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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Конкурент 
 
√ 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. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Министерският съвет предлага въвеждането на чипове в личните документи 
Личните карти да съдържат удостоверения за електронна идентичност, предлага служебното правителство чрез промени 
в Закона за българските лични документи. Предлага се възможност да има електронен чип и за паспортите, както и в 
разрешенията за пребиваване на чужденци. 
Целта на въведените промени е улеснение на гражданите при издаването на личните документи, посочват от кабинета. 
Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да 
предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи 
се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверение за раждане. 
 
√ Директорът на "Булгартрансгаз": Вече можем да говорим за пълна диверсификация на газовите доставки у нас 
Считам, че от вчера можем да говорим за пълна диверсификация на България не само по отношение на източниците на 
природен газ, но и по отношение на маршрутите. Това заяви в "Още от деня" изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" 
Владимир Малинов по повод сключеното споразумение с Турция за достъп до газопреносната мрежа на страната. 
Споразумението между българския доставчик на газ "Булгаргаз" и турския "Боташ" е в сила от 1 януари, като първите 
количества се очакват още този месец. Големият капацитет, резервиран на терминалите обаче, е от началото на 2024 г. 
Споразумението дава възможност да бъдат разтоварени до 14 конвенционални карго кораба или милиард и половина куб. 
метра газ. 
Газопреносната система на "Булгартрансгаз" е готова да осигури доставките на газ не само през 2023 г. но и за години 
напред, заяви директорът на компанията. 
"Булгартрансгаз" е акционер и работи усилено няколко години в реализацията на терминала в Александруполис, където 
България има резервиран капацитет от 1 млрд. куб. м газ. Имаме дългосрочен договор с Азербайджан, който дава още 1 
милиард и това, което е постигнато вчера - милирад и половина - дава сигурност, че България може икономически да се 
развива с източници, различни от руския природен газ". 
Тепърва следват да бъдат договорени цените на синьото гориво за дългосрочен период, каза още Владимир Малинов.  
Меморандумът за резервиране на капацитет в Чирен от Гърция е в изпълнение на регламент на ЕС, уточни директорът на 
"Булгартрансгаз". 
"Този меморандум просто установява фактически отношения, които ние вече имаме, тъй като и в момента доста гръцки 
компании са ползватели на услугата в Чирен и проявяват дългосрочен интерес за резервиране на капацитет и занапред". 
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Към днешна дата газохранилището в Чирен е пълно на 82%, тъй като потреблението не е било голямо заради топлото 
време. Разширяването на Чирен е и единственият газов проект, подкрепен от Европейската комисия за отпускане на 
безвъзмездни средства, заяви Владимир Малинов. 
В последните дни на 2022 г. излязохме с решение за определяне на изпълнителите. Целта ни е в рамките на м. януари да 
сключим договорите за изпълнение на съответните строителни работи и доставки на оборудване. 
Одобрените изпълнители са консорциуми от компании с опит -както от България и Европа. Има и подизпълнители от САЩ, 
посочи той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Депутатите гледат доклад за сделката "Джемкорп" 
Народните представители ще разгледат редица законопроекти на пленарното заседание в четвъртък, но освен тях ще 
разгледат и доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с 
подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от 
правителството с министър-председател Кирил Петков, предава БГНЕС. 
На 23 ноември 2022 г. депутатите създадоха временна комисия по темата "Джемкорп", това обаче стана след дълъг спор 
между народни представители на ГЕРБ и "Продължаваме промяната".  
През изминалата година комисията проведе няколко заседания, в които трябваше да бъдат изяснени всички факти и 
обстоятелства около подписването на меморандума, като по време на заседанията се стигаше до спорове на висок тон 
между депутатите.  
На изслушване бяха повикани няколко души - съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, 
съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, началникът на политическия кабинет на бившият 
министър-председателя Кирил Петков - Лена Бориславова, както и бившият енергиен министър Александър Николов. 
 Единственият, който се яви, за да бъде изслушан беше бившият енергиен министър Александър Николов. 
 
√ Комисия на НС ще разгледа Националната здравна стратегия 2030 
България е на първо място по смъртност и на последно място по продължителност на живота в Европейския съюз, както и 
на челно място по детска смъртност. Тези данни са заложени като предизвикателства в Националната здравна стратегия 
2030, която ще бъде разгледана на днешното заседание на ресорната парламентарна комисия. 
В документа се отчита още, че страната ни е с най-ниско ниво на петгодишна преживяемост при рак на белия дроб и на 
простатата, и на предпоследно място по същия показател при рак на маточната шийка. 
Според здравната стратегия коефициентът на общата смъртност у нас през 2021 година е почти двойно по-голям от средния 
за държавите членки през 2020-а – 21,7 промила към 11,6. 
Отчита се също, че през последните 11 години няма подобрение в предотвратяването на смъртни случаи с добра 
профилактика - каквито основно са причинени от инсулт, рак на белия дроб и употреба на алкохол. 
Не е подобрено и предотвратяването на смърт чрез добро лечение. 
Българите живеят с близо 7 години по-малко спрямо средния европеец, показват данни на Евростат. 
Като нужни политики в тази посока са посочени насърчаване на здравословния начин на живот и работа, развитие на 
профилактиката, достъпна диагностика. 
Относно челното място по детска смъртност, в стратегията е записано, че показателите, на които се базира това, са 
индикатори за нивото на здравната грижа, макар че влияние върху тях има и начинът на живот. 
Като предизвикателства са определени заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови болести, както и тежестта на 
раковите заболявания за здравната система. 
Вчера правителството прие Национален план за борба с рака до 2030 година. 
 
√ Здравният министър: Медицински хеликоптер ще има до края на годината 
Служебното правителство в момента работи по изготвянето на нова обществена поръчка за медицински хеликоптери. През 
февруари тя трябва да бъде обявена, а до края на септември държавата трябва да разполага с първия си хеликоптер за 
медицински нужди. Това заяви служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев в предаването „Лице в лице“ 
по бTV.  
Няма да се лишим от хеликоптери, служебното правителство полага усилия до края на годината да имаме първия 
медицински хеликоптер в страната, каза Меджидиев. Според него предишната обществена поръчка, изготвена от 
правителството на Кирил Петков, се е провалила, защото не е била направена добре. Зададени са множество параметри и 
ниска цена. Явила се е само една фирма и е дала значително по-висока цена. 
През февруари ще бъде пусната обществена поръчка с параметри, които са реални и с които ще можем до края на годината 
да имаме хеликоптери. Обществената поръчка е комплексна, тя е за оборудването на хеликоптера, с много медицински 
данни, обясни служебният министър на здравеопазването. Готови сме като държава да участваме и с дофинансиране, ако 
се наложи, но хеликоптер да се закупи, каза още той и добави „Гарантирам го!“. 
 
БТА 
 
√ Депутатите обсъждат ратификацията на споразумение за финансов принос между България и ЕС по програма InvestEU 

https://bntnews.bg/news/direktorat-na-bulgartransgaz-veche-mozhem-da-govorim-za-palna-diversifikaciya-na-gazovite-dostavki-u-nas-1219106news.html
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Депутатите разглеждат законопроект за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България 
и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU. 
В програмата за работа на парламента е и доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и 
обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited 
и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков, и проект на решение по доклада. 
Дневният ред предвижда и обсъждане на законопроекти за ратифициране - на Споразумението за финансов принос между 
Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава членка“ по програма InvestEU, както и на 
Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство 
Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия. 
 
√ Парламентът ще разгледа доклад за дейността на временната комисия за меморандума с Gemcorp 
Депутатите ще разгледат доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation 
от правителството с министър-председател Кирил Петков, и проект на решение по доклада. Това предвижда точка трета 
от програмата за работа на парламента. 
В края на ноември миналата година със 197 гласа "за",  без "против" и "въздържал се", Народното събрание създаде 
временната комисия. Тя е от 14 народни представители на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група, 
като бе предвидено комисията да работи един месец и да изготви доклад какви факти и обстоятелства е установила. 
Тогава дебатът в пленарната зала продължи три часа. От „Продължаваме Промяната“ упрекнаха ГЕРБ-СДС, че отклоняват 
вниманието от съществения проблем - ще бъде ли съставено правителство с първия мандат. От ГЕРБ-СДС пък цитираха 
служебния министър на енергетиката и заявиха, че меморандумът не е прекратен.  
Днес програмата за работа на народните представители предвижда и обсъждане на законопроекти за ратифициране - на 
Споразумението за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел „Държава 
членка“ по програма InvestEU, както и на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република 
България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска 
Арабия. 
В дневния ред на народните представители е също доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2021 г.  
Депутатите ще обсъдят и доклад за дейността на Временната комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите 
цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми. 
 
3eNews 
 
√ МИР отваря 7 процедури за над 1 млрд. лв. в първите 6 месеца на 2023 г. 
Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес 
По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 
1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 година, а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. 
Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации 
и дигитализация (ПНИИДИТ). Това съобщиха от Министерство на иновациите и растежа. 
По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. до март - април. В края на януари - началото на февруари 2023 г. 
ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане 
на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Втората мярка ще е за 
развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. 
Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември и тя ще  бъде отворена за кандидатстване през януари от 
компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е 
стигнало. 
До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и 
паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза 
на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата 
ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата  може 
да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и 
иновативна (научноизследователска). 
Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март по Плана през МИР ще бъде за Кръгова икономика с бюджет от 
180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на 
преработващата промишленост. 
По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса. Първата процедура ще е по новата 
програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027г. и ще бъде отворена още през 
месец март. Тя ще бъде за „Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. През април се очаква 
да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв. 
През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка от новата за България Програмата за научни изследвания, 
иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) 2021-2027г. - първата в историята на страната, която ще финансира внедряването 
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на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни 
хъбове с бюджет от 140 мл. лв. 
 

 
 
√ Гърция ще може да съхранява до 0,7 ТWh природен газ в газохранилището в Чирен 
Гърция ще може да съхранява до 0,7 ТWh природен газ в единственото ни газохранилище в Чирен. Това реши днес на свое 
заседание служебното правителство. 
Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между Министерството 
на енергетиката на Република България и Министерството на околната среда и енергетиката на Република Гърция. Целта 
на документа е укрепването на сътрудничеството между двете държави за гарантиране сигурността на доставките и 
съхранението на природен газ, в дух на солидарност и взаимопомощ. 
Меморандумът ще бъде сключен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 
юни 2022 г. за изменение на Регламенти (ЕС) 2017/1938 и (ЕО) № 715/2009 във връзка със съхранението на природен газ. 
Според изискванията на регламента всяка държава, която не разполага с подземни съоръжения за съхранение на газ на 
нейна територия, трябва да поддържа стратегически резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна 
от ЕС.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. 
Един или повече гръцки доставчици на националната система за пренос на природен газ, управлявана от DESFA, следва да 
се регистрират като потребители на българската преносна система, както е предвидено в Мрежовия кодекс на 
„Булгартрансгаз” ЕАД. По този начин те ще могат да резервират капацитети за нагнетяване и добив в ПГХ „Чирен” за 
максимален общ обем на съхранение от 0,7 TWh. 
От своя страна слотове и капацитет за съхранение, както и съответният капацитет за регазификация от терминали в 
Република Гърция, могат да бъдат резервирани от един или повече български доставчици на националната газопреносна 
система, управлявана от „Булгартрансгаз” ЕАД. Те ще използват втечнен природен газ за директно снабдяване на крайните 
потребители на територията на България за максимален общ годишен капацитет за регазификация от 2,0 TWh. 
Меморандумът ще бъде сключен за 12 месеца и ще влезе в сила след ратифицирането му от Народното събрание на 
Република България. 
 
√ Спад с 26.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 271.05 лв. за MWh с ден за доставка 5 януари 
2023 г. 
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Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 271.05 лв. за MWh с ден за доставка 5 януари 2023 г. и обем от 87 365.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 26.3 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 309.22 лв. за MWh, при количество от 45 251.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 114.20 MWh) е на цена от 232.88 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 273.48 лв. за MWh и количество от 3352.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 128.52 лв. за MWh ( 3317.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 380.74 лв. за 
MWh при количество от 3627.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент се понижава до 248.39 лв. за MWh при обем от 3589.6 MWh. 
по данни на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 367.94 лв. за MWh (188.13 евро за MWh) за 4 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 5 януари се понижава до 271.05 лв. за MWh ( спад с 26.3 %) по данни на БНЕБ или 138.59 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 681.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 396.20 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 34,81% 2160.79 
Кондензационни ТЕЦ 45,85% 2846 
Топлофикационни ТЕЦ 5,90% 366.47 
Заводски ТЕЦ 2,03% 125.87 
ВЕЦ 0,57% 35.64 
Малки ВЕЦ 2,43% 150.63 
ВяЕЦ 2,03% 125.91 
ФЕЦ 5,76% 357.28 
Био ЕЦ 0,62% 38.21 
Товар на РБ 5121.28 
Интензитета на СО2 е 524g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ България и Гърция възраждат идеята за нефтопровода Бургас - Александруполис 
Целта е пренос на суров петрол от не-руски източници към Черно море 
България и Гърция изтупват от прахта проектът за изграждане на нефтопровод, свързващ пристанищата Бургас и 
Александрупоилис. Предвид стратегическото партньорство между Република България и Република Гърция и споделения 
им ангажимент за устойчиво социално-икономическо развитие на Югоизточна Европа, с решение на Министерски съвет 
бе одобрен Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на страните. Чрез документа двете държави 
ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изпълнение на проект за изграждане на нефтопровод 
„Александруполис-Бургас”. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Подписването на Меморандума цели създаване на необходимата база за проучване на възможностите за реализиране на 
инфраструктурния проект за пренос на суров петрол от не-руски източници от пристанището Александруполис в Република 
Гърция до района на Бургас в Република България. 
Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на Министерството на енергетиката 
на България, на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, както и на заинтересованите лица от двете 
страни. Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за 
структуриране на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото 
финансиране. В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края 
на 2024 г. 
Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски 
суров нефт в България по море от алтернативни източници.. 
 
√ Централният регистър на особените залози преминава към Агенцията по вписванията 
Приетите от правителството промени в Закона за особените залози предвиждат това да стане от 1 юли 2023 
година 
Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. С тях се цели предоставяне на 
качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и 
развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Предвижда се също 
осигуряване на по-висока степен на защита срещу злоупотреба с лични данни, съобщи пресслужбата на Министерския 
съвет. 
Считано от 1 юли 2023 г. ЦРОЗ преминава към Агенция по вписванията. По подобие на Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, промените осигуряват регистриран достъп до делата на залогодателите в ЦРОЗ и 
съдържащите се в тях електронни образи на документи с лични данни, както и възможност за осъществяване на контрол 
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върху достъпа до личните данни. Регистрираният достъп може да се заявява онлайн или да се предоставя в териториалните 
звена на Агенция по вписванията. 
Актовете, подлежащи на обявяване в централния регистър, са публични и общодостъпни, като в тях личните данни, освен 
онези, които се изискват по закон, са заличени. 
Детайлизирани са правилата във връзка със съдържанието на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове 
в ЦРОЗ. Дава се възможност за отстраняване на допуснати нередовности в заявлението в тридневен срок, без заплащане 
на нова такса. Урежда се възможност при отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят 
да може да подаде ново заявление за вписване на същото обстоятелство, като се ползва от представени вече документи. 
В тези случаи се заплаща нова държавна такса. 
Прецизирана е разпоредбата за подаването на документи в електронна форма, с възможност за подписване с електронен 
подпис. 
Регламентира се начинът за служебно откриване на персонална електронна партида на залогодателя след 1 юли 2023 г. в 
ЦРОЗ към Агенция по вписванията. 
 
Епицентър 
 
√ Зарков: Готови сме с анализ кои престъпления са с дублирани наказания, проблемът е сериозен 
Готов е анализът за това кои деяния са двойно инкриминирани в Наказателния и в Административния кодекс, коментира 
пред журналисти в парламента служебният министър на правосъдието Крум Зарков. По него се е работило четири месеца 
от експерти. Той е в изпълнение на концепцията за наказателна политика на страната. 
„Проблемът е голям, защото много деяния са двойно инкриминирани“, посочи Зарков, цитиран от БТА. Той обясни, че от 
една страна това е конституционно недопустимо, а от друга - създава предпоставки за недобри практики. 
Анализът ще бъде представен на Съвета за актуализирана съдебна реформа, като са поканени и народни представители, 
защото „те ще трябва да вземат решението кое да остане административно наказание и кое да остане в Наказателния 
кодекс“. 
„Аз знаех за проблема, но не предполагах колко много са онези деяния, които могат да бъдат преследвани по два начина. 
Ще ги представим публично, оттам ще предстои сериозен дебат, в който ще ангажираме и други институции, за да 
преценим кой е най-ефективният метод за противодействие на престъпността“, допълни министърът. 
Той отбеляза, че работа на министерството е да се дадат достатъчно емпирични данни на народните представители и да 
им се покажат различните варианти, за да могат да вземат информирано и точно решение. 
Министър Зарков беше изслушан в правната комисия на Народното събрание. Той съобщи, че в момента се провеждат 
акции в местата за лишаване от свобода за забранени вещества и предмети. 
Също така министърът отбеляза, че вече всички надзиратели работят на 12-часови смени, реформа, която започна 
миналата година. От ведомството тогава съобщиха, че „българското законодателство предвижда 24-часовата смяна да е 
изключение, а през годините това се е превърнало в норма в сектора“. Министърът допълни, че в петък предстои работна 
среща с всички синдикати във връзка с агресията срещу служителите в местата за лишаване от свобода. 
 
√ Меджидиев: През февруари ще има нова обществена поръчка за медицински хеликоптери 
Служебното правителство в момента работи по изготвянето на нова обществена поръчка за медицински хеликоптери. През 
февруари тя трябва да бъде обявена, а до края на септември държавата трябва да разполага с първия си хеликоптер за 
медицински нужди. Това заяви служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев в предаването „Лице в лице“ 
по бTV. 
Няма да се лишим от хеликоптери, служебното правителство полага усилия до края на годината да имаме първия 
медицински хеликоптер в страната, каза Меджидиев. Според него предишната обществена поръчка, изготвена от 
правителството на Кирил Петков, се е провалила, защото не е била направена добре. Зададени са множество параметри и 
ниска цена. Явила се е само една фирма и е дала значително по-висока цена. 
През февруари ще бъде пусната обществена поръчка с параметри, които са реални и с които ще можем до края на годината 
да имаме хеликоптери. Обществената поръчка е комплексна, тя е за оборудването на хеликоптера, с много медицински 
данни, обясни служебният министър на здравеопазването. Готови сме като държавата да участваме и с дофинансиране, 
ако се наложи, но хеликоптер да се закупи, каза още той и добави „Гарантирам го!“. 
Асен Меджидиев коментира и проекта за детска болница. След 15 дни ще започнем да разчистваме терена в Горна баня, 
на който ще се строи новата детската болница. Ще се прави анализ за нужния персонал и обезпечаването й с кадри, каза 
още министърът. По думите му предстои стартиране на обществена поръчка за проект на болницата. 
Не се налага въвеждането на нови противоепидемични мерки, свързани с COVID -19, заяви Меджидиев в отговор на въпрос 
на водещата. Преди дни е заседавала комисия от експерти в здравното министерство по повод повишението на случаите 
на новозаразени в Китай. До 8 януари трябва да има становище на Европейската комисия за целия Европейски съюз, 
свързано с лицата, пристигащи на територията на общността от Китай. България ще се съобрази с това решение, но 
експертите у нас са на мнение, че няма проблем с ковид ситуацията в страната. 
В България имаме доста прекарали заболяването и изграден сравнително добър имунитет, въпреки по-ниското 
ваксинационно покритие. В Китай имаше сериозна изолация и може би там е причината. Ще се съобразим със становището 
на ЕК, но според нас всяка една страна от ЕС трябва да налага не ограничения, а мерки и превенция спрямо ситуацията в 
страната. Много трудно ще бъде да оценяваме всеки пристигащ от Китай, защото реално нямаме директни полети от 
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Китай. Провеждаме разговори с китайските представителите в страната, за да вземем най-оптималните мерки, обясни 
служебният министър. 
Асен Меджидиев изрази мнение, че Европейската комисия трябва да прекрати договора си за доставка на ваксини с 
„Пфайзер“. Той е заявил това и по време на заседание на здравните министри в Брюксел на 9 декември. Получил е 
подкрепа от няколко държави. В момента в България има множество ваксини с изтекъл срок на годност, ще трябва да 
бъдат унищожени, а ако получим нови количества, те най-вероятно също ще бъдат бракувани в определен момент, стана 
ясно от думите на здравния министър. 
Според него не се очаква нова остра вълна на КОВИД-19 у нас, в момента заболяването протича много по-леко и с ниска 
смъртност. По отношение на грипа – той прогнозира пик на заразата през февруари. Асен Меджидиев не очаква грипна 
ваканция за учениците и увери, че в момента няма недостиг на болнични легла заради вирусни инфекции. 
Здравното министерство е доставило сериозни количества от препаратите „Вентолин“ и „Пулмикорт“ в аптечната мрежа в 
края на миналата година, планират се още доставки през януари и февруари, стана известно от думите на министъра. 
Според него в период от 7 до 15 дни недостигът на лекарства трябва да бъде запълнен. 
Меджидиев коментира и проблема с бавенето на решения за ТЕЛК. Другата седмица той е насрочил среща с представители 
на ТЕЛК в страната, планира се и предложение, което да остави в сила действащи решения на комисиите, докато се изготвят 
нови. Малко са кадрите, които обслужват ТЕЛК, малко са тези, които искат да работят в комисиите, заплащането е ниско, 
това трябва да се промени, смята министърът. 
 
√ Социална комисия в НС прие на първо четене: Трудовата книжка да се замени с електронен трудов запис 
С 15 гласа „за“, два „против“ и без въздържали се Комисията по труда, социалната и демографската политика в парламента 
прие на първо четене промени в Кодекса на труда. Измененията са внесени от Божидар Божанов и група народни 
представители от „Демократична България“. 
С промените се предвижда замяната на трудовата книжка с единен електронен трудов запис. В мотивите към 
законопроекта се посочва още, че ще има електронен регистър на заетостта, поддържан от Агенция по заетостта, в който 
се вписват всички данни от трудовата книжка, като служителите имат право на пълен достъп до трудовото си досие. 
Трудовата книжка отдавна трябваше да е отпаднала, смята Божанов. Той каза, че електронното водене на данните има 
практически ползи за работодателя и работниците. 
От Министерството на труда и социалната политика имат забележки към законопроекта. Заместник-министърът Емил 
Мингов каза, че темата за промени относно трудовата книжка трябва да се обсъди във формата на съвета за тристранно 
сътрудничество. 
От КНСБ също имат притеснения относно някои текстове в законопроекта, но посочиха, че е необходимо електронната 
трудова книжка да стане факт.  
От ГЕРБ-СДС и „БСП за България“ изразиха принципна подкрепа, но депутатите от двете формации казаха, че е необходимо 
между първо и второ четене да се прецизират текстовете. Иван Матев от „Продължаваме Промяната“ коментира, че 
спестовни книжки вече няма, затова и не разбира защо е необходима хартиената трудова книжка. 
Даниела Дашкова от „Български възход“ каза, че в училищата има електронни дневници, затова и тя не вижда проблем 
трудовата книжка също да е в електронен вариант. 
Георги Георгиев каза, че „Възраждане“ не подкрепя законопроекта. Той каза, че не вижда затруднения в използването на 
трудовата книжка. 
 
√ Зам. -министър на икономиката: Държавната петролна компания се закрива 
Комисията по икономика и иновации в парламента реши на първо четене да бъде закрита Държавната петролна компания. 
Проектозаконът за закриването на държавното предприятие беше разгледан още от 47-ото Народно събрание, но тогава 
времето не стигна, за да бъде приет. 
Според заместник-министъра на икономиката Ирина Щонова съществуването на държавно дружество няма място на 
конкурентния пазар и по никакъв начин не гарантира конкуренцията в бранша. 
Комисията прие и доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол на оръжия и изделия с двойна 
употреба, която отчете износ за около 113 млн. евро през 2021-ва година. 
 
√ Министерството на отбраната чака оферта от Швеция за “Грипен” през февруари 
От Швеция в началото на февруари се очаква груба оферта дали може да ни предоставят на лизинг заместващи 
изтребители "Грипен". 
Ресурсът на МиГ-овете ни, който изтича тази година, не може да бъде удължаван, защото това е рисково и за екипажите, 
каза служебният министър на отбраната Димитър Стоянов пред депутатите в Комисията по отбрана в Народното събрание. 
Затова в последната година на тяхното използване усилията ще бъдат насочени към осигурявате на летателната дейност. 
Полша може да предостави два двигателя за самолети МиГ- 29. Водят се разговори за ремонт на още четири двигателя. 
Цената и параметрите на бъдещ договор все още се уточняват, обясни Стоянов, цитиран от БНР. 
Вече има разговори с Полша за два от двигателите за МиГ. Димитър Стоянов се надява на договор за купуването им до 
края на януари. Полша обаче е отказала да предостави други шест обещани двигателя. Защото е преценила, че ще трябва 
да има резерви и за техните МиГ-29, обясни министърът. 
Словакия не може да предостави само двигатели. Предложили са продажба в пакет със самолети и резерви части, посочи 
Стоянов. Още на срещата на министрите от НАТО през януари България ще поиска ускоряване на отговорите за 
предоставяне на изтребители - "втора употреба", докато дойдат първите нови Ф-16 след 2025 г. 
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Франция не е отговорила на писмата за искане за оферта. Министърът не очаква отговор от САЩ за Ф-16 втора употреба. 
Към момента предложението на Израел не е задоволително заради състоянието на предложените Ф-16. България не иска 
заместващите изтребители да бъдат на лизинг "втора употреба", каза обаче служебният отбранителен министър. 
 
√ Стоянов: Украйна иска не само боеприпаси, но и зенитно-ракетни комплекси и бронетанкова техника 
Министърът на отбраната на Украйна поиска нещо конкретно, което не е залегнало в договора и с което ние не 
разполагаме, и няма как да бъде предоставено. Не разполагаме с достатъчно количества. Не става въпрос за C-300. Става 
въпрос за боеприпаси. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. 
Двата двигателя МиГ-29 са ремонтирани в Полша и са летели на полските самолети, така че те са свалени от самолет на 
полските военновъздушни сили и ни ги предоставят в състояние готово за използваме. 
Колко ще струва това, министър Стоянов не пожела да коментира, тъй като е класифицирана информация по искане на 
полската страна. 
Другите четири двигателя, за които има вероятност да бъдат ремонтирани от Полша, той каза: „За цена няма как да бъде 
коментирано, прекалено е рано. Да, могат да бъдат ремонтирани по уверение от полската страна, така че очаквам, ако се 
стигне до договор, това да се случи до средата на август, началото на септември да имаме още четири двигателя, но това 
е прогноза.“ 
По думите му разговорите с полската страна вървят доста тежко и бавно. 
От страна на САЩ страната ни няма отговор за самолети F-16 на лизинг втора ръка и страната ни ще търси заместващи 
самолети от Франция, от Швеция или от Израел. Но Димитър Стоянов отбеляза, че това, което предоставено като 
информация от Израел, не е подходящо. „Очакваме много по-солидна оферта от израелска страна, с по-голяма конкретика, 
но по същия начин очакваме информация и от Франция, и от Швеция“, подчерта той и добави, че ако нямаме предоставена 
такава информация, няма как да бъде направен анализ дали можем да си го позволим, или не като финансов ресурс. 
„Моето предпочитание е да има самолет на изтребителната авиация и ние да си охраняваме сами въздушното 
пространство, няма значение какъв е типът. Военновъздушните сили са ме уверили, че имат възможности да осигурят и 
инженерно-технически, и летателен състав, ако типът самолет е различен“, каза министърът на отбраната и посочи, че 
естествено би било по-лесно, ако имаме F-16 втора ръка. 
По отношение на военната помощ за Украйна, той каза, че това, което е предоставило Министерството на отбраната, е на 
стойност малко над 7 милиона и става въпрос за каски и бронежилетки още по време на редовното правителство. „От нас 
бяха предоставени медицински китове – 350 броя, и 5000 броя зимни облекла със съответните обувки“, заяви Стоянов, 
като допълни, че е оказана и помощ, включително за осигуряване на украинските граждани на територията на България, 
което възлиза общо на над 500 милиона. 
Министър Стоянов съобщи още, че не са ремонтирани танкове, а за бронетанковата техника той отбеляза, че трудно би 
станало тя да бъде доставена в България, за да се ремонтира и след което да бъде върната на Украйна. „Тези хора, които 
работят с тази техника, много добре знаят, че преди да се поеме ангажимент за ремонт, трябва да се оцени състоянието 
на самата техника и чак тогава да се определи и цена, и въобще какъвто и да е ангажимент. Не сме получили заявка от 
украинска страна, не сме ремонтирали такава техника“, категоричен е той. 
Не мога да направя прогноза как ще работи НС. Виждаме, че част от политическите партии са влезли в някаква предизборна 
реторика – коментират неща, които определено не отговарят на действителността, включително и за моето посещение в 
Украйна, че разбира те, министърът на отбраната е там, за да договори допълнителен износ и какво ли още не. Искам да 
уверя, че МО не изнася въоръжена техника. Трудно ми е да предскажа дали НС ще обърне внимание на нашето 
предложение за промяна в споразумението. Това не е блокиране. Напротив, това е една откритост, която част от партиите 
пожелаха от парламента, така че ние сме открити в това отношение и по никакъв начин не бихме си позволили да 
прескочим най-висшия орган в държавата – парламента. Няма как да бъде взето такова решение без парламента. В същото 
време беше сезиран и Конституционният съд и ние ще изчакаме решението на Конституционния съд. 
 
Nova TV 
 
√ Стотици опити за измами и източване на средства от НОИ 
От 2019 до 2021 г. разходите за болнични са се увеличили с близо 35 процента 
От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили с близо 35 
процента. Вследствие от пандемията броят на изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни на лица 
заради гледане на болен и карантина е нараснал повече от 4 пъти.  
Според Георги Терзийски, началник отдел "Връзки с обществеността" в НОИ, има ескалация на опитите за злоупотреби 
като бройка. "Има основания за хипотеза за скрити злоупотреби. Купуването на трудов стаж е рекламентирано, струва 
около 140 лева на месец. До 5 години стаж може да се закупи. При паричните обезщетения за безработица има система 
за автоматизиран контрол с 2000 компонента. Въпреки това има случаи на преправени данни за стаж, които при проверка, 
биват разкрити. Има случай, при който стажът е бил 5 месеца, но е преправен на 2 години и 5 месеца", посочи той. 
Любомира Язаджиева, директор Дирекция "Пенсии" в НОИ, споделя, че повишаването на изискванията за осигурителен 
стаж и възраст за пенсиониране, водят до проблеми. Лицата търсят начин да си набавят недостигащия им стаж. 
Наблюдават се различни схеми - от самосиндикални опити някой да си изработи документ или да се преправи такъв от 5 
на 15 години стаж. Има и цели манифактури - хора, които съставят неистински документи. Преди измамите бяха насочени 
към правилото за най-добрите три години за пенсия, но след навлизането на електронните регистри документите вече 
трудно се фалшифицират", обясни тя. 



9 

 

По думите ѝ когато лице опита да преправи документ, издаден от името на осигурителя, се квалифицира като 
фалшифициране, което се предава към прокуратурата за разкриване на документно престъпление. "Не само 
извършителят, но и лицата, които се ползват от преправянето на данните, подлежат на санкции. В голяма част от случаите 
прокуратурата не успява да установи извършителя, а в други случаи санкциите са глоба или условна присъда", поясни 
Язаджиева. И допълни, че когато се установи надвзета сума чрез нарушение, тя бива иззета с лихвите по законов път.  
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ България шампион по ръст на заплатите в Европа - 16% 
Големите икономики се очаква рецесия и част от българите на ниски позиции в чужбина, ще се върнат у нас, 
прогнозира икономист 
Разходите за час труд в ЕС са се увеличили средно с 3.4% за година, показват данните на Евростат за третото тримесечие 
на 2022 г. На фона на това незначително средно повишение България изпъква с рекорден скок от над 16%. Най-голямо е 
увеличението в добивната промишленост - 14,2%. 
"Очаква се намаление на инфлацията, но и запазване на желанията за увеличение на заплатите. Работодателите ще се 
съобразят със свиването на активната работна сила. В големите икономики се очаква рецесия. Това означава, че част от 
българите на ниски позиции в чужбина, ще се върнат у нас, това ще увеличи еластичността на предлагането на труд в 
България, което може да задържи увеличението на заплатите. То ще продължи, но с умерен темп", заяви доц. д-р Щерю 
Ножаров, икономически съветник на БСК. 
Според него в хотелиерството трудно се задържат кадри, защото е сезонна работа. "Компаниите увеличават заплати, 
където искат да задържат кадрите си поради недостиг на пазара. В България са ниски заплатите на хората, които имат 
изпълнителски функции. Заплатите на хората със стратегически функции са близки до европейските. На 100 000 човека 
заплатите са от 2000 евро нагоре", посочи той. 
По думите му бизнесът е настроен да повишава работните заплати заради инфлацията и свиването на работната сила. 
"Секторите на информационните технологии и финансите са с най-високи доходи, защото те могат да си работят и 
дистанционно. Максималният осигурителен доход изтласква както високите, така и по-ниските възнаграждения нагоре. 
Работодателите търсят максимизиране на печалбата, но това става със задържане на висококвалифицираните кадри", 
коментира Ножаров.  
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ Чипове в личните карти: Ще бъдат ли защитени документите ни 
Коментар на експертът по киберсигурност Любомир Тулев 
В сряда Министерският съвет прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 
Въвежда се правна възможност личните карти да съдържат удостоверения за електронна идентичност. Има ли опасност 
от злоупотреби коментира в студиото на „Здравей, България” експертът по киберсигурност Любомир Тулев. 
„Българите сме свикнали да имаме чип в картите, само че в дебитните и кредитните . Този законопроект дава правна 
възможност да се вкара в нашите лични документи чип с електронна идентичност. Нашата електрона самоличност ще бъде 
внедрена в тези лични документи. Това ще е нашият електронен подпис. С личната карта ще можем да правим абсолютно 
всичко онлайн, което държавата ни дава като възможност – подаване на данъчни декларации, всякакви справки в НОИ, 
НАП”, обясни Тулев. 
Ако личната карта бъде открадната, няма да може да се злоупотреби с електронния подпис, увери експертът. 
„Личните документи ще може да бъдат използвани само от конкретно устройство, който е предварително записан. Ще има 
и пин код, както е при дебитните карти. Освен това, всяко действие с личната карта се записва”, коментира още Тулев. 
Според него е възможно в бдъще дори да може да гласуваме онлайн с тях. Експертът по киберсигурност увери, че няма 
как да ни следя чрез лините карти. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Дивидент 
 
√ ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ НЕ Е В КАТЕГОРИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
Това заяви служебният министър на труда Лазар Лазаров  
Енергийната бедност не е в категорията за социално подпомагане. Няма и предвиден механизъм, който да изплаща 
енергийни помощи за отопление. 
Това заяви социалният министър Лазар Лазаров по време на изслушването си в Комисията по труда, социалната и 
демографската политика в отговор на Деница Сачева от ГЕРБ, която искаше да знае какви разговори се водят по отношение 
на дефинирането на "енергийна бедност".  
Оказва се, че към момента дефиницията и методиките се обсъждат в различните формати на работна група.  
Какво е разминаването между размера на минималния осигурителен праг и минималната работна заплата?  
В отговор на въпрос на зам.-председателя от ресорната парламентарна комисия Искрен Арабаджиев от "Продължаваме 
Промяната", служебният министър заяви, че минималният осигурителен доход за земеделците и самоосигуряващите се е 
710 лв., но за наетите от тях работници е в размер на минималната заплата. И допълни, че законодателството дава 
достатъчно гаранции, така че да няма ощетени лица.  
На какви разчети се обосновава решението минималната работна заплата да е 780лв.? 

https://nova.bg/news/view/2023/01/05/396464/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2023/01/05/396467/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-16/
https://nova.bg/news/view/2023/01/05/396468/%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8/
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Лазаров каза, че разчетите на социалното министерство за новия размер са били на определени на база на текущите 
икономически показатели, като инфлацията е измерена спрямо индексите на потребителските цени.  
Вече е създадена работна група между социалните партньори и заинтересовани страни, за да се обсъди въвеждането на 
европейската директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. 
До 20 февруари т.г. е срокът за подаване на проекти предложения по проект "Красива България". 
Неговите цели са три: подобряване на обществената среда, на социалната инфраструктура и на социалните услуги от 
резидентен тип, информира той. 
 
√ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОУЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СТРОЕЖ НА НЕФТОПРОВОД ОТ АЛЕКСАНДРУПОЛИС ДО БУРГАС 
Кабинетът одобри два меморандума за доставки на петрол и на природен газ от Гърция 
Служебната власт даде зелена светлина за петролопровода от Александруполис към Бургас, след като одобри 
Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на България и Гърция, който позволява двете страни да 
си сътрудничат при изграждане на нефтопровода. 
Подписването на меморандума цели създаване на необходимата база за проучване на възможностите за реализиране на 
инфраструктурния проект за пренос на суров петрол от неруски източници от пристанището Александруполис до района 
на Бургас. 
Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на Министерството на енергетиката 
на България, на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, както и на заинтересованите лица от двете 
страни. 
Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за структуриране 
на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото финансиране. 
В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края на 2024 г. 
Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски 
суров нефт в България по море от алтернативни източници. 
С друг меморандум между енергийните министерства на двете страни се уреждат възможностите за пренос на течен 
природен газ, резервирането на слотове и на капацитет в газохранилището в Чирен. Целта е укрепване на 
сътрудничеството. 
Документът изисква ратификация от Народното събрание, за да влезе в сила. 
 
√ ЗАКРИВАТ "ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ" 
В мотивите на МС пише, че направените анализи сочат, че съществуването му е напълно необосновано от гледна 
точка на защитата на държавния интерес, обществения интерес 
Комисията по енергетика в Народното събрание прие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните 
резерви и военновременните запаси, чрез който ще бъде закрито Държавно предприятие "Държавна петролна компания". 
Държавно предприятие "Държавна петролна компания" (ДП "ДПК") е с предмет на дейност създаване, съхраняване, 
опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти; 
създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, 
експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти. 
Мотивите 
От Министерски съвет пишат, че направените анализи сочат, че съществуването му е напълно необосновано от гледна 
точка на защитата на държавния интерес, обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар 
на горивата в България. Според вносителите на законопроекта създаването на ДП "ДПК" не е обусловено от необходимост 
за удовлетворяване на конкретен обществен интерес, а участието на държавното предприятие на свободния пазар на 
горивата не е обусловено от идентифициран "провал" на пазара, който да налага държавна намеса. 
От правителството отбелязват също, че пазарът на горива в България оперира в условия на редица дефицити. Те обаче са 
концентрирани в областта на недостатъчно ефективния и ефикасен контрол, а не в аспекти, свързани с липсата на 
конкуренция. 
Поради тази причина участието на държавна компания на пазара на горива и плановете на ДП "ДПК" да изгражда и 
оперира бензиностанции са напълно необосновани от пазарна гледна точка. 
Реалистична икономическа ефективност също не може да бъде аргументирана поради факта, че навлизането на такъв тип 
пазар е съпроводено със сериозни пазарни бариери, за преодоляването на които държавната компания няма нито 
експертиза, нито човешки или финансов капитал. В условията на свободен пазар държавата никога няма да достигне 
необходимата мащабност и капацитет, за да бъде икономически ефективна при силно конкурентния пазар, в който 
оперират международни корпорации с многогодишен опит на глобално ниво, допълват от служебното правителство. 
Закриването на предприятието няма да окаже влияние върху държавния бюджет, уточниха вносителите от МС. 
Припомняме, че миналото лято от "Демократична България" внесоха предложение за промени в Закона за държавните 
резерви и военновременните запаси, с които поискаха закриването на Държавната петролна компания (ДПК). 
Създаването на ДПК беше предложено от Министерството на финансите през пролетта на 2020 г. Ръководството беше 
вписано в Търговския регистър през март 2021 г. 
Официално целта на тяхната работа е оптимизация на управлението на задължителните резерви от горива, но тогавашният 
финансов министър Владислав Горанов беше на мнение, че държавата трябва да има повече контрол върху търговията с 
горивата и планираше това да стане чрез верига от държавни бензиностанции. 
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През юли 2021 година, когато Кирил Петков беше служебен министър на икономиката, коментира, че би закрил петролната 
компания, защото не вижда основание тя да съществува. ДПК е част от структурата на Министерството на икономиката, но 
беше създадена с промяна в законодателството. 
 
Банкеръ 
 
√ Комисия в парламента ще изслуша издирвания от Русия Христо Грозев 
Парламентарната комисия за Контрол на службите ще изслуша днес в онлайн връзка, издирвания от Русия журналист 
Христо Грозев. Искането дойде от “Демократична България” във връзка с решението на вътрешното руско министерство 
да го обяви за издирване. 
По казуса с Грозев българското МВнР извика да даде обяснения посланичката на Русия в България Елеонора Митрофанова. 
Тя посочи, че няма информация защо е издирван Христо Грозев. Коментира още, че нищо не го заплашва извън Русия. 
В интервю за Нова телевизия от 28 декември 2022 г. журналистът заяви: “Страхувам се от това, което на руски наричат 
“екцес на изпълнителя” – някой, който ще реши да свърши на своя глава услуга на Кремъл – да причини смърт или да се 
опита да ме отвлече. 
Той коментира, че от поне 2-3 години ФСБ имат голям проблем с разследванията, които прави. “Получавали сме сигнали 
от наши информатори, да внимаваме с новите познанства, с хора, които искат да се запознаят с нас”, каза още Грозев. 
Тогава той не разкри местоположението си от мерки за сигурност. На въпроса къде е в момента Грозев отговори 
единствено, че не е в Европа и е със семейството си. 
“Поне от 2-3 години не само аз, но и колегите от “Белингкат”, имаме особен режим на пътуване, с купуване на билети в 
последния момент, за да не може да бъде лесно разгадано къде пътуваме, какво разследваме. Сега нещата минават на 
качествено друго ниво. За да се върна в Австрия, където живея, трябва да променя значителна част от билетите си, за да 
не попадна на територията на страна, която може да извърши услуга на Кремъл”. Така Христо Грозев обясни ситуацията, в 
която се намира. 
Той заяви, че вероятно е привлякъл вниманието на руските служби още през 2016 г., когато разследва свалянето на 
малайзийския самолет. 
За момента знае от руската държавна медия, че е обявен за издирване по руския Закон за разпространяване на фалшиви 
новини за руската военна операция 
 
√ ОИСР: Пенсионните фондове да внимават с ликвидния риск 
Вложенията в алтернативни активи донесоха печалби на глобалните публични пенсионни схеми. Растящите лихвени 
проценти и низходящото движение на фондовите борси обаче промениха инвестиционния пейзаж. И провокираха 
предупреждението на ОИСР към пенсионните фондове да бъдат „изключително внимателни“ когато влагат пари в 
неликвидни активи, защото  при екстремни обстоятелства те трудно се превръщат в кеш. 
Във времената на ниски лихвени проценти пенсионните дружества наливаха пари в различни алтернативни източници на 
печалби като инфраструктурни проекти и фирми за частен капитал в опит да избягат от ниската доходност на 
правителствените облигации. Подобни инвестиции обаче по правило не са ликвидни и не могат да се трансформират 
мигновено в налични пари. А пенсионната криза в Обединеното кралство през октомври 2022-а показа как резкият ръст на 
лихвените проценти може да промени идилията на нулевите лихви на предишното десетилетие. Което означава, че 
ликвидните проблеми са много важна част от управлението на инвестиционните стратегии. 
Успоредно с ликвидните рискове, ОИСР обръща внимание, че равнището на нужните проучвания на алтернативните 
инвестиции вероятно ще бъде извън възможностите на по-дребните фондове. Защото те по правило изискват по-големи и 
по-квалифицирани екипи, каквито притежават големите пенсионни дружества.   
Предупрежденията на ОИСР се появяват в момент когато апетитът за алтернативни инвестиции не показва признаци за 
охлаждане. През декември 2022-а най-големият мениджър на активи „Блек рок“ посочи, че ролята на частните активи, 
които обхващат всичко – от инфраструктурата до частни кредити, е станала „по-важна от всякога“, защото все повече 
компании се насочват към тях за по-високи доходи.  
Вложенията на глобалните публични пенсионни схеми  в алтернативни източници им е донесла добри печалби. Например, 
пенсионната система на Вирджиния, която има 778 хил. члена, отчете, че инвестициите в публично търгувани акции и в 
инструменти с фиксиран доход са намалели, съответно с 14.8% и с 10.6% за фискалната 2022-а. За разлика от тях реалните 
активи и частните инвестиции са донесли съответно 21.7% и 27.4% през същия отчетен период. 
Почти половината от публичните пенсионни фондове в световен мащаб с активи за над 3 трлн. щ. долара планират да 
увеличат вложенията си в алтернативни продукти, показва последното проучване на Форума на официалните парични и 
финансови институции (OMFIF). Активите, предоставящи инфлационна застраховка, включително инфраструктура и някои 
недвижими имоти, са сред най-предпочитаните, показва още анализът на експертите от независимата организация за 
централни банки, икономическа политика и публични инвестиции. Което не ги учудва предвид ширещите се опасения за 
инфлацията. OMFIF обаче отбелязва и рисковете при този подход: „преследването на по-висока доходност в сравнително 
неликвидни пазари дава по-малка гъвкавост на фондовете да променят стратегиите си в бъдеще“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 
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- Над 350 км автомагистрали у нас трябва да се обезопасят. Кои са опасните пътни отсечки и какво може да се 
направи; Гост: Богдан Милчев. 

- Тема: Какви са шансовете за съставяне на кабинет и вървим ли към решаващия трети мандат; Гост: Стефан Янев, 
председател на партия "Български възход". 

- Политическият пъзел и възможните сценарии за излизане от кризата; Гости: Политолозите Стойчо Стойчев и Слави 
Василев. 

- Единно зарядно за мобилни устройства и какви ще са ползите за потребителите; Гост: Гергана Паси. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Кои партии подкрепят декларацията на ПП за кабинет от втория мандат. 
- Кой е полицаят превозвал нелегални емигранти. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Полицай - каналджия! Кой е задържаният за превоз на нелегални мигранти служител на реда? И още: За 

хвърлената и неприета оставка; Гост: Главният секретар на МВР Петър Тодоров. 
- Между втория и третия мандат. Какъв кабинет биха подкрепили ГЕРБ; Гост: Десислава Атанасова. 
- Атаката на вирусите; Гост: Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пенсионерът вече живее с 60 лв. повече на месец от 500 000 българи на минимална заплата 
в. Телеграф - ДАВАТ ПО 208 ЛВ. НА САМОТНИ СТАРЦИ ОТ ЮНИ 
в. Труд - АПТЕКИТЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА ЗА ГРИП И АНТИБИОТИЦИ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Наддаване за третия - БСП, ДПС, ДБ и Янев със заявки за правителство 
в. 24 часа - Скандали за пари в червената къща - получават ли траншове всички местни структури? 
в. 24 часа - Децата, убили мъж за половин шише ракия, се дрогирали и крадели 
в. 24 часа - С Гърция си разменяме газ, ще правим и петролопровод 
в. Телеграф  - ПАРТИИТЕ ВИЖДАТ ШАНС С ТРЕТИЯ МАНДАТ ИЛИ ИЗБОРИ 
в. Труд - Субсидиите за тока повишили инфлацията 
в. Труд  - Българските магистрали 3 пъти и половина по-опасни от австрийските 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Стив Ханке, икономист: Лошите ефекти от инфлацията вече са зад гърба на българите, инвестирайте в 
земя 
в. Телеграф - НАЧАЛНИКЪТ НА ПСС ЕМИЛ НЕШЕВ: Направихме 14 АКЦИИ ЗА 14 ДНИ 
в. Труд  - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд news": От декларацията на "Промяната" лъха на болшевизъм 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - ДНЕС - ПРОГНОЗИТЕ НА СОЦИОЛОГА КЪНЧО СТОЙЧЕВ: Ако 3-ият мандат е при Хр. Иванов, ГЕРБ може да 
подкрепят 
в. Телеграф  - Българи, юнаци? Да, бе, да 
в. Труд  - Висшето образование и "шепнещият" конституционализъм 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- В 9.00 часа започва редовно пленарно заседание на 48-ото Народното събрание. 
*** 
Добрич. 

- Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще посети Многопрофилната болница, за да поздрави първото бебе на 
града за 2023 г. 

*** 
Велико Търново. 

- От 17:30 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе разяснителна среща за новата програма 
за саниране. Поканени са всички заинтересувани лица. Входът е свободен. 

*** 
Сопот. 

- 8.00 часа - Тържествена Света литургия в църкавта "Св. Св. Петър и Павел" 
10.00 часа - Литийно шествие до р. Манастирска 
10.30 - Богоявленски водосвет. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа в зала "Славейков" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 

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

