на България, е 
трябвало да се задействате. 
"Булгаргаз" не успя да реагира толкова бързо и се наложи да купува спешно и скъпо втечнен газ. Цените се увеличиха не 
само у нас, но и в региона заради увеличеното търсене. През септември цената на газа, одобрена от КЕВР, удари абсолютен 
рекорд от над 353 лева за мегаватчас. 
"В момента природният газ се използва повече като политическо и икономическо оръжие във формат на водената война, 
а не правно-търговско отношение. България няма да води преговори под натиск и с наведена глава", заяви тогавашният 
министър на енергетиката Александър Николов. 
Успоредно с цената на газа, растеше и цената на тока. Постигнат беше рекорден износ, държавната енергетика се оказа с 
много пари, закъсалата допреди това централа ТЕЦ "Марица изток 2" заработи отново и то - на печалба. Но цената се оказа 
непосилна за бизнеса. 
"Цената за юли беше рекордно висока, става въпрос за над 650 лева за мегаватчас. Много предпирятия ще се изправят 
пред избора какво да платят - заплати, за да има хората с какво да живеят, или електроенергия, за да не им бъде спрян 
токът", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Бизнесът получи своята подкрепа. Заработи схема - изземане на печалбите в държавната енергетика и връщане на бизнеса. 
Очаква се тя да продължи и през следващата година. 
Също през тази година България успя да поеме ангажимент пред Европейския съюз за затваряне на половината въглищни 
централи до 2026 година като в замяна ще получи пари по Плана за възстановяване и развитие. Оказа се обаче, че това би 
било доста рисково. 
"Много внимателно трябва да се подхожда с въпроса за затваряне на мощности, ние просто няма да имаме ток. Ние няма 
откъде да внесем ток от съседните държави, защото просто те всички внасят от нас", посочи служебният министър на 
енергетиката Росен Христов през ноември. 
Пред затваряне тази година се оказа и най-голямата рафинерия в България - "Лукойл Нефтохим Бургас" - заради сакциите 
на Европейския съюз. България получи разрешение да внася руски петрол, но дружеството няма къде да реализира 
продукцията си и все още не е ясно дали догодина ще имаме проблем с доставката на горива и на какви цени ще ги 
получаваме. 
 
ABC News 
 
√ Държавата склонна да даде още 10 лева над предложената МРЗ от 770 лева 
Повишение с 60 лева на минималната работна заплата - от 710 на 770 лева от 1 януари 2023 година. Предложението на 
Министерството на труда и социалната политика бе посрещнато нееднозначно на провелия се в четвъртък Национален 
съвет за тристранно сътрудничество. В крайна сметка социалният министър склони на малко по-високо повишение - с 10 
лева повече или 780 лева. 
Бизнесът подкрепи предложеното от държавата увеличение. "В предложението има логика, която ние приемаме, но 
всъщност то се базира на начин за определяне на минималната работна заплата, който според нас е погрешен. А именно 
- определя се МРЗ за цялата страна, а не диференцирано по икономически дейности. В някаква степен това предложение, 



5 

 

както и няколкото предложения в парламента, са вдъхновени от директивата на ЕК за адекватна минимална работна 
заплата, за която чухме редица подвеждащи твърдения. 
От АИКБ подкрепяме предложението с препоръка да се съпоставя брутна минимална с брутна средна заплата или с брутна 
минимална, нетна минимална с прага на бедност, както е записано още в директивата. Не да се робува само на един 
показател", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той отново изтъкна - макар и да остава най-ниска в ЕС, минималната работна заплата в България е на първо място в ЕС като 
размер спрямо брутния вътрешен продукт на глава от населението. Административното централизирано повишение на 
показателя също така създавало и абсурдната ситуация в бедните региони минималните нива на възнагражденията да се 
доближават до средните, което демотивира работниците. 
От КРИБ пък подчертаха, че са за повишаване на доходите, но отново не по административно-централизиран модел, а по 
секторен принцип. 
Очаквано, синдикатите бяха недоволни от предложеното от държавата повишение и от аргументите на работодателите. 
"Опитът да се внушава как ръстът на доходите като цяло и минималната работна заплата щял да доведе до инфлация, 
трябва да бъде пресечен. Инфлацията в ЕС, а в България 2/3 от нея, се дължи на външни фактори и това го знаете много 
добре. 1/3 от инфлацията в България пък се дължи на недобре развития пазар. Всичко, което беше направено тази година 
от бизнеса в много сектори заедно с работниците и синдикатите, доведе до немалко компенсиране на средната инфлация, 
но в никакъв случай не компенсира ръста на цените в малката потребителска кошница", контрира президентът на най-
големия синдикат у нас - КНСБ, Пламен Димитров. 
Ръстът на заплатите не повишава инфлацията, а напротив, разви нова икономическа теория той. "Не се повишава 
инфлацията, а напротив - с компенсирането на доходите поне до размера на инфлацията помага да се възстанови 
покупателната способност на хората, така че те да продължат да потребяват и да развиват икономиката." 
"Увеличението, което ни предлагате, е 8,45%. Натрупаната инфлация при храните, която продължава да се увеличава за 
разлика от общата, която в последните месеци леко се успокои, е 26% от ноември 2022 до ноември 2023 година. Най-
нискодоходните групи изразходват огромна част от месечните си доходи именно за храна", изтъкна на свой ред Ваня 
Григорова от КТ "Подкрепа". 
Синдикатите застанали редом до бизнеса, когато в началото на годината поискали компенсации заради рязко повишилите 
се цени на енергоизточниците, припомни тя. И призова бизнеса - да си припомнят получената подкрепа и да кажат "да" на 
адекватно повишение на минималната заплата. 
С предложението за 770 лева МРЗ не се транспонира директивата на ЕК за адекватна минимална работна заплата, посочи 
на свой ред социалният министър Лазар Лазаров. От началото на новата година обаче започва процеса за нейното 
прилагане, сформира се работна група, а имплементирането на европейските изисквания следва да стане факт от октомври 
2024 година. 
Има и новина - с оглед на аргументите на синдикатите от Министерството на труда и социалната политика били склонни 
да ревизират предложението си за ръст на минималната заплата с 10 лева нагоре - до 780 лева, изрази добра воля шефът 
на социалното ведомство. Това би било повишение с 9,9% спрямо сегашните нива на МРЗ. 
На тристранката бяха разгледани и предложенията на Министерски съвет за промени в Наредбата за медицинската 
експертиза или с други думи - правилата за ТЕЛК. Редакциите в законовия текст, предвиждат 31 заболявания не трябва да 
бъдат преосвидетелствани през 3 години, както досега. Освен това - предлага се болнични да се полагат и на родителите, 
чиито деца до 12-годишна възраст са под карантина. 
АИКБ не подкрепиха промените за разлика от останалите работодателски организации. "Моделът на медицинската 
експертиза в страната е архаичен и не съответства на промените в системата на здравеопазването и пазара на труда. 
България остана единствената страна в Европа, която не извърши тази реформа. Сега действаме една крачка напред, една 
назад, връщаме се обратно към периода преди 2018 година, нещо, което признават и вносителите на промените. 
Вместо да направим крачка напред към грижи за хората, за оценка на тяхната остатъчна работоспособност, за тяхното 
рехабилитиране, за да заемат позиции, на които биха били полезни на себе си, на семействата си, на обществото. Напротив 
- върви се към тяхното отписване от пазара на труда. Затова няма как да подкрепим измененията в наредбата", 
аргументира се председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Президентът връчва втория мандат на "Продължаваме промяната" днес 
Президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна 
група в 48-ото Народно събрание - тази на "Продължаваме промяната“. Мандатът ще бъде връчен на кандидата на 
партията за министър-председател - акад. Николай Денков. 
Народните представители не одобриха кандидатурата за премиер на ГЕРБ-СДС проф. Николай Габровски, който получи 
първия мандат за съставяне на правителство. "За" него гласуваха 113 депутати, "против" бяха 125. Подкрепа за 
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кандидатурата на проф. Габровски за премиер с първия мандат дойде от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, на ДПС и 
"Български възход", но гласовете на депутатите от тези партии не достигнаха. 
По правилник, когато кандидатът за премиер не е одобрен от НС, следващите 2 решения за структура и състав на кабинета 
не се гласуват. Днес от "Продължаваме промяната" канят парламентарните групи да изчистят крайния текст на тези 
приоритети и задачи, да го оформят като програмна декларация с очакванията на 5 януари тя да бъде включена за 
гласуване в пленарна зала. Ако тази декларация не бъде приета от парламента, от "Продължаваме промяната" ще върнат 
мандата за съставяне на кабинет. 
 
√ Зам.-министърът на енергетиката: Газът за 2023 е осигурен 
Газът за 2023 година е осигурен, очакванията са за стабилизиране на цените през зимните месеци, които предстоят, заяви 
в "Денят започва" заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков. 
По думите му по-топлата зима означава по-малко използвано количество газ от газохранилището в Чирен. 
"Очакваме две трети от газа, който се доставя за България, да бъде от втечнен газ и една трета от това, което получаваме 
от азерския газ по връзката с Гърция. Руски газ не тече", допълни Еленко Божков. 
В Министерския съвет днес ще бъде подписано споразумение между "Булгаргаз" и турската държавна енергийна 
компания "Боташ". 
Според Еленко Божков това споразумение ще даде достъп на България до основната част от терминалите в Турция. То се 
сключва за срок от 13 години. 
КЕВР утвърди поскъпването на природния газ с 22% 
Заместник-министърът на енергетиката добави, че по последни дни "Булгаргаз" регистрира значителен приход последните 
месеци, печалба над 7 милиона. 
Еленко Божков коментира, че не би трябвало да има притеснения и въпросителни относно сделката за АЕЦ "Козлодуй" и 
ядреното гориво. Според Божков нещата са ясни и прозрачни. 
"Сделката означава диверсификация и смяна на горивото за Пети блок, която отдавна се изисква", каза още Еленко Божков 
и подчерта, че този преход не означава промяна нагоре в цената на тока, който ще произвежда АЕЦ. 
По думите му предстои да бъде одобрена и приета стратегия за отработеното ядрено гориво в България, като държавата 
ни е в преговори за изработване на контейнери за съхранение за период от 50 до 100 години. 
"Има решение на Народното събрание от ноември, според което до 2027 година цените на електрическата енергия за бита 
трябва да останат на регулиран пазар, тоест трябва да бъдат регулирани така че да можем да се справим с тях, небитовите 
потребители и сега са на свободен пазар с компенсации", каза още Еленко Божков. 
Той поясни, че според дефиницията за енергийно беден 35% процента от населението трябва да бъде обявено за такова и 
да получава помощи, като се очаква този ресурс да се търси от средствата във връзка с Плана за възстановяване и 
устойчивост. Нужно е предоговаряне на сроковете за затваряне на въглищните централи, уточни Еленко Божков. Този  
проблем е забатачен от предишното правителство на "Продължаваме Промяната", каза още заместник-министърът на 
енергетиката. 
 
√ "Булгаргаз" ще подпише споразумение за достъп до турските терминали за втечнен газ 
В МС ще бъде подписано споразумение, чрез което "Булгаргаз" ще получи достъп до терминалите и газопреносната мрежа 
на турската държавна енергийна компания "Боташ" 
Споразумението се сключва за срок от 13 години. Документът ще бъде подписан от ръководствата на Булгаргаз и "Боташ" 
в присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси 
Фатих Дьонмез. 
След подписването премиерът Гълъб Донев ще проведе среща с министрите Христов и Дьонмез, на която ще бъдат 
обсъдени и други възможности за сътрудничество в сферата на енергетиката между България и Турция. 
 
3eNews 
 
√ "Булгаргаз" и "Боташ" подписват споразумение за достъп до газопреносната мрежа и LNG терминалите на Турция 
На 3 януари в Министерския съвет ще бъде подписано споразумение, чрез което Булгаргаз ще получи достъп до 
терминалите и газопреносната мрежа на турската държавна енергийна компания Боташ (BOTAŞ). Споразумението се 
сключва за срок от 13 години, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. 
Документът ще  бъде подписан от ръководствата на "Булгаргаз" и Боташ в присъствието на министъра на енергетиката 
Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез. След подписването премиерът 
Гълъб Донев ще проведе среща с министрите Христов и Дьонмез, на която ще бъдат обсъдени и други възможности за 
сътрудничество в сферата на енергетиката между България и Турция. 
Припомняме, че подобно споразумение е ключово, за да може страната ни да има достъп до газопреносната 
инфраструктура на Турция. По този начин ще се осигури ново трасе за доставки на природен газ за страната и региона. 
 
√ Над 70 млн. евро ще инвестира през следващите 5 години концесионерът на летищата във Варна и Бургас 
Концесионерът на летищата във Варна и Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, ще инвестира над 70 млн. 
евро през следващите пет години, става ясно от генералния план, който е в сила от миналата година, съобщи БТА. 
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Във Варна ще бъдат вложени над 20 милиона евро. В рамките на тази инвестиция ще бъде поставено ново осветление и 
ще бъде изградена фотоволтаична централа за собствена консумация на ток, както и сграда на пожарната служба за 
безопасност на аеропорта. Предстои и обновяване на терминал 2 и на пътеката за рулиране. 
Повече от 50 милиона евро ще бъдат инвестирани за модернизиране и на летището в Бургас. И там ще бъде изградена 
собствена фотоволтаична централа, ще бъде разширена сервизната зона и изградено хале за поддръжка на 
самолетообслужваща техника. Част от планираните средства ще бъдат вложени в рехабилитацията на пистата и нова 
светосистема. Предвижда се също разширяване на перона, като бъде инсталирано и ново осветление. Ще бъдат обновени 
зони от терминал 1, както, ще започне и разширяване на терминал 2 -„Заминаващи“. 
От началото на концесията през 2006 г. в двете крайморски летища са вложени над 200 милиона евро, което е половината 
от поетия ангажимент от страна на компанията за целия период на концесионния договор, информира БТА. 
 
Фокус 
 
√ Бум на застраховките срещу кибератаки 
Във Великобритания през изминалата година е имало 34 хиляди сигнала за кибератаки, което е с 60% повече в сравнение 
с 2021 година. 
Тази тенденция се наблюдава и в целия свят. Заради постоянно нарастващия риск, скоро кибератаките могат да не 
подлежат на застраховане, предупреждават най-големите швейцарски застрохователни компании, пише БНТ. 
Този вид застраховки е сравнително нов - от 20 години. През последните 5 години има истински бум на продажбите им. 
Застрахователите предупреждават, че особено уязвими остават малките компании със служители под 50 души. 
 
Епицентър 
 
√ Каримански: Работи се по пакет от антиинфлационни мерки за подпомагане на най-уязвимите групи 
Коментира се пакет от антиинфлационни мерки. Има създадена работна група за това. Най-важното е да спазим 
препоръките на МВФ, тоест тези мерки да бъдат правилно таргетирани спрямо уязвимите групи. 
Това заяви съветникът на финансовия министър Любомир Каримански в коментар на идеята да се отпуснат 172 милиона 
лева под формата на пакет от антиинфлационни мерки. 
По думите му в рамките на две седмици трябва да има решение по този въпрос. 
„Става дума за подпомагане на хората за пътуванията с градския транспорт. Мисли се и за подпомагане за отоплението 
през зимните месеци и подпомагането на бюджетите на домакинствата във връзка с енергийната криза”, подчерта 
Каримански. 
Той прогнозира, че през тази година инфлацията ще бъде под 10 процента. 
„Смятам, че увеличаването на лихвените проценти от БНБ и кредитните институции, ще намали леко потреблението и този 
хъс към ипотечните кредити, който се наблюдава в момента. Надявам се, че още през първото тримесечие ще станем 
свидетели на поетапно намаляване на инфлацията”, добави още той. 
Относно увеличаването на минималната работна заплата, Каримански коментира: „Проблемът е много комплексен. Да, 
има нужда от увеличаване на минималната заплата. Вероятно сумата от 780 лева отговаря на увеличаването за цялата 2022 
година. Ако погледнем целогодишното повишение – то е малко над ръста на инфлацията за миналата година. Но трябва 
да приложим адекватна формула и към българския бизнес. Тоест да съблюдаваме ръста на икономиката с увеличаването 
на минималната работна заплата. Има дисбаланс. Защото не наблюдаваме чак такъв ръст на икономиката през последните 
няколко месеца”. 
 
bTV 
 
√ БНБ пуска днес сребърната монета с лика на Христо Ботев 
Поводът е 175 години от рождението на поета и революционер 
Българската народна банка пуска днес в обращение сребърна възпоменателна монета с лика на Христо Ботев. 
Възпоменанието е по повод 175 години от рождението на поета и революционер. 
Цената на монетата е 114 лева. 
Ще могат да си я купят само пълнолетни граждани и то по една монета, независимо дали купува от свое или от името на 
друго лице. 
 
Nova TV 
 
√ Димитров: Има много фактори, че инфлацията през 2023 г. ще бъде по-ниска 
Според него може би служебният кабинет си прави сметката по заобиколен начин през Турция да внася руски газ 
Има много фактори, които сочат, че инфлацията през 2023 г. ще бъде по-ниска. Забавянето  на растежа на големите 
икономика в ЕС ще доведе до по-ниско търсене, а това - до по-ниски цени на ресурси. Тенденцията е към спад от днешна 
гледна точка, процентите са трудно прогнозируеми. Това каза за "Твоят ден" икономистът и депутат от ДБ Мартин 
Димитров. 
По думите му връщането на плащане с друга валута за руски газ е отчаян ход. "Енергетиката е по-волатилен сектор. Това, 
че ще разчитаме на доставки на природен газ през Александруполис, ще даде допълнителна сигурност. Ако служебният 
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кабинет си прави сметката по заобиколен начин през Турция да внася руски газ, ще бъде голяма грешка и ще ги хванем. В 
сегашната конкуретна среда има по-добри варианти за България", смята той. 
Според него с най-висока инфлация в ЕС е Унгария - 23%. "Мерките ни трябва да бъдат към сектор "Енергетика", но само 
компаниите в нужда да са компенсирани", призова Димитров. 
 
√ Хампарцумян: Лихвеният процент ще продължи да се покачва заради инфлацията 
Според него може да се очакват ипотечни кредити с до 5% лихва 
Повишаването на основния лихвен процент е закономерно, защото е знак за борба с инфлацията. Прави се постепенно и 
особено внимателно. Индиректно той влияе и на другите лихвени проценти. Най-вероятно ще продължи да се покачва и 
през 2023 г. в зависимост от темпа на инфлацията. Това заяви финансовият експерт Левон Хампарцумян за "Твоят ден". 
По думите му високият риск води до висок кредит. "За новите кредити със сигурност ще има по-високи лихви. За старите 
зависи какво пише в договора. Ако има фиксиран лихвен процент няма, но ако не е такъв, може да се промени. 
Фиксираната лихва е 6,5-7%, винаги е по-скъпа и в Америка е 30-годишна. Ако чувствате уверени и имате сигурни растящи 
доходи, може да се изтегли кредит. Пред около 15 години лихвите по кредитите бяха двуцифрени, а после нивата паднаха", 
припомни той. 
Според него може да се очакват ипотечни кредити с до 5% лихва. "Ако не си взели кредита  на ръба на възможностите, 
винаги е възможно да пренастроите разходите си. Ако сте взели ипотека с цел инвестиция, една по-висока лихва може да 
не подейства добре. Банките ще охладят пазара, защото имат 3-годишна макроикономическа прогноза. Те ще балансират 
ликвидността", обясни Хампарцумян. 
Той не вижда ентусиазъм за Еврозоната сред властта. "Бих очаквал по-мотивирано поведение от политиците, каквото е на 
БНБ и МФ. Все още има вариант да покрием критериите", потвърди той. 
 
Дивидент 
 
√ НИКОЛА СТОЯНОВ: ОЧАКВАНИЯТА МИ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА СА ГОЛЕМИ 
“Инфлацията може да бъде спряна, а българският бизнес продължава да е конкурентоспособен”, заяви още 
служебният министър на икономиката 
Служебният министър на икономиката Никола Стоянов очаква една по-добра година.  
Той направи равносметка на 2022-ра година с пост във Фейсбук. 
“Като министър на икономиката и индустрията равносметката ми е кратка - през последните месеци на 2022 г. видяхме 
първи позитивни сигнали. Инфлацията може да бъде спряна, а българският бизнес продължава да е конкурентоспособен. 
Кризата е изпитание, но и възможност - особено, когато говорим за инвестиции. Затова и имам наистина големи очаквания 
към идващата година”. 
Министърът на икономиката е категоричен, че позитивните новини трябва да се случват с “помощта на държавата, а не 
въпреки нея”. 
“Гледам с оптимизъм към 2023 г. и се надявам на мъдрост, обединение и стабилност. От малко време съм в политиката и 
ми се струва, че това са трите най-дефицитни неща в нея”. 
Стоянов изрази и благодарността си в личен план. 
“За доверието - да ми бъде предложено да поема тази отговорност в толкова труден момент за страната ни.  
На семейството ми, които ме подкрепят. Защото това, което започна като краткосрочен ангажимент продължава и днес. А 
с две деца чийто сбор на годините е по-малък от шест, нещата не винаги са така лесни.  
На приятелите, които не се разсърдиха, когато не намирах време за тях.  
И на всички колеги - с които животът ме срещна за първи път или ни събра отново”.  
Той поздрави всички и пожела по-големи успехи на България. 
“Бъдете здрави и дано новата 2023 г. донесе поне 23 пъти по-големи успехи на България и от най-смелите икономически 
прогнози!” 
 
√ СЕМЕЙНИ ФИРМИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА 117 МЛН. ЛВ. ПО ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
Още след 1 януари започва поетапно отваряне на отделните програми за кандидатстване 
Още през януари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще стартира кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. 
То ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на 
стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, съобщават от 
пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа 
Процедурата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се 
притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, 
съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията. 
Още след 1 януари започва поетапно отваряне на отделните програми за кандидатстване. То се осъществява само 
електронно през системата ИСУН, а повече информация е публикувана на сайта на МИР. 
 
√ МИНИСТЪР ДИМИТРОВ: ТУРИЗМЪТ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА С ГОЛЯМА СКОРОСТ 
Трябва да наблегнем на бранд "България", коментира още министърът 
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"Българският туризъм не може да бъде различен от теченията в световния. Световният се възстановява с голяма скорост. 
Работата на министерството е концентрирана върху това да ни позиционира добре на международните пазари и да 
покаже, че сме готови да посрещнем всички желаещи да посетят страната ни и да акцентираме върху положителните 
страни". Това заяви пред служебният министър на туризма Илин Димитров. 
По думите му туризмът у нас се възстановява, но средства за реклама никога не достигат. 
"Започваме голям проект за дигитализация. Ще включим всички университети в страната, които имат желание. Ще 
направим национална база от забележителности, ще покажем страната си по модерен начин. Проектът е съвместен с 
няколко министерства, с НПО сектора", посочи той пред БНР. 
Димитров коментира и работата по бранд "България". Той обясни, че целта е да бъдат ангажирани най-големите 
платформи в света. 
"Дълги години страната ни беше популяризирана от туроператорите. Това ще остане, но искаме да наблегнем на бранд 
"България". Трябват ни седем думи, които да заковем на дъската и да кажем, че това са нашите неща, които ще 
рекламираме", каза още Илин Димитров. 
 
√ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.: СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА И ДЕФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 
"Ще видим трайно равновесие в цените, когато има трайно равновесие на енергийния пазар", коментира директорът 
на ДКСБТ Владимир Иванов 
Въпреки неясната геополитическа и икономическа ситуация 2023 г. ще бъде по-стабилна по отношение на цените на 
хранителните продукти от 2022 г. Това прогнозира директорът на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир 
Иванов. 
Пред „ДИВИДЕНТ“ той обобщи ситуацията на пазара в месеца на коледното пазаруване. По думите му въпреки 
промоциите търсенето е било слабо. 
„Към момента не се усеща никакво развитие на пазара въпреки многото промоции и черни петъци. Търсенето се сви 
толкова много, че сблъсъкът между търсенето и предлагането е толкова обтегнат, че едва ли ще видим някаква разлика 
като процес. Може да има някакво оживление, но то ще е незабележимо. Освен това предстои януари, който е 
традиционно слаб в пазарно отношение. Очаквам и в началото на 2023 г. тези равнища на цените. Истината е, че сега не 
може да се прогнозира – ще видим трайно равновесие в цените, когато има трайно равновесие на енергийния пазар“. 
Увеличението на цените в малката потребителска кошница е близо 30% на годишна база, обясни Иванов. Той каза, че 
инфлацията и високите цени действително принуждават хората да се лишават от някои покупки: 
„Хората се лишават от нещата, които могат да заменят. Никой не се лишава от нещата от първа необходимост. Затова тези 
стоки претърпяха голямо увеличение, там потреблението няма как да спре. Също така там беше най-голям натискът от 
гледна точка на енергийните ресурси. Това са продуктите от животновъдството и свързаните с него преработки. Там, освен 
енергийните цени, скокът в цените на торовете и препаратите се отрази на крайния продукт. Пилешкото, млечните 
продукти и яйцата – те поскъпнаха най-много през последната година. При олиото вече има равновесие и сме на 
равнищата от преди войната“. 
По думите на Иванов потребителите могат да очакват стабилизация на цените през новата година, а ако геополитическото 
напрежение стихне се очакват и дефлационни процеси. 
 
24 часа 
 
√ Стажът за пенсия поскъпва с 14 лв. 
Минималният осигурителен доход стана 780 лв. 
Един месец вече струва 154,44 лв., а годината - 1853 лева 
Разрешеният максимум е 5 години 
С 13,86 лв. се вдигна цената за купуване на недостигащ стаж за пенсия от 1 януари. От тази дата един месец вече струва 
154,44 лв. 
Причината е, че от 1 януари минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 780 лв. Цената на стажа, 
който може да се купи, е 19,8% от тази сума. 
Година стаж ще струва вече 1853,28 лв., а пълните 5 г. (това е таванът недостигащ стаж, който може да се купи) - 9266,4. 
Купуването на стаж става все по-използвана опция от кандидатите за пенсия, защото все повече хора в пенсионна възраст 
имат периоди на безработица в кариерите си. В същото време продължава увеличаването на нужния за пенсиониране 
осигурителен стаж, докато стане 40 години и за жени, и за мъже. 
Всеки може да си купи до 5 г., дори пенсионирането да не му предстои скоро. 
За стаж се зачита и обучението в университет, но той също се заплаща. Висшистите могат да купят стаж само за периода на 
обучението, вписан в учебния план, ако не са работили, докато следват, а жените да не са били и по майчинство. Те трябва 
да представят и диплома от университета. 
Сделки могат да правят и вече навършили възрастта хора, включително за трета категория. 
Плащането става по банков път, но трябва да се издаде и удостоверение от поделение на НОИ, за да бъде призната 
сделката. Този стаж обаче не се ползва за изчисляване на пенсията. 
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Банкеръ 
 
√ Бюджетното салдо в края на ноември е отрицателно с 398 млн. лв. 
Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2022 г. е отрицателно в 
размер на 398 млн. лв. (0,2 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите. 
Салдото се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 857,5 млн. лв. и превишение на приходите над 
разходите по европейските средства в размер на 459,5 млн. лева.  
Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2022 г. са в размер на 56.46 млрд. лв., 
което представлява 94,6 на сто от актуализираните годишни разчети към Закона за държавния бюджет за 2022 г. Следва 
обаче да се има предвид, че през второто полугодие по бюджета на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” 
(ФСЕС) постъпват приходи, респективно се извършват разходи, в изпълнение на параграфи 24 и 23 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за бюджета за 2022 г., които са с еднократен извънреден характер и не са заложени 
в разчетите към Закона за държавния бюджет за 2022 г. 
В изпълнение на посочените по-горе норми ежемесечно (за периода юли-декември) по бюджета на ФСЕС постъпват 
приходи от целеви вноски от предприятията със 100 на сто държавно участие в капитала от сектор “Енергетика”, които се 
използват за покриване на разходи за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 
на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента “ден напред” на “БНЕБ” – ЕАД за съответния 
месец и базовата цена в размер 250 лв. за мегаватчас (MWh). За периода юли-ноември постъпилите извънредни 
еднократни приходи от целеви вноски са в размер на близо 3 млрд. лв. Ако се елиминира въздействието на посочените 
еднократни извънредни постъпления, изпълнението на приходите и помощите по КФП към ноември възлиза на 89,7 на 
сто от заложените в разчетите към ЗДБРБ за 2022 г., а ръстът спрямо същия период на 2021 г. е 5,7 млрд. лв. (12 на сто). 
Данъчните и осигурителните приходи по КФП нарастват номинално спрямо същия период на предходната година с 5,4 
млрд. лв. (14,5 на сто), неданъчните приходи – с 3,7 млрд. лв. (ако се елиминират извънредните еднократни постъпления 
по бюджета на ФСЕС неданъчните приходи нарастват номинално с 0,7 млрд. лв. или с 10,1 на сто), а постъпленията в частта 
на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски с 0,4 млрд. лв. (намаление с 
14,1 на сто спрямо същия период на 2021 г.), посочват от Министерството на финансите. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на повече от 42,7 млрд. 
лв., което представлява 92,7 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни 
вноски формират 75,7 на сто от общите постъпления по КФП за периода. Приходите от преки данъци са в размер на 9 265,3 
млн. лв. или 102,4 на сто спрямо предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 
19 664,3 млн. лв. (88,3 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на почти 14 млрд. лв. (87,3 на 
сто от планираните), от акцизи възлизат на 5,22 млрд. лв. (89,7 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 414,3 млн. 
лв. (109 на сто спрямо годишните разчети). 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци.) са в размер на 1,4 млрд. лв. или 100,6 на сто изпълнение 
на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 12,4 млрд. лв., което представлява 92,6 
на сто от разчетените за годината. 
При анализа на данните за ноември следва да се има предвид, че през месеца постъпват значителни приходи от 
корпоративен данък, свързани с крайния срок за внасяне на авансовите вноски за данъка през 2022 година. Постъпленията 
от данъка за месеца са близо 1,7 млрд. лв., което съответно се отразява положително на приходите по бюджета за месеца. 
Добрите резултати при постъпленията от корпоративни данъци индикират и за възможно свръхкомпенсиране на 
определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за потребителите на 
електрическа енергия извън регулирания пазар. Много от предприятията вече прехвърлиха тежестта от високите цени на 
енергоносителите към крайните клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации 
доведе до изкривяване на финансовите им резултати и формиране на значителни печалби. В резултат на въведените 
данъчни мерки за прилагане на намалена и нулева ставка на ДДС за доставките на определени стоки и услуги, както и на 
регулярното възстановяване на ДДС, се очаква неизпълнение на планираните приходи от ДДС за 2022 г. От друга страна, 
ръстът на разходите изпреварва ръста на приходите, основно поради по-високи разходи за субсидии, социални плащания, 
капиталови разходи и други, смятат във финансовото министерство.  
Неданъчните приходи са в размер на близо 11,1 млрд. лв. (вкл. към 3 млрд. лв. еднократни приходи от целеви вноски по 
бюджета на ФСЕС) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от 
собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба 
на квоти за емисии на парникови газове и други. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на над 2,6 млрд. лева.  
Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2022 г. възлизат на близо 56,9 млрд. лв., което 
е 86,3 на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към ноември 2021 г. бяха в размер на повече от 47,1 
млрд. лева. При съпоставката с годишния разчет към Закона за държавния бюджет за 2022 г.. с оглед съпоставимост на 
данните следва да се елиминира въздействието на разходите по бюджета на Фонд “Сигурност на електроенергийната 
система” в изпълнение на параграф 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 
2022 г. за изплащане на компенсации към потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар, които са с 
еднократен извънреден характер и не са заложени в разчетите към Закона за държавния бюджет за 2022 г. Поради тази 
причина при съпоставката с разчета за годината, аналогично на приходите, следва да се елиминира влиянието на 
разходите в изпълнение на параграф 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 
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2022 г. По този начин разходите по КФП към ноември на съпоставима база представляват 81,5 на сто от разчета към Закона 
за държавния бюджет за 2022 г., посочват от МФ. 
Основен принос за нарастването на разходите имат програмите за изплащане на компенсациию на небитовите 
потребители на електрическа енергия поради високите цени на електричеството. Разгледани по икономически елементи, 
най-значително нарастване се отчита при разходите за субсидии, където освен традиционните разходи за субсидии за 
нефинансови предприятия през 2022 г. се отчитат и разходите по програмите по бюджета на Фонд “Сигурност на 
електроенергийната система”. При социалните и здравноосигурителните разходи също се отчита значителен ръст, главно 
в частта на разходите за пенсии. Друг елемент на разходите, при който се отчита съществено нарастване спрямо същия  
период на предходната година, са разходите за издръжка, където основен принос имат разплатените задължения от 
предходни години към пътностроителните и поддържащите фирми по договори за текущ ремонт и поддръжка. 
Капиталовите разходи, разходите за персонал и разходите за лихви също отчитат номинален ръст спрямо тези към 
ноември 2021 г. 
Нелихвените разходи към ноември 2022 г. са в размер на 54,574 млрд. лв., което представлява 86,5 на сто от годишния 
разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на над 50,5 млрд. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на 
държавния резерв) възлизат на малко над 4 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в 
размер на 32,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 612,1 млн. лв. (92,1 на сто от планираните за 2022 година).  
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември, възлиза на 1 677,7 млн. лв.  
Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 12,8 млрд. лв., в т.ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки, и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
√ Брутният ни външен дълг в края на октомври вече е 44 млрд. евро 
Брутният външен дълг на страната в края на октомври възлиза на 43.98 млрд. евро, което представлява 55.7 на сто от 
прогнозния Брутен вътрешен продукт* на страната, информират от Българска народна банка. Тази сума е с 2.81 млрд. евро 
по-висока спрямо края на октомври миналата година, когато е формирала 57.9 на сто от Брутния вътрешен продукт. 
Краткосрочните задължения се увеличават на годишна основа с над 2.28 млрд. евро и са почти 8.68 млрд. евро (19.7 на сто 
от брутния дълг, 11 на сто от БВП). Същата е тенденцията и при дългосрочните задължения. Те са в размер на 35.3 млрд. 
евро (80.3 на сто от брутния дълг, 44.7 на сто от БВП), като се повишават за една година с 528.2 млн. евро.  
Към края на октомври над половината – 25.81 млрд. евро, от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над 
една година, отбелязват от централната банка. В евро пък са деноминирани 79 на сто от брутните външни задължения при 
81.3 на сто година по-рано. Това е резултат от активното финансиране на правителството от вътрешния пазар през тази 
година.  
Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на октомври е почти 8.33 млрд. евро (10.5 на сто от БВП). 
Спрямо края на октомври миналата година той нараства със 121.9 млн. евро, но намалява неговия дял от БВП (тогава е бил 
11.6 на сто). 
Външните задължения на Централната банка са за над 2.15 млрд. евро (2.7 на сто от БВП). Те се повишават за една година 
с 266.8 млн. евро. Външните задължения на сектор “Други парични финансови институции” (банки и фондове на паричния 
пазар) се увеличават значително – с 1.61 млрд. евро (35.2 на сто) спрямо края на октомври миналата година и вече са почти 
6.20 млрд. евро (7.8 на сто от БВП).  
Външните задължения на другите сектори са над 12.85 млрд. евро (16.3 на сто от БВП). Те нарастват с 475.4 млн. евро 
спрямо същия месец година по-рано 
Данните на БНБ сочат, че вътрешнофирменото кредитиране е нараснало с 334.1 млн. евро на годишна база и е в размер 
на близо 14.44 млрд. евро (18.3 на сто от БВП). То отново е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.8 на 
сто към края на октомври, но е намаляло спрямо миналата година, когато е било с дял от 34.3 на сто. 
* При БВП в размер на 79.02 млрд. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 71.08 млрд. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 19 
октомври 2022 г.). 
 
√ “Тексим Банк” увеличава капитала си с конвертиране на облигации 
Управителният съвет на ТБ “Тексим Банк” АД – София, с одобрението на Надзорния съвет, е взел решение за увеличаване 
на капитала на банката от 27 995 036 лева на до 29 995 036 лева. Това ще стане чрез издаване на нови 2 000 000 броя 
обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка след конвертиране на 5000 
броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми 
корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 (борсов код: 5CPA) и с номинална стойност 1000 лева всяка. 
Във връзка с горното е прието решение за промяна в устава на дружеството. 
Най-големите акционери в “Тексим Банк” са “Уеб финанс холдинг” АД с дял от 18.88%, “Сила холдинг” АД – с 8.93%, и ПОК 
“Съгласие” АД – с 6.98 процента. “Инвест кепитъл” притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата “Датамакс” 
АД, “Датамакс систем холдинг” АД и “Итрейд” АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от 
капитала.  От мениджърите на “Тексим банк” единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен 
директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента. 
“Тексим Банк” АД е най-старата частна банка от сега действащите в България – учрезена е през 1992 г. от повече от 4000 
акционери. Тя притежава универсален лиценз за извършване на всички видове банкови сделки в страната и в чужбина и е 
лицензиран инвестиционен посредник.  
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“Тексим Банк” е публично дружество, чиито акции се търгуват на “Българска фондова борса”. Днес цените на акциите ѝ 
добавиха още 0.61 процента към цената си и се търгуваха по 3.30 лева всяка една, което пък оценява банката на 92 383 619 
лева пазарна капитализация. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Очаква ли ни поредна турбулентна година в енергийния сектор; Гост: Заместник-министъра на енергетиката 
Еленко Божков. 

- България на балканската шахматна дъска - защитени ли са правата на българите зад граница; Гост: Проф.Николай 
Овчаров. 

- За пръв път след 45 години български бас-баритон записа "Многая лета" в православен храм; Гост: Оперният певец 
Хари Драганов. 

- На живо от "Майчин дом" ви срещаме с лекаря, в чиито ръце проплака първото бебе на 2023 година. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Причината за инцидентите в Пирин. 
- Какви са шансовета на втори кабинет; Гост: Проф. Даниел Вълчев. 
- Какви са ходовете на войната в Украйна. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - В държава без хеликоптер 20 рискуват живота си, за да не останат двамата мъртви мъже под Вихрен 
в. Труд - Вдигнаха възрастта и стажа за пенсиониране 
в. Телеграф - Викат линейка за проблеми с парното 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - 1,5 млн. българи с шанс за енергийни помощи - 5 пъти повече от вземащите сега 
в. 24 часа – Пак с кандидат за премиер, пак без правителство, но "Промяната" тества идеи да влязат като закони 
в. Труд  - Енергийни експерти пред "Труд News": Цената на газа ще расте при арбитраж с "Газпром Експорт" 
в. Труд - Разпускат парламента до края на януари 
в. Телеграф - Депутатите обиколили 13 пъти екватора 
в. Телеграф  - БНБ сече 780 млн евромонети 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Харалан Александров, социален антрополог: Да не бъркаме делириума с еуфорията - идва моментът на 
отрезвяване, но след още загуби и лишения 
в. Труд  - Николай Павлов, бивш директор на "Булгаргаз", пред "Труд NEWS": Правителството на "Промяната" разби газовия 
пазар у нас 
в. Телеграф - Режисьорът Виктор Божинов: У нас всеки води окопна война 
Водещи анализи 
в. 24 часа- Истинската драма на 2023 година 
в. Труд - Няма изискване минималната заплата да е 50% от средната 
в. Телеграф - От години говорим за въздушно спасяване, но няма чуваемост 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11.00 часа на "Дондуков", 2 президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на  
кандидата за министър председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 48-ото Народно 
събрание, - тази на "Продължаваме промяната". 

- От 14.00 часа на "Дондуков", 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с министъра на енергетиката и 
природните ресурси на Република Турция Фатих Дьонмез. 

- От 12.00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет ще бъде подписано споразумение, чрез което "Булгаргаз" 
ще получи достъп до терминалите и газопреносната мрежа на турската държавна компания BOTAŞ. Документът 
ще бъде подписан в присъствието на министъра на енергетиката Росен Христов и турския му колега Фатих 
Дьонмез. След подписването премиерът Гълъб Донев ще проведе среща с министрите Христов и Дьонмез. 

*** 
Поморие. 

- От 16.00 до 18.00 часа в "Медицински център 1" - Поморие специалистът по белодробни болести д-р Иван 
Власов ще преглежда пациенти . 

*** 
Пловдив. 

- Ще се проведе извънредна сесия на пловдивския Общински съвет във връзка със собствеността на 
"Международния панаир". 
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Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да 
намерите на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта 
ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

