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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Money.bg 
 
√ 40 нa cтo oт бългapcĸитe ĸoмпaнии c пecимиcтични oчaĸвaния зa 2023 гoдинa 
40 пpoцeнтa oт бългapcĸитe ĸoмпaнии имaт пecимиcтични oчaĸвaния oтнocнo бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa пpeз 2023 гaдeня. 
Πoчти 26 нa cтo cмятaт, чe гoдинaтa щe e пo-дoбpa, a зa ocтaнaлитe, чe нямa дa e пo-paзличнa oт изминaлaтa 2022-a. 
Toвa пoĸaзвaт дaннитe oт aнĸeтнo пpoyчвaнe нa Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ), пpoвeдeнo в 
пepиoдa 1-19 дeĸeмвpи cpeд 864 миĸpo, мaлĸи, cpeдни и гoлeми ĸoмпaнии. 
Ha фoнa нa тeзи oчaĸвaния eдвa eднa тpeтa oт aнĸeтиpaнитe ca зaявили, чe плaниpaт дa нaeмaт нoви xopa. Haй-виcoĸ e 
дeлът нa пpeдпpиятия, мaлĸo пoд 40%, ĸoитo ca пocoчили, чe e възмoжнo дa ce нaлoжaт cъĸpaщeния нa пepcoнaлa. 
Bъпpeĸи тpyднocтитe, ĸoитo oчaĸвaт, бългapcĸитe paбoтoдaтeли плaниpaт yвeличeниe нa зaплaтитe. Зa 66 нa cтo oт 
yчacтвaлитe в пpoyчвaнeтo плaниpaт pъcт нa възнaгpaждeниятa e c дo 10%. Πo-cepиoзнo yвeличeниe нa зaплaтитe пъĸ 
плaниpaт дpyги 16 нa cтo. 
Bceĸи 9 oт 10 пpeдпpиятия ca paздaли и ĸoлeдни бoнycи или "13-a зaплaтa" нa cлyжитeлитe cи. 
Bъпpeĸи cepиятa oт ĸpизиcни фaĸтopи, нyждaтa oт paбoтници и cпeциaлиcти в пoдĸpeпa нa бългapcĸия бизнec нe нaмaлявa. 
Toвa пoĸaзaxa дaннитe oт втopoтo зa минaлaтa гoдинa гoдинa пpoyчвaнe нa Aгeнция пo зaeтocттa зa пoтpeбнocтитe нa 
paбoтoдaтeлитe oт paбoтнa cилa. 
Πpoyчвaнeтo oбxвaщa 378 675 aĸтивни пpeдпpиятия в cтpaнaтa. Aгeнция пo зaeтocттa cъбиpa paбoтoдaтeлcĸитe нaглacи c 
aĸтивнoтo cъдeйcтвиe нa Koмиcиитe пo зaeтocт ĸъм 28-тe Oблacтни cъвeтa зa paзвитиe. 
Taзи гoдинa бизнecът щe имa нyждa oт 205 548 paбoтници и cпeциaлиcти c yмeния и знaния в paзлични пpoфecиoнaлни 
нaпpaвлeния. Toвa e c 6,1% пoвeчe или c близo 12 000 пoвeчe cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa. 
45 820 ca фиpмитe, ĸoитo зaявявaт, чe щe тъpcят нoв пepcoнaл пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. B cpaвнeниe c дoпитвaнeтo пpeз 
ceптeмвpи - oĸтoмвpи 2021 г. тexният бpoй e нaмaлял c 1 136 или c 2,8%. 
 
Economy.bg 
 
√ 40 % от българските компании песимисти 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 компани. 
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. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Премиерът Гълъб Донев възложи на министрите си отчет за свършеното до момента 
Призовавам да подготвим всеки в своята сфера на компетентност и отговорност кратък и ясен отчет за свършеното от август 
досега - така се обърна към своите министри служебният премиер Гълъб Донев на първото заседание на Министерски 
съвет за Новата година. 



2 

 

"Призовавам ви всеки да изготви кратък и ясен отчет, всеки в своята сфера на компетентност и отговорност, за свършеното 
от август миналата година до момента с акцент върху решенията, които са се отразили положително на живота на хората 
в България. Докато подготвяте отчета си, си представяйте, че трябва 6-годишно дете да ви разбере", подчерта служебният 
премиер Гълъб Донев. 
 
√ Деница Златева: До края на 2023 г. са осигурени количествата газ 
Осигурени са количествата газ до края на 2023 г. Това заяви в "Денят започва" Деница Златева – изпълнителен директор 
на „Булгаргаз“. 
"Това, което правим като дружество и с търговете, които реализирахме, и с преговорите с доставчиците и със 
споразумението с Турция, което вчера се подписа, от една страна да гарантираме доставките на приемливи цени, от друга 
страна и сигурност на доставките", каза Златева. 
По думите ѝ, ако следим борсовите индекси, цената на газа за февруари би трябвало да е по-ниска. 
"Усилията на "Булгаргаз" е да предлага газ на приемлива и достъпна цена. За януари успяхме от първоначалното 40% 
увеличение с намалени борсови индекси, с оптимизиране добива от Чирен, увеличението да бъде по-поносимо и то е 22-
23%. Надеждите ни са за февруари, ако се запазят нивата на гозовите борси, цената да бъде изключително добра", каза тя. 
Тенденцията всяка година е била газът в Чирен да е с най-ниска себестойност през зимния период поради високите цени 
през лятото и есента. През септември газът е бил над 350 лв, на който "Булгаргаз" продаваше. Цената на Чирен е най-
висока в микса. Това, което е направено за януари е да се осигурят алтернативни доставки, включително и от турската 
компания "Ботош", с което да се подтисне този висок ценови натиск от Чирен. Топлото време също помага, защото 
"Булгаргаз" почти не е добивал газ от Чирен от старта на отоплителния сезон. Златева се надява Чирен да няма голям ефект 
в ценообразуването. 
Споразумението "Булгаргаз" - "Боташ": За първи път чужда компания получава достъп до газопреносната мрежа на Турция 
Тя определи вчерашното споразумение между "Булгаргаз" и турската компания "Ботош" като "пробив в енергийните 
отношения между България и Турция". Споразумението е факт по-малко от месец след срещата Радев-Ердоган. 
Разговорите се водеха и на експертно, и на политическо ниво, каза Златева. 
Тя уточни, че "Булгаргаз" е първата чужда компания, която получава достъп до терминалите за втечнен природен газ и 
достъп до газопреносната система на Турция. 
"Ние ще можем в рамките на календарна година да разтоварваме до 14 танкера на терминали, собственост на "Боташ". Те 
ще пренесат този газ през тяхната газопреносна мрежа до границата с България. Това дава сигурност и гъвкавост на 
доставките", уточни изпълнителният директор на "Булгаргаз". 
Дружеството има ангажимент да осигури договорите с доставчиците. За 2023 г. има доставки от САЩ, от гръцките 
партньори, от европейски компании. Информацията е публична, каза Златева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Бойко Рашков застава начело на комисията за контрол над службите и СРС-тата 
Бившият вътрешен министър Бойко Рашков застава начело на парламентарната комисия за контрол над службите за 
сигурност и СРС-тата. Това обяви в началото на днешното пленарно заседание председателят на НС Вежди Рашидов. 
Комисията се председателства на ротационен принцип от парламентарните групи и ръководителят й се сменя в началото 
на всяка сесия. Досега начело бе Даниел Митов от ГЕРБ. Сега постът се поема от Рашков като депутат от втората по големина 
група "Продължаваме промяната". 
 
3eNews 
 
√ Румен Радев: Ефектът за региона и Европа ще е голям ако България и Турция обединяват усилията си по проекти в 
енергетиката 
Чрез проектът Solidarity Spring веднага може да започне пренос на допълнителни количества газ от Азербайджан за 
Европа, смята президентът 
Това споразумение е историческо за нашите страни, защото за първи път дава възможност на чужда компания да получи 
достъп до втечнените терминали – до терминалите за втечнен газ на Република Турция и до вашата газопреносна система, 
и защото отваря нови, немислими до момента, перспективи за сътрудничество. Това заяви президентът Румен Радев в 
началото на срещата му с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез на „Дондуков“ 2 . 
Срещата между държавния глава и турския енергиен министър е в продължение на договореностите за развитие на 
двустранните отношения в сферата на енергетиката, постигнати при срещата на президента Румен Радев с турския му 
колега президента Реджеп Тайип Ердоган на 9 декември 2022 г., припомнят от пресслужбата на президента. 
"По време на пресконференцията с президента Ердоган на 9 декември в Истанбул споделих, че по силата на географското 
положение и възможностите в сферата на енергетиката на Турция и на България, нашите страни споделят обща 
отговорност не само за постигане на сигурност и диверсификация на енергийните доставки за нашите две страни, но и за 
нашите европейски партньори и съюзници", сподели президентът Радев. 
По думите му днешното подписано споразумение е стъпка именно в тази посока и е израз на добрите приятелски 
отношения, добросъседство и доверие между нашите две страни. 
„Радвам се, че днес ще имаме възможността да обсъдим и следващите крачки в нашето сътрудничество. Защото и 
България, и Турция имат не само важни постижения в сферата на енергетиката, но и големи амбиции за своето развитие в 
тази сфера. И ефектът и за нас, и за Европа, и за региона ще бъде много по-голям, ако продължаваме да обединяваме 

https://bntnews.bg/news/denica-zlateva-do-kraya-na-2023-g-sa-osigureni-kolichestvata-gaz-1219023news.html
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усилията за внедряване на нови системи, на нови технологии - ВЕИ, производство на зелен водород, на зелена енергия и 
нейния пренос към Европа, заедно“, каза още държавният глава. 
Нашето желание е 2023 г. да бъде година, в която сътрудничеството между нашите две страни да се задълбочи още повече, 
заяви от своя страна министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез. Той изтъкна, че новата 
година е започнала много добре, като доказателство за това е подписаното споразумение между „Булгаргаз“ и „Боташ“ 
днес.  
Министър Дьонмез изрази надежда, че отношенията между двете страни в областта на енергетиката ще се ускорят в най-
скоро време. Той също припомни срещата между президента Румен Радев и неговия турски колега Реджеп Тайип Ердоган 
през декември и заяви: „В рамките на по-малко от месец след срещата между вас и нашия президент, ние вече днес можем 
да кажем, че жънем плодовете на това сътрудничество. В днешно време е невъзможно, в условия на глобални кризи, 
страните да преодоляват тези трудности самостоятелно – необходимо е сътрудничество. Надявам се, че това 
сътрудничество между България и Турция ще бъде пример и за страните от региона.“  
Той изтъкна, че предвид географското си положение и своята инфраструктура, Турция би съдействала с доставките от 
региона на Каспийско море, Близкия Изток или Източното Средиземноморие.   
Министър Дьонмез отбеляза още нуждата от нови проекти, за да може тези доставки да бъдат още по-големи и ефективни. 
В този смисъл сме готови на сътрудничество с България, заяви той. 
В допълнение президентът Радев спомена още един проект. По думите му той е по инициатива на България и е бил 
предложен на Европейската комисия на 1 октомври м.г. Това е проектът Solidarity Spring, който ще позволи с минимални 
средства веднага да започне преноса на допълнителни количества природен газ от Азербайджан към Европа, обясни 
президентът Радев. 
По думите му Турция има ключова роля за реализацията на този проект. 
 
√ Министър Христов: Споразумението с Боташ е първа крачка към дългогодишно ползотворно сътрудничество 
Булгаргаз и Боташ подписаха споразумение за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в 
Турция 
В присъствието на министрите на енергетиката на България и Турция Росен Христов и Фатих Дьонмез в Министерския съвет 
бе подписано споразумение, чрез което „Булгаргаз“ ЕАД получава достъп до газопреносната инфраструктура на турската 
държавна енергийна компания Боташ. В допълнение към газопроводите, това са и пет терминала за втечнен природен газ, 
с които разполага турската компания. 
Споразумението е със срок 13 години. То осигурява възможност за трансфер на 1.5 млрд. куб. м. газ годишно между двете 
държави през този период. Това съобщиха от Министерството на енергетиката след подписването на споразумението 
между двете компании. 
„Днешното подписване на документа е първа крачка от едно дългогодишно ползотворно сътрудничество, което ще даде 
възможност страната ни да купува природен газ от всички световни производители“, отбеляза българският министър на 
енергетиката Росен Христов. По неговите думи, така двете държави решават съвместно проблема със сигурността на 
газовите доставки, сериозно нарушена вследствие на военните действия в Украйна. „Тази стъпка има огромно значение 
не само за България, но и за цяла Европа“, подчерта още енергийният министър. 
"Буквално три седмици, след като президентите на двете страни Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган договориха 
мащабно сътрудничество между нашите две държави, ние успяхме да превърнем тяхната инициатива в практическо 
решение, което дава възможност за взаимно изгодно развитие в сферата на енергетиката", допълни министър Христов. 
По думите на неговия колега от турска страна Фатих Дьонмез преносът на природен газ, станал възможен благодарение 
на подписаното споразумение, има ключова роля за сигурно и надеждно снабдяване с природен газ за целия регион.  
Министър Дьонмез изрази своята увереност, че това сътрудничество ще продължи да се задълбочава в интерес на 
потребителите. 
 
√ "Булгаргаз" ще може да доставя по 1,5 млрд. куб. м гориво на година чрез турската газова инфраструктура 
Енергийният министър Росен Христов окачество споразумението като "историческо" 
"Булгаргаз" ще получи достъп до терминалите за втечнен природен газ и газопреносната мрежа на Турция за 13 години. 
Това става възможно с постигнатото споразумение между "Булгаргаз" и турската държавна енергийна компания "Боташ" 
(BOTAS), което двете компании подписаха днес в София. 
На събитието присъстваха служебният министър на енергетиката Росен Христов и турският министър на енергетиката и 
природните ресурси Фатих Дьонмез. 
Българският енергиен министър нарече събитието „историческо“. Днес е исторически момент с подписването на 
споразумението за сътрудничеството между двете национални енергийни компании, "Булгаргаз" и Боташ, чрез което 
"Булгаргаз" получава достъп до терминалите и газопреносната мрежа на Република Турция и компанията Боташ. 
Благодарение на това споразумение ние осигуряваме възможността да закупуваме газ от всички световни производители 
и да го разтоварваме в турска страна, където на нас логистично ни е най-удобно", заяви в МС министър Христов. По думите 
му този договор е първата крачка в мащабно сътрудничество между енергетиките на двете страни. 
"През изминалата година имахме сериозни проблеми с доставките на природен газ именно заради недостига на 
инфраструктура и претоварването на терминала Ревитуса в Гърция. Така че сега съвместно с колегите от Турция решаваме 
този проблем, като искам да подчертая, че това решение е не само от национално и регионално значение, а и от 
европейско", заяви Христов преди подписването. 
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Съгласно договора се очаква да бъдат доставени 1,5 млрд. куб. метра природен газ до страната ни. Това е приблизително 
половината от годишното потребление на синьо гориво у нас. Новият „коридор“ за доставка означава, че страната ни вече 
ще може да използва по-ефективно възможности за слотове на турските LNG терминали и „Булгаргаз“ да участва в търгове 
за тях. Доставките ще се извършват по съществуващата газова връзка между турската и българската газопреносни мрежи. 
Буквално три седмици, след като президентите на двете страни, президентът Радев и президентът Ердоган, договориха 
мащабното сътрудничество между двете държави, няколко седмици след това ние успяхме да превърнем тяхната 
инициатива в практическо решение, което дава възможност за взаимно изгодно развитие в сферата на енергетиката на 
нашите две страни. 
Министърът на енергетиката на република Турция Фатих Дьонмез заяви, че с подписването на протокола между двете 
страни се повишава сигурността на доставките на природен газ в целия Балкански полуостров. Турция пък показва своите 
възможности като енергиен център за доставки на региона, стана ясно още от изказванията при церемонията. 
"Днес подписахме един протокол, който ще развие сътрудничеството по отношение на природния газ между двете страни. 
Освен това протоколът е важен за повишаване сигурността на доставките в Балканския регион. Срокът на това 
споразумение е тринайсет години, за милиард и половина куб. м. газ ще бъде трансфериран и както казах и по-рано, 
сигурността на доставките в Европа и България ще бъде повишена. Нашите пет терминала ще имат принос за този процес. 
В Турция имат седем различни линии и терминали за LNG, което е една важна стъпка за това Турция да бъде център за 
доставки на газ, тоест така още една тухла влагаме в тази цел. Както страните доставчици, този капацитет ще бъде увеличен, 
благодарение на общите усилия", заяви Дьомнез по време на церемонията. 
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. 
По-късно, в 14 часа, президентът Румен Радев ще приеме министър Фатих Дьонмез. 
Газът за 2023 година е осигурен, очакванията са за стабилизиране на цените през зимните месеци, които предстоят, заяви 
по-рано днес по БНТ заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков, като така потвърди казаното пред дни от 
Румен Христов. 
По-топлата зима означава по-малко използвано количество газ от газохранилището в Чирен, увери Божков. 
"Очакваме две трети от газа, който се доставя за България, да бъде от втечнен газ (включително през Турция - б.р.) и една 
трета от това, което получаваме от азерския газ по връзката с Гърция. Руски газ не тече", коментира Еленко Божков. 
 
√ Повишение с 25.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 367.94 лв. за MWh с ден за доставка 4 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 367.94 лв. за MWh с ден за доставка 4 януари 2023 г. и обем от 78 957.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от 25.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 462.25 лв. за MWh, при количество от 41 208.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 748.90 MWh) е на цена от 273.63 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 196.99 лв. за MWh и количество от 3126.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 145.55 лв. за MWh ( 3129.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 708.62 лв. за 
MWh при количество от 3410.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 269.71 лв. за MWh при обем от 3197.8 MWh. 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 292.19 лв. за MWh (149.39 евро за MWh) за 3 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 4 януари се повишава до 367.94 лв. за MWh ( ръст от 25.9 %) по данни на БНЕБ или 188.13 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 4 145.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 316.23 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име              MW 
АЕЦ 36,55% 2161.55 
Кондензационни ТЕЦ 42,39% 2507.2 
Топлофикационни ТЕЦ 6,78% 400.95 
Заводски ТЕЦ 2,15% 127.15 
ВЕЦ 0,17% 10.31 
Малки ВЕЦ 1,50% 88.84 
ВяЕЦ 0,58% 34.42 
ФЕЦ 9,43% 557.72 
Био ЕЦ 0,44% 26.17 
Товар на РБ 4621.51 
Интензитета на СО2 е 498g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Енергийната борса отчита абсолютен рекорд на търгуваните количества на пазар “В рамките на деня“ за декември 
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Рекордните 185 635,45 MWh са изтъргувани на пазар „В рамките на деня“ през декември. Това е най-високата месечна 
стойност, постигана от създаването на сегмента през 2018 г., отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ). 
„Рекордът в изтъргуваните количества електрическа енергия е резултат от пълната интеграция на България към единния 
европейски пазар на сегмента „В рамките на деня“ – процес, който завърши с обединението на границата с Гърция преди 
месец. Този нов канал, който беше отворен за търговия в реално време, през южната ни съседка и Италия към цяла Европа 
доведе до намаляване на пазарната  концентрация, увеличи дълбочината на пазара, като за българските пазарни 
участници вече има много повече видими оферти, които са активни и могат да бъдат изпълнени.“, каза Константин 
Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ. 
Другите фактори, които повлияха положително на развитието на сегмента „В рамките на деня“ през изминалата година 
бяха създадената възможност за търгуване на 15-минутни продукти и въвеждането на автоматизация и роботизация на 
търговията на този пазар. По данни на БНЕБ общото изтъргувано количество електрическа енергия на сегмент „В рамките 
на деня“ е 1 187 795,45 МWh, което е с 3,5 пъти повече от периода преди пазарните обединения. 
 
Фокус 
 
√ Министър Пулев: Финансова инжекция за българския бизнес от над 1 млрд. лв. ще направи МИР в първите 6 месеца 
на 2023 г. 
По линия на Министерството на иновациите и растежа ще отворим за кандидатстване процедури за над 1 млрд. лв. само 
през първите шест месеца на 2023 година. Тази финансова инжекция ще е по три направления – Плана за възстановяване, 
новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 
(ПНИИДИТ). Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, съобщиха от Министерството. 
"Доказахме, че сме екип на растежа и ускорението и постигнахме успехи в две посоки – Плана за възстановяване и 
структурните фондове", каза Пулев и подчерта, че през август, при приемането на поста, по Плана за възстановяване е 
заварил в МИР една отворена процедура с 4 подадени проекта. 
Министърът посочи, че в изминалите няколко месеца са постигнати успехи и по структурните фондове. 
"В рекордно кратък срок бяха одобрени 2 програми (ПКИП и ПНИИДИТ) към МИР с общ ресурс от 5 млрд. лв.", каза той и 
изтъкна, че по изпълнението на Плана за възстановяване Министерството е абсолютният шампион в сравнение с другите. 
"Имаме 2 процедури с подадени над 10 хиляди проекта в МИР, като първите 953 одобрени фирми вече са публикувани. 
Буквално обиколихме държавата, срещнахме се с 27 областни управители, представители на местната власт, за да 
покажем, че Планът е отворен и работи и пари за българския бизнес има. На ниво държава заварихме 0 одобрени 
програми за 0 лева, а вече имаме 10 одобрени програми за 20 млрд. лева", каза той за постигнатите одобрени програми 
от ЕК в мандата на служебния кабинет. 
По думите му още до март - април предстои отварянето на 7 процедури за микро-, малки и средни компании по ПВУ, 
ПНИИДТ и ПКИП, по които фирмите ще могат да получат средства за разработване и внедряване на иновации, за развойна 
дейност и интелектуална собственост, за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на 
енергия за собствени нужди, както и за изграждане на цифрови и иновационни хъбове, за индустриалните зони в страната. 
 
Епицентър 
 
√ Илияна Йотова: Очевидно е, че вървим с бързи крачки към трети мандат 
Очевидно е, че вървим с бързи крачки към трети мандат, но нека все пак да изчакаме и тази седмица. 
Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти, предаде репортер на Агенция "Фокус“. 
"Вчера аз слушах много внимателно номинирания акад. Денков, който сякаш още не е загубил надежда“. 
На вчерашното връчване на мандата от президента на "Продължаваме промяната“ имаше много неща, които трябваше да 
бъдат споделени, част от тях засягаха и документа, който ние виждахме за първи път, имам предвид декларацията на ПП, 
допълни Йотова. "Имаше голям кръг въпроси – от външна политика, от Македония, през войната, до ситуацията вътре в 
страната. Стана дума и за подписаното споразумение с турската държава, за перспективите пред българската енергетика, 
така че беше направен много сериозен, конструктивен разговор, в който нямаше и големи различия, между впрочем“ 
Аз никога не смесвам разума, резултатите с емоциите, заяви още Йотова. "Вчера не сме говорили за лични отношения, 
защото това, което предстои пред страната е много по-сериозно и въпросите, които трябва да бъдат решавани, не търпят 
никакво време“. 
Не сме обсъждали вариант на кого да бъде връчен третия мандат, защото все още не е завършена процедурата с втория 
мандат, допълни Йотова. "Нека да видим и как ще се развие самата дискусия в парламента, кой какво ще защити от този 
документ, под каква форма, защото и вчера на разговора стана дума дали ще бъде решение, декларация и т.н. Аз не съм 
от хората, които смятат, че трябва веднага да се отхвърли подобен документ, защото макар и доста разнороден, той 
заслужава внимание“. 
145 г. от освобождението на София, аз дадох сметка за себе си следното нещо – "Пътят към София“ е не само един чудесен, 
макар и малко позабравен роман от Стефан Дичев, това е пътят към свободата и независимостта на България. И днес 
нямаше да имаме тази чудесна столица, ако го нямаше българското опълчение, ако я нямаше освободителната война, ако 
нямаше порива на онези смели българи, които бяха свободни преди свободата в душите и сърцата, каза в заключение 
Йотова по повод 145-та годишнина от освобождението на София от османско иго. 
 
√ Премиерът Донев: Краят на нашия мандат наближава 
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Призовавам да подготвим всеки в своята сфера на компетентност и отговорност кратък и ясен отчет за свършеното от  
август досега с акцент върху решенията, които са се отразили положително върху живота на хората. Това заяви служебният 
премиер Гълъб Донев в началото на първото заседание на Министерския съвет за 2023 година. Докато подготвяте отчета 
си, си представяйте, че и шестгодишно дете трябва да ви разбере, добави той. 
Премиерът посочи, че когато са встъпили в длъжност като служебно правителство, не са подозирали, че през януари 2023 
г. мандатът на временна власт все още ще е в сила. Вторият мандат за съставяне на редовно правителство е в ход, краят на 
нашия мандат наближава, отбеляза Донев. Той подчерта, че правителството от самото начало работи и решава проблемите 
на хората като спазва принципите на доброто управление. Откритост и отчетност са критерии за добро и ефективно 
управление, заяви министър-председателят.  
По думите му кризите от последните години се отразяват на новогодишните ни пожелания. Заради ковид пандемията си 
пожелавахме здраве, заради войната в Украйна си пожелаваме новата година да донесе мир. Всъщност новата година е 
време, а времето е най-ценният подарък, който можем да получим. Време, което надявам се ще осмислим с избора си да 
бъдем добри хора, каза Гълъб Донев. 
"Заедно сме въпреки различията, разстоянията и границите помежду ни. Заедно сме въпреки разделителните линии, дори 
защото ни свърза общата ни съдба като народ и общото време, с което разполагаме", допълни премиерът. Той пожела на 
всички дни, в които към общото ни благо като народ да ни водят и справедливите решения. Става въпрос не само за 
справедливите решения на институциите, но и за личния ни избор да постъпваме справедливо, поясни Донев и допълни, 
че справедливостта не е богинята Темида, тя е добродетел, присъща на нас, хората. Справедливостта е мярка за повече 
хармония в обществените и личните отношение, заяви служебният премиер. 
 
Nova TV 
 
√ Депутатите ще обсъдят в петък декларацията на „Продължаваме Промяната” 
В нея са записани приоритетни национални цели и задачи 
Депутатите ще обсъдят като втора точка в петък проекта на декларация, предложен от „Продължаваме Промяната”, за 
определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-ото Народно събрание и мерките, необходими за 
тяхното постигане. Това реши парламентът в началото на днешното заседание с приемането на програмата за седмицата. 
Във вторник, след като президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на 
кандидат-премиера на ПП акад. Николай Денков, от „Продължаваме Промяната” предложиха всички парламентарно 
представени партии да се обединят около четири национални цели. 
От ПП поканиха останалите шест формации в парламента на среща, на която се отзоваха „БСП за България”, „Демократична 
България” и „Български възход”. От БСП заявиха, че няма да подкрепят предложения проект на декларация с приоритети, 
но потвърдиха готовността си да водят конструктивен диалог, който би могъл да доведе до избирането на редовно 
правителство в рамките на 48-ото Народно събрание. От „Български възход” също изразиха резерви по отношение на част 
от текстовете в документа, а от „Демократична България” обясниха че нагласата им е да го подкрепят. 
 
√ Денков: Най-важното е да изберем редовно правителство 
Той прочете декларация от парламентарната трибуна 
"Тъй като е първият ден от новата парламентарна сесия, естествено е да поставим въпроса кое е най-важното, което можем 
да свършим през тази сесия, отговорът е един - да изберем редовно правителство. Това е отговор не само свързан с живота 
на това НС, а и защото всеки от нас по време на празниците е срещал десетки хора, които са му казвали - какво правите 
там и защо не сте избрали правителство. Затова от "Продължаваме промяната" подходихме по начин, който е различен от 
всичко правено досега". Това заяви в декларация по случай първото заседание на НС за 2023 г. акад. Николай Денков от 
трибуната на Народното събрание, предаде БГНЕС. 
Денков призова тези, които не са прочели внимателно декларацията да прочетат само един параграф, които описва 
приоритетите, които те са заложили. "Въпросът ми е с кой от тези приоритети не сте съгласни и с коя от дейностите, с които 
можем да ги постигнем не сте съгласни. Много интересни бяха критиките, които се появиха вчера и днес, например 
ръководителят на една парламентарна група каза, че това са приоритетите взети от тяхната предизборна програма.", 
отбеляза той. Денков добави,че други са казали, че имат възражения към два-три текста. "Аргументи от този тип показват, 
че ние сме си свършили работата. Да постарали сме се да обединим точките, целите, които имаме във всички 
парламентарни програми с изключение може би на една политическа формация.", категоричен е той. 
Той призова в петък, когато се разглежда декларацията, несъгласните с нея да отговорят на въпроса как си представят 
реализацията на третия мандат. "Ако не можете да отговорите на този въпрос кажете ясно, че от самото начало на това НС 
вие сте работили, за да приключи то най-бързо своя живот и да отидем на следващи избори", каза още той. 
 
√ Финансист: Инфлацията леко ще порасне 
Според Дацов раздадените субсидии за 2022 г. са между 12 и 13 млрд. 
През декември ми се губи къде отиде 1 млрд. Смятам, че е отишъл или за субсидии на земеделски производители, или за 
подпомагане на бизнеса. Това ще рече, че субсидиите за 2022 г. са между 12 и 13 млрд. - изливане на пари в компании, 
които правят огромни печалби. Инфлацията леко ще порасне, защото бяха вкарани повече пари в обращение. Това каза 
финансистът Любомир Дацов за "Твоят ден". 
Той обясни, че насочването на средства към нуждаещите се показва, че служебният кабинет знае какво прави. "Става дума 
за сменен подход и стъпване на нова база. Критерият ще бъде подоходен. България има много добри практики в областта 
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на бюджетирането. 2,7 млрд. са влезли от Европа еднократно, а ние сме направил 1,5 млрд. дефицит. Това означава, че 
сме похарчили много повече от тези 2,7 млрд. лева", коментира той. 
Икономистът Михаил Кръстев смята, че инфлация не се бори с отпускане на пари. Правителството просто подготвя нов 
пакет от 172 млн. лева, който да облекчи кризата. Разликата е, че ако преди пари се отпускаха на калпак, сега ще бъде по-
целенасочено. Помощта за горива може би няма да бъде насочена към всички, това анонсираха от ГЕРБ", посочи той.  
По думите му важни ВиК и жп проекти са оставени без изплащане от държавата и това може да доведе до неустойки. 
"Трябва да вкараме публичните финанси в ред. Трябва да имаме прогнозируемост", призова Кръстев.  
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Хиновски: Цената на природния газ ще падне като се изчерпи хранилището в Чирен 
Ще нагнетяваме азербайджански газ, би трябвало да има спад в средносрочна прогноза, смята Хиновски 
Не бих очаквал намаляване на цената на газа, заради хранилището в Чирен. Докато не се изчерпи този газ, няма да имаме 
никакъв шанс за по-ниски цени. Вероятно няма да има по-голямо покачване, защото ще нагнетяваме азербайджански газ 
и би трябвало да има спад в средносрочна прогноза. Това каза енергийният експерт Иван Хиновски за "Твоят ден". 
"Смята се, че в силно турболентна обстановка е най-добре да се работи с кратко и средносрочни договори в енергетиката 
и електроенергията. В България няма риск от недостиг на природен газ и ток. Имаме азербайджански газ и достъп до 
турския пазар и Ревитуса, тези три варианта ни подсигуряват. Но защо се бави терминалът в Александруполис? Вероятно 
по геополитически причини. Президентът трябва да бъде поздравен. Вместо да чакаме и да не получаваме слотове, имаме 
нова възможност за достигане до газови терминали. Турция имаха договор с "Газпром" да не конкурират руския газ. Сега 
правим пробив в системата, защото Турция развива нова геополитика. Страната прави газов хъб, който има амбицията да 
конкурира TTF", заяви той.  
По думите му Турция започва да става голям газов играч в региона и в Европа. "Договорът ни с турската държавна компания 
не е за доставка на газ, а за достъп до инфраструктура. Това е пробив, който от 10 години повтаряме, че трябва да се 
направи. Това е истинската енергийна диверсификация. Газът в Турция е миксиран, трудно е да се разделят четирите 
потока - ирански, азербайджански, египетски и руски газ. Там няма безплатен газов транзит, всяко количество се купува от 
"Боташ", няма гаранции какъв ще е произходът му и дали ще е неруски", обясни експертът. 
Според него няма как да се каже дали "Газпром" ще осъди България. "Казвахме на министъра Александър Николов, че е 
опасно да не плащаме на "Газпром", той казваше, че не е. Сега сме част от сценария на Турция да са номер 1 в Европа и 
това е най-важното", коментира Хиновски. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Божков след споразумението с Турция: Очаква се стабилизиране и намаляване на цената на газа 
Той поясни, че цените на турските терминали са напълно конкурентни 
Очаква се стабилизиране и намаляване на цената на газа през зимния период след подписването на споразумение между 
„Булгаргаз” и турската „Боташ” за достъп до терминалите и газовата мрежа на Турция. Това коментира в „Здравей, 
България”зам.-министърът на енергетиката Еленко Божков. 
„Споразумението ни дава възможност, след като разполагаме с достъп до всички терминали, да търсим преговори с 
различни доставчици на природен газ, които да доставят синьо гориво на конкурентни цени”, обясни още той. 
Божков заяви, че цените на турските терминали са напълно конкурентни на тези, с които страната ни използва слота в 
Ревитуса. „Споразумението е 13-годишно, за да могат да се търсят по-ниски цени. Дългосрочната перспектива дава 
възможност за по-ниски цени за наемане на слотовете”, подчерта зам.-министърът. 
На въпрос дали чрез споразумението с „Боташ” се отваря вратичка за руски газ към България, Божков отговори така: „Как 
точно? Газът, който се пренася от Русия, се транспортира по газопровода „Турски поток”. Там количествата отиват към 
Сърбия, като се транзитират през България. Не зная как би трябвало да се използва този газопровод, за да се трансферира 
в мрежата на „Боташ”и оттам в България”, каза още той. 
Кой ще се определя като енергийно беден гледайте във видеото. 
 
Дивидент 
 
√ РАДЕВ: СПОРАЗУМЕНИЕТО С ТУРЦИЯ ОТВАРЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  
"Днешното събитие е историческо", съгласи се и премиерът Гълъб Донев  
„Споразумението между България и Турция за достъп до турската газопреносна мрежа е историческо за нашите страни, 
защото за първи път дава възможност на чужда компания да получи достъп до терминалите за втечнен газ на Турция и 
газопреносната система на страната“. Това заяви президентът Румен Радев по време на срещата си с турския министър на 
енергетиката Фатих Дьонмез. 
"Булгаргаз" и турската държавна газова компания "Боташ" подписаха споразумение за достъп до газопреносната мрежа и 
терминалите за втечнен природен газ на южната ни съседка. След подписването на споразумението турският енергиен 
министър се срещна с президента Румен Радев и с премиера Гълъб Донев. 
Според държавния глава споразумението дава възможност за нови перспективи за сътрудничество, а България и Турция 
имат отговорност “не само за постигане на сигурност и диверсификация на енергийните доставки за двете страни, но и за 
европейските съюзници”. 
Подписването на споразумение между „Булгаргаз“ и „Боташ“ е ключов момент в развитието на партньорството на 
България и Турция, съгласи се и министър-председателят Гълъб Донев. 

https://nova.bg/news/view/2023/01/04/396336/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2023/01/04/396332/%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD/
https://nova.bg/news/view/2023/01/04/396322/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
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Той изрази увереност, че събитието днес е добра отправна точка за постигането на още по-значими резултати занапред, 
които ще са от полза както за България и Турция, така и за целия регион. Министър-председателят определи 
споразумението като историческо, защото за първи път Република Турция предоставя на външна компания достъп до 
своите терминали за втечнен природен газ. Същевременно то дава възможност за развитие на дългосрочно 
сътрудничество в интерес на енергийната диверсификация: 
„На фона на тежката енергийна криза, с обединени усилия можем да постигнем много повече, както за България и Турция, 
така и за Европа като цяло“, отбеляза премиерът Донев. 
Гълъб Донев акцентира още върху наличието на редица проекти от общ интерес, които могат да бъдат реализирани в 
кратки срокове, включително сътрудничеството в изграждането и развитието на капацитет на газохранилища, 
инвестициите във ВЕИ и повишаването на капацитета на електропреносната мрежа, както и по отношение на прехода към 
въглеродно неутрална икономика. 
 
√ 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 
"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. 
 
√ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
Сключеният договор между "Булгаргаз" и турската "Боташ" е за 1,5 млрд. куб. метра газ  
"Булгаргаз" и турската държавна газова компания "Боташ" подписаха споразумение за достъп до турската газопреносна 
мрежа, както и до терминалите за втечнен природен газ на южната ни съседка.  
Договорът е за срок от 13 години. 
Като "исторически момент" определи споразумението служебният министър на енергетиката Росен Христов. 
"Благодарение на това споразумение ние осигуряваме възможност да закупуваме газ от всички възможни световни 
производители и да го разтоварваме в турска страна, където на нас логистично ни е най-удобно. Както знаете, през 
изминалата година имахме сериозни проблеми с доставките на втечнен природен газ заради недостига на инфраструктура 
и претоварването на терминала "Ревитуса" в Гърция. Сега съвместно с колегите от Турция решаваме този проблем, като 
искам да подчертая, че това решение е не само от национално и регионално значение, а и от европейско". 
Христов допълни, че споразумението е било договорено още на 24-25 декември и днес на практика се реализира с 
официални подписи. 
"Това е само първата крачка на мащабно сътрудничество", каза още той.  
От своя страна турският министър на енергетиката Фатих Дьонмез заяви, че по силата на сключения договор се очаква да 
бъде трансфериран 1,5 млрд. куб. метра газ.  
"Този протокол ще развие сътрудничеството между нашите две страни, както и ще повиши сигурността на доставките на 
Балканите", заяви той. 
Преди ден КЕВР утвърди цена на природния газ от близо 180 лв. за мегаватчас през януари. Така повишението спрямо 
декември е с 22.7 процента. 
Газът за 2023 г. е осигурен, очакванията са за стабилизиране на цените през зимните месеци, които предстоят, заяви пред 
БНТ заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков. 
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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. 
 
√ ОЩЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ЩЕ СЕ УСЕТИ ЕФЕКТЪТ ОТ ГАЗОВАТА СДЕЛКА С ТУРЦИЯ 
"След целия този хаос и кризисен период има пълна диверсификация на природен газ", категоричен е енергийният 
министър Росен Христов 
Още през февруари ще се усети ефектът от газовата сделка с Турция. Това обяви служебният енергиен министър Росен 
Христов по повод достъпа до мрежата на южната ни съседка. 
Той отново отбеляза, че договорът е за 13 години. Оказва се, че тази година ще може да разтоварим 6-7 танкера на 
терминалите в Турция, а в следващите - по 14.  
Защо цената на газа скочи?  
По думите на министъра това е по две причини. Първата е, защото цените на борсата вървят нагоре, а втората причина е 
скъпият газ в газохранилището в Чирен. 
"Потреблението на газ към настоящия момент е малко заради сравнително топлата зима", заяви Христов в ефира на bTV. 
Газохранилището в Чирен е запълнено над 90%. 
"Стратегията на служебното правителство е да се черпят малки количества, за да се поддържат ниски цени на пазара на 
синьо гориво, за да се смъкнат и цената на количествата на газ от газохранилището", каза министърът. 
Първият транш по програмата за фотоволтаици стартира днес. 
По нея могат да кандидатстват домакинства, които се отопляват с твърдо гориво, каза Христов. 
Енергийният министър сподели, че притесненията са дали ще има достатъчно фирми, които да ги поставят и дали няма да 
се вдигнат цените. Няма значение дали домакинството първо е подало документи, въпросът е проектът да е добър.  
"След целия този хаос и кризисен период има пълна диверсификация на природен газ", категоричен е енергийният 
министър. 
 
Банкеръ 
 
√ Агенция “Митници” с регистър за складовете за енергийни продукти 
Публичният регистър за наличие или липса на свободни складови капацитети в данъчни складове за енергийни продукти 
вече е наличен, съобщава Агенция “Митници”. 
Публичният регистър се поддържа съгласно Закона за акцизите и данъчните складове  от началото на тази година. 
Лицензираните складодържатели (включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на 
собствените си енергийни продукти) изпращат до 19:00 ч. на всеки работен ден данни до Агенция “Митници”, които се 
публикуват до 9:00 ч. на следващия работен ден в регистъра, се посочва в съобщението. 
Първите данни от складодържателите на енергийни продукти ще се подават към регистъра днес, в първия работен ден на 
годината. 
 
√ Световната банка търси още пари за справяне с кризи 
Световната банка иска да разшири съществено кредитния си капацитет, за да отговори на промените на климата и на други 
глобални кризи. В тази връзка неин екип ще преговаря с акционерите преди пролетните съвещания през април, 
включително за увеличение на капитала и за нови кредитни инструменти, пишело в “еволюционна пътна карта”, която 
видели репортери на агенция “Ройтерс”. 
Документът е изпратен на правителствата – инвеститори на институцията и бележи началото на преговорния процес за 
промяна на мисията на банката и на финансовите й източници и отклоняването й от специфичния моделна кредитиране 
на отделни страни и проекти, използван от създаването й след втората световна война. 
Ръководството на световния кредитор иска да има конкретни предложения за промяна на целите, оперативния модел и 
финансовия капацитет, които трябва да са готови за одобрение от съвместния Комитет за развитие на Световната банка и 
Международния валутен фонд през октомври, пишело още в документа. Говорител на Световната банка е потвърдил, че 
въпросната пътна карта трябва да представи подробности за обхвата, подхода и графика за развитие и да се осъвременява 
регулярно за акционерите и с решенията през идните месеци. 
Международният кредитор ще разгледа различни опции: потенциално ново увеличение на капитала; промени на 
капиталовата структура, даващи възможност за отпускане на повече заеми; нови финансови инструменти като гаранции за 
кредитите на частния сектор и други начини за мобилизиране на повече средства. Институцията обаче все още не е готова 
да изпълни исканията на някои организации с идеална цел да се откаже от върховия си кредитен рейтинг, за да разшири 
кредитирането. 
Предложенията, които обсъжда Световната банка, включват по-високи законови кредитни лимити, по-нисък праг на 
съотношението акционерен капитал/заеми и използването на средства при поискване за кредитиране – пари, които са 
обещани, но не са преведени от правителствата. По оценка на екперти, този обрат ще увеличи значително кредитните 
фондове в сравнение със сегашната капиталова структура, ползваща само ползването на внесени суми. 
В пътната карта на Световната банка се споделят опасения, че разширяването на кредитирането за справяне с 
климатичните промени, за здравеопазване, за гарантиране на изхранването и за други нужди може да наложи увеличение 
на капацитета на кредитното поделение за страните със средни доходи – Международната банка за възстановяване и 
развитие. Нейният капитал бе качен с 13 млрд. щ. долара през 2018-а с цел “да бъде подготвена за средно големи кризи в 
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рамките на десетилетие, но не и за множество и припокриващи се кризи”, каквито са пандемията от КОВИД-19, войната в 
Украйна и ефектите от ускоряването на промените на околната среда. 
Друга опция, според документа, е акционерите на Световната банка да правят периодични вноски във фонда на кредитора 
за най-бедните държави в света – Международната асоциация за развитие, чиито средства намаляха през последните 
години въпреки нарасналите нужди. 
Предлага се и възможност за създаването на нов концесионен кредитен доверителен фонд за страните със средни доходи, 
насочен към глобалните публични стоки и сходен по структура на Международната асоциация за развитие с регулярно 
попълвъне на средствата, които ще са отделени от капиталовата структура на Световната банка. 
Банковият мениджмънт посочва, че разширяването на задачата й да увеличи кредитирането за климата и същевременно 
да запази добрите оперативни показатели ще изисква допълнителен персонал и бюджетни средства, които са намалели с 
3% в реално изражение през последните 15 години. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- След връчването на втория мандат. Задълбочава ли се политическата криза и какви са шансовете за съставяне на 
правителство; Гост: Депутатът от ПП Настимир Ананиев. 

- Рулетката с мандатите и възможните политически сценарии; Гост: Депутатът от ГЕРБ Деница Сачева. 
- За газовите доставки от Турция, цените на синьото гориво и как ще се отрази у нас споразумението с южната ни 

съседка; Гост: Изпълнителния директор на "Булгаргаз" Деница Златева. 
- Ще продължи ли поскъпването на живота и може ли държавата да се справи с високата инфлация; Гости: 

Икономистите Владимир Сиркаров и Агоп Каспарян. 
- Кой и защо запали автомобил на семейство в София в новогодишната нощ. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще може да произвеждаме ток сами; Гост: Енергийният министър Христо Алексиев. 
- Ще се намерят ли гласове за кабинет от втория мантат; Гости: Представители на ГЕРБ, ПП, Въздраждане. 
- Как се стигна до убийството на възрастен мъж от 4 деца. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Четири деца пребиха до смърт възрастен мъж във Видинско. Каква е причината за жестокото убийство. 
- Ще предложат ли от „Продължаваме Промяната" кабинет с втория мандат. 
- Цената на газа не спира да расте - какво ще се случи със сметките ни през новата година; Гост: Зам.-министъра на 

енергетиката Еленко Божков.  
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Не ние спряхме Дунавското хоро на Нова година! 
в. 24 часа  - И през 2023-а няма инвестиция, която да победи високите цени 
в. Телеграф  - Само един от пет застрахован в планината 
в. Труд  - Пластмасов бульон отравя морето ни 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ГЕРБ възражда идеята за два нови реактора в АЕЦ "Козлодуй", но американски 
в. Телеграф - БСП ОТКАЗА ПОДКРЕПА НА ПП, "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД" ОЩЕ МИСЛИ 
в. Телеграф  - Свършиха антибиотиците за деца 
в. Телеграф  - Вързахме се турските терминали за газ 
в. Труд  - Парите за втора пенсия изгоряха с 10% за година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Мариян Боновски, експерт за мобилна спешна помощ, който на 30.12. спаси човек: И да купим 6 хеликоптера - 
за какво са: няма система за въздушно спасяване?! 
в. 24 часа  - Доц. Атанас Атанасов председател на НСИ: По целия свят битката е за повече работна сила, а не просто за по-
висока раждаемост 
в. Телеграф  - АДВОКАТЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО НА, ХАРИЕТ СТЕФАНОВИЧ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ: ДА РАЗСЛЕДВАТ СИМОНА 
РАДЕВА ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВО 
в. Труд  - Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на "СОФ КЪНЕКТ", пред "Труд News": Правим пълна трансформация на 
летище София 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бизнесът ще плаща повече, ако иска персонал 
в. Телеграф - КОЕ, АКО НЕ ЛИПСАТА НА ИЛАЧИ, Е ФОРСМАЖОР 
в. Труд - Оздравяване чрез цензура на медийната среда 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- В 9.00 часа започва първото пленарно заседание на Народното събрание за годината. 
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- От 10.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на молебен в храм "Света Неделя" по повод 
освобождението на София от османско робство. 
По-късно вицепрезидентът ще поднесе цветя на Паметника на българския опълченец. 

- От 10.00 часа правителството ще проведе редовно заседание. 
- Столична община ще отбележи 145 г. от освобождението на София от османско владичество. 

- От 10.00 часа в храм "Света Неделя" ще бъде отслужен благодарствен молебен в памет на загиналите воини. 
- От 11.00 до 13.00 часа ще бъдат разположени почетни часови от Националната гвардейска част пред Паметника 
на Българските опълченци. 
- В Галерия на открито в Градската градина ще бъде представена изложбата "Една млада столица пътува по 
света". 

- От 10.30 часа Иван Таков и представители на ИБ на БСП София ще поднесат венци и цветя в знак на 
признателност пред паметника на "Цар Освободител". 
От 11.00 часа Иван Таков ще произнесе слово пред Паметника на Българския опълченец по повод 145 години от 
Освобождението на София. Ще бъдат поднесени венци и цветя. 

- От 11.00 часа в БТА-София Институтът по пътна безопасност ще представи Доклад за състоянието на 
автомагистралите в България. 

*** 
Видин. 

- От 07.30 часа Окръжна прокуратура Видин ще проведе съвместен брифинг с органите на полицията по повод 
водено досъдебно производство за смъртта на мъж в с. Гъмзово. Информацията ще бъде предоставена от 
прокурор Владислав Влашев, говорител на Окръжна прокуратура Видин и старши комисар Петър Коцин, 
директор на ОДМВР-Видин. 

*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа на паметната плоча пред Дома на техниката ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на 
загиналите преди 79 години при бомбардировките над Дупница. 

*** 
Сливен. 

- Започват планираните стрелби на огневи комплекс "Батмиш". 
*** 
Шумен. 

- От 12.00 часа ще се проведе пресконференция по проекта на община Шумен "Енергийна ефективност в сгради". 
Проектът е за подобряване енергийната ефективност на сградите на Девето основно училище в кв. Дивдядово, и 
на основно училище "П. Волов" в с. Мадара. 

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

