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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Васил Велев и КНСБ искат бързо решение на НС срещу затварянето на въглищни централи 
От Плана трябва да отпадане ангажимента за намаляване на въглеродните емисии, настояват синдикатите  
Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява отново Народното събрание да вземе в най-кратки 
срокове решение, с което да задължи правителството да започне незабавни преговори с ЕК за предоговаряне на Плана за 
възстановяване и устойчивост с цел запазване на енергийната независимост на страната. От плана трябва да отпадане 
поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% спрямо 2019 г. до 
2026 г. 
За това апелира и инициираната от КНСБ и КТ "Подкрепа" Декларация, която на 16 декември 2022 г. бе подкрепена от 
депутати от ГЕРБ, БСП, "Продължаваме промяната", ДПС, "Български възход", "Възраждане". 
Под нея се подписаха и председателите на БСК и АИКБ Добри Митрев и Васил Велев, зам.-председателят на КРИБ Николай 
Вълканов, кметове на общини, представители на браншови камари, предприятия от енергийния и добивния сектор, 
синдикални председатели, лидерите на федерации от двете конфедерации. 
Декларацията бе подкрепена и от министерството на енергетиката, от където по време на проведената дискусия на 16 
декември подчертаха, че са необходими спешни действия, защото още от тази година България влиза в обяснителен 
режим пред ЕК защо не изпълнява поетите ангажименти. 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев и КНСБ настояват за бързо решение на НС срещу затварянето на въглищни централи 
Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява отново Народното събрание да вземе в най-кратки 
срокове решение, с което да задължи правителството да започне незабавни преговори с ЕК за предоговаряне на Плана за 
възстановяване и устойчивост с цел запазване на енергийната независимост на страната, съобщиха от пресцентъра на 
КНСБ. 
В своята позиция те посочват, че от плана трябва да отпадане поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии 
от производство на електроенергия с 40% спрямо 2019 г. до 2026 г. 
За това апелира и инициираната от КНСБ и КТ "Подкрепа" Декларация, която на 16 декември 2022 г. бе подкрепена от 
депутати от ГЕРБ, БСП, "Продължаваме промяната", ДПС, "Български възход", "Възраждане". Под нея се подписаха и 
председателите на БСК и АИКБ Добри Митрев и Васил Велев, зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, кметове на 
общини, представители на браншови камари, предприятия от енергийния и добивния сектор, синдикални председатели, 
лидерите на федерации от двете конфедерации. 
Декларацията бе подкрепена и от министерството на енергетиката, от където по време на проведената дискусия на 16 
декември подчертаха, че са необходими спешни действия, защото още от тази година България влиза в обяснителен 
режим пред ЕК защо не изпълнява поетите ангажименти. 
Припомняме единомислието на всички участници в дискусията, че записаното в плана намаляване на емисиите с 40% не 
защитава националния интерес и ще доведе до тежки икономически и социални последствия за страната. 
"Предвиденото намаляване на въглеродни емисии от производството на електроенергия с 40% до края на 2025 г. спрямо 
2019 г., обхващащо централите, работещи на въглища, ще превърне страната ни от износител на електроенергия в страна 
зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. 
Под риск са поставени хиляди работни места в комплекса "Марица изток" след 3 години, безработица и обезлюдяване на 
засегнатите региони. Независимо от различните планове и сценарии за справедлив преход на тези региони, никой от тях 
няма да бъде изпълнен и работещ ефективно в рамките на толкова кратък период, докато негативите от порочно изпълнен 
план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени непосредствено от хората и икономиката на страната", се 
посочва в Декларацията. Тя бе изпратена преди няколко седмици в парламента и в Министерския съвет. 
КНСБ призовава Народното събрание да прояви отговорност и разум и да постави националния интерес над всички 
политически противоборства. 
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Банкеръ 
 
√ Работодателите и синдикатите настояват за преговори за предоговаряне на ПВУ 
„Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява Народното събрание да вземе в най-кратки 
срокове решение, с което да задължи правителството да започне незабавни преговори с Европейската комисия за 
предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост с цел запазване на енергийната независимост на страната.“ 
За това апелират от КНСБ и КТ „Подкрепа“ в Декларация, която на 16 декември 2022 година бе подкрепена от депутати от 
ГЕРБ, БСП, „Продължаваме промяната“, ДПС, „Български възход“, „Възраждане“. Под нея се подписаха и председателите 
на Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добри Митрев и Васил 
Велев. Също така декларацията бе подписана и от зам.-председателя на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) Николай Вълканов, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, зам.-кметът на Гълъбово 
Пламен Бараков, представители на общините Годеч, Бобов дол, Твърдица, Дупница, Драгоман, представители на 
браншови камари, предприятия от енергийния и добивния сектор, синдикални председатели, лидерите на федерации от 
двете конфедерации. 
Декларацията бе подкрепена и от Министерството на енергетиката. Оттам подчертаха, че са необходими спешни действия, 
защото още от тази година България влиза в обяснителен режим пред Европейската комисия. 
От КНСБ настояват, че от плана трябва да отпадне поетият в него ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от 
производство на електроенергия с 40% спрямо 2019 г. до 2026 година. Те подчертават, че записаното в Плана намаляване 
на емисиите с 40% не защитава националния интерес и ще доведе до тежки икономически и социални последствия за 
страната. Синдикатите обясниха, че предвиденото намаляване на въглеродни емисии от производството на 
електроенергия с 40% до края на 2025 г. спрямо 2019 г., обхващащо централите, работещи на въглища, ще превърне 
страната ни от износител на електроенергия в страна, зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци  
и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. 
„Под риск са поставени хиляди работни места в комплекса „Марица изток“ след три години безработица и обезлюдяване 
на засегнатите региони. Независимо от различните планове и сценарии за справедлив преход на тези региони, никой от 
тях няма да бъде изпълнен и работещ ефективно в рамките на толкова кратък период, докато негативите от порочно 
изпълнен план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени непосредствено от хората и икономиката на 
страната,“ посочват синдикалистите в Декларацията. 
КНСБ призовава Народното събрание да прояви отговорност и разум и да постави националния интерес над всички 
политически противоборства. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев и КНСБ искат бързо решение срещу затварянето на въглищни централи 
КНСБ настоява парламентът да вземе в най-кратки срокове решение, с което да задължи правителството да започне 
незабавни преговори с ЕК за предоговаряне на плана за възстановяване. Целта е да се запази енергийната ни 
независимост. 
От плана трябва да отпадане поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на 
електроенергия с 40% спрямо 2019 г. до 2026 г. 
За това апелира и инициираната от КНСБ и КТ "Подкрепа" Декларация, която на 16 декември 2022 г. бе подкрепена от 
депутати от ГЕРБ, БСП, "Продължаваме промяната", ДПС, "Български възход", "Възраждане". Под нея се подписаха и 
председателите на БСК и АИКБ Добри Митрев и Васил Велев, зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, кметове на 
общини, представители на браншови камари, предприятия от енергийния и добивния сектор, синдикални председатели, 
лидерите на федерации от двете конфедерации. Декларацията бе подкрепена и от министерството на енергетиката, от 
където по време на проведената дискусия на 16 декември подчертаха, че са необходими спешни действия, защото още от 
тази година България влиза в обяснителен режим пред ЕК защо не изпълнява поетите ангажименти. 
Припомняме единомислието на всички участници в дискусията, че записаното в плана намаляване на емисиите с 40% не 
защитава националния интерес и ще доведе до тежки икономически и социални последствия за страната. 
„Предвиденото намаляване на въглеродни емисии от производството на електроенергия с 40% до края на 2025 г. спрямо 
2019 г., обхващащо централите, работещи на въглища, ще превърне страната ни от износител на електроенергия в страна 
зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. 
Под риск са поставени хиляди работни места в комплекса „Марица изток“ след 3 години, безработица и обезлюдяване на 
засегнатите региони. Независимо от различните планове и сценарии за справедлив преход на тези региони, никой от тях 
няма да бъде изпълнен и работещ ефективно в рамките на толкова кратък период, докато негативите от порочно изпълнен 
план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени непосредствено от хората и икономиката на страната", се 
посочва в Декларацията. Тя бе изпратена преди няколко седмици в парламента и в Министерския съвет. 
КНСБ призовава Народното събрание да прояви отговорност и разум и да постави националния интерес над всички 
политически противоборства. 
 
3eNews 
 
√ Васил Велев и КНСБ настояват Парламентът бързо да вземе решение и да отпадне изискването в ПВУ за 40% 
намаляване на CO2 емисиите 
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Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява отново Народното събрание да вземе в най-кратки 
срокове решение, с което да задължи правителството да започне незабавни преговори с ЕК за предоговаряне на Плана за 
възстановяване и устойчивост с цел запазване на енергийната независимост на страната. От плана трябва да отпадане 
поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% спрямо 2019 г. до 
2026 г. Това припомниха днес от синдикалната организация. 
За това апелира и инициираната от КНСБ и КТ "Подкрепа" Декларация, която на 16 декември 2022 г. бе подкрепена от 
депутати от ГЕРБ, БСП, "Продължаваме промяната", ДПС, "Български възход", "Възраждане". Под нея се подписаха и 
председателите на БСК и АИКБ Добри Митрев и Васил Велев, зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, кметове на 
общини, представители на браншови камари, предприятия от енергийния и добивния сектор, синдикални председатели, 
лидерите на федерации от двете конфедерации. 
Декларацията бе подкрепена и от министерството на енергетиката, от където по време на проведената дискусия на 16 
декември подчертаха, че са необходими спешни действия, защото още от тази година България влиза в обяснителен 
режим пред ЕК защо не изпълнява поетите ангажименти. 
Припомняме единомислието на всички участници в дискусията, че записаното в плана намаляване на емисиите с 40% не 
защитава националния интерес и ще доведе до тежки икономически и социални последствия за страната. 
„Предвиденото намаляване на въглеродни емисии от производството на електроенергия с 40% до края на 2025 г. спрямо 
2019 г., обхващащо централите, работещи на въглища, ще превърне страната ни от износител на електроенергия в страна 
зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. 
Под риск са поставени хиляди работни места в комплекса „Марица изток“ след 3 години, безработица и обезлюдяване на 
засегнатите региони. Независимо от различните планове и сценарии за справедлив преход на тези региони, никой от тях 
няма да бъде изпълнен и работещ ефективно в рамките на толкова кратък период, докато негативите от порочно изпълнен 
план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени непосредствено от хората и икономиката на страната", се 
посочва в Декларацията. Тя бе изпратена преди няколко седмици в парламента и в Министерския съвет. 
КНСБ призовава Народното събрание да прояви отговорност и разум и да постави националния интерес над всички 
политически противоборства. 
 
Кариери 
 
√ АИКБ: 40% от българските компании са песимисти за 2023 г. 
Новата година се посреща с песимистични очаквания oт 40 на сто от българските компании относно българската 
икономика. Почти 26% смятат, че следващата година ще е по-добра, а останалите - че няма да е по-различна от изминалата 
2022 г. 
Това показва 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 работни места. 
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. 
В края на миналата година Българската стопанска камара също обяви данни от допитване сред членовете си, изводите от 
които се доближават до анкетата на АИКБ. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Депутатите ще гласуват декларацията с приоритети на "Продължаваме Промяната" 
Народното събрание разглежда декларацията с приоритетите на "Продължаваме Промяната". 
От изхода на гласуването в пленарната зала зависи дали вторият мандат ще бъде изпълнен. Това заяви номинираният за 
премиер Николай Денков още при приемането на папката от президента. 
Ако декларацията не получи подкрепа в парламента, той ще върне папката празна. Досега единствено от "Демократична 
България" са заявили, че ще подкрепят правителство с втория мандат. 
Точката е втора в дневния ред на депутатите. Преди това ще има блицконтрол с премиера Гълъб Донев и неговите 
заместници. 
 
√ Кои са големите проблеми на МВР - коментар на експертите по сигурност Николай Радулов и Тихомир Безлов 
МВР преживява сложно време между избори. Това мнение изрази в "Денят започва" проф. Николай Радулов, експерт по 
национална сигурност. 

https://www.karieri.bg/news/40011_biznest-v-blgariya-rst-na-ceni-i-predpazlivi-planove-pr
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Преди време се каза, че шест месеца преди избори и шест месеца след избори МВР не работи, за да не сбърка, а вече две 
години сме в поредица от избори. И това е една от причините МВР да работи на своя минимум. Дълги години не се 
обръщаше внимание на постъпките на служителите. И това създава чувство за безнаказаност у по-младите служители, 
отбеляза Радулов. 
Според Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията големият проблем в България е, че смяната на 
политическото ръководство води до смяна на ръководни служители в МВР. Това обикновено се случва в Източна Европа. 
"Един от проблемите е, че системата е силно политизирана. А и самата система преди 90-та година беше изградена на 
базата на политическата лоялност и пазенето на комунистическата партия", изтъкна Безлов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Управленската декларация на ПП влиза в пленарната зала на парламента 
Управленската декларация на "Продължаваме промяната" (ПП) влиза в пленарната зала на Народното събрание. 
Документът съдържа 4 основни приоритета, по които втората политическа сила ще търси подкрепа от депутатите днес. 
Какви са нагласите на парламентарно представените партии към момента? 
Декларацията на ПП включва - развитие на икономиката, национална сигурност и върховенство на правото, енергийна 
независимост, намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване. 
Кандидат-премиерът на "Продължаваме промяната" академик Николай Денков вече обяви, че ако тя не събере 
необходимото мнозинство, ще върне мандата неизпълнен. 
От ГЕРБ определиха декларацията като слаба и лекомислена, от "Възраждане категорично" няма да я подкрепят. 
Коментарът на Тома Биков и Костадин Костадинов: 
"Една декларация, колеги, не може да управлява. Повярвайте ми, вашата не е добре написана." 
"Не, няма да има правителство и ние това нещо го казваме още от 3 октомври. Всъщност реално погледнато последните 
три месеца ставаме свидетели на една изкуствено продължавана агония." 
БСП също няма да подкрепи декларацията с мотива, че формулата с правителство на малцинството ще удължи 
политическата криза, вместо да я разреши. Въпреки това левицата ще продължи диалога за съставяне на правителство. 
ДПС не коментираха документа. 
"Български възход" поискаха той да бъде редактиран, защото това, което се предлага в момента не изглежда устойчиво и 
те не биха го подкрепили. 
Единствената категорична подкрепа за декларацията на ПП е от "Демократична България". 
"Ние работим за това да се състави правителство с втория мандат, защото смятаме, че това е отговорният сценарий", каза 
съпредседателят на дясната коалиция Христо Иванов. 
Декларацията е втора точка от днешното пленарно заседание. То ще започне с блиц контрол с премиера и неговите 
заместници. 
Депутатите ще проведат и редовния за петък парламентарен контрол. 
 
√ Министър Алексиев: "Лукойл Литаско" ще плаща данъци в България 
Компанията "Лукойл Литаско" е преместила дейността си у нас и ще плаща данъци. Това потвърди в блиц парламентарния 
контрол служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта 
и съобщенията Христо Алексиев. 
"Тя вече плаща тук данъци. И догодина ще плаща данъци в България. Вие знаете, че авансово беше внесен и 90 милиона 
данък, което представлява 10% корпоративен данък, както и 33% данък, свързан с облагане на свръхпечалбите по 
регламент. Очакваме догодина около 600 милиона, във връзка с това, че пренесоха дейността си в България, да бъдат 
платени към бюджета от страна на "Лукойл". 
Същевременно с това и цените на горивата вървят надолу много сериозно. Например на А95 с 85 стотинки са по-ниски, 
откакто управлява служебното правителство", каза министър Христо Алексиев. 
 
√ Комисията по култура на НС "за" български културно-информационен център в Тараклия 
Да се открие открие български културно-информационен център в молдовския град Тараклия, реши единодушно 
парламентарната Комисия по културата и медиите. 
Депутатите възложиха на министъра на културата ръководеното от него ведомство да финансира културния институт, а 
предложението беше на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. 
 
БТА 
 
√ Енергийното министерство ще определи координатори за връзка с общинските офиси по програмата за енергийна 
ефективност 
Ще определим координатори от страна на Министерството на енергетиката, които да са в ежедневна връзка с общинските 
офиси за най-често задаваните въпроси от гражданите, относно програмата за енергийна ефективност. Това обяви в Бургас 
министърът на енергетиката Росен Христов. Заедно с кмета на общината Димитър Николов той посети новооткрития 
Енергиен офис в сградата на Културен дом НХК. В него общински експерти дават информация на гражданите и бизнеса за 
програмите, свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ. 

https://bntnews.bg/news/koi-sa-golemite-problemi-na-mvr-komentar-na-ekspertite-po-sigurnost-nikolai-radulov-i-tihomir-bezlov-1219274news.html
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"Това е изключително улеснение за гражданите по отношение на подготовката на документацията за кандидатстване и 
възможност да се възползват максимално от програмите за енергийна ефективност", заяви министър Христов. Засега 
Енергиен офис е открит единствено в Бургас, но желанието на министерството е останалите общини да бъдат активни за 
разкриването на такива, стана ясно от думите на министъра на енергетиката. 
"Бургаските граждани проявяват към програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Експертите на Общината подпомагат хората при попълването на документите за кандидатстване по програмата и ги 
информират за предстоящите възможности. До този момент над 215 сдружения на собствениците в морския град са 
подали документи", каза кметът Димитър Николов. 
БТА припомня, че офисът в Бургас е изграден по проект "Слънчеви градове", който се изпълнява в партньорство със 
Столична община. По него е направено заснемане на покривите на всички сгради в Бургас. На база на кадрите, чрез 
специален софтуер може да се изчисли потенциалът на всеки един от покривите на сградите на територията на града за 
изграждането на фотоволтаични инсталации. Офисът работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. 
И още: МРРБ определи 80 млн. лева максимален финансов ресурс за община Бургас, който ще обезпечи изпълнението на 
мерки за енергийна ефективност на не повече от 30 сгради, в зависимост от големината им. Всички, които отговарят на 
предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от 
екип на Община Бургас и подадени на МРРБ до 31 май 2023 година. А този месец, фирмите, които ще изготвят техническия 
паспорт и енергийното обследване, ще започнат работа в комплексите "Меден рудник", "Изгрев", "Зорница", "Славейков", 
"Зора", "Братя Миладинови" и "Лазур". 
 
√ Трябва да уведомим Европейската комисия, че България не е в състояние да изпълни ангажимента за 
декарбонизация, според Димитър Манолов 
Трябва да уведомим Европейската комисия, че България не е в състояние да изпълни ангажимента за декарбонизация, 
който е поет. Това коментира в предаването „Денят започва“ на БНТ президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов по 
повод предложението на някои политически формации за предоговаряне на поетите ангажименти за декарбонизация по 
Плана за възстановяване и устойчивост. 
Според Манолов предоговарянето на Плана е невъзможно, защото отсрещната страна няма да се съгласи. 
Ние трябва да начертаем линията, от която връщане назад няма. Казваме, че не сме в състояние и това нещо може да бъде 
аргументирано по 100 начина, защото нищо в света на енергетиката не е същото, коментира той. 
Миналата година българската енергетика произведе печалба по-голяма от всички средства, които са предвидени в Плана 
за възстановяване и устойчивост, добави президентът на синдиката. 
Няма нито техническа, нито икономическа логика в настояването за затварянето на нашите мощности, защото оставаме 
без ток, защото оставаме без пари, защото трябва да плащаме скъп ток, коментира още Димитър Манолов. 
За съжаление въглищните централи в момента са опората на енергетиката. Имаше други времена, в които в АЕЦ 
„Козлодуй“ работеха шест реактора и тогава въглищните централи балансираха производството на електроенергия и 
произвеждаха около 40 % от това, което ползвахме. Сега нещата са обърнати наопаки – въглищните централи произвеждат 
около 60 % от електроенергията, която използваме, и няма с какво да ги заменим истински, добави президентът на КТ 
„Подкрепа“. 
По думите му, когато въглищата в Маришкия басейн свършат след 40-50 години, потребността от въглищни централи ще 
отпадне от само себе си, но дотогава ние ще имаме време да видим с какво да заместим тези мощности. Сегашните 
решения са неработещи - на нас ни се предлага да ги заменим с ВЕИ-та, добави още Манолов. 
 
3eNews 
 
√ Служебното правителство ще внесе в Парламента проект на нова енергийна стратегия 
В новия документ ще бъде заложено и изграждането на нови ядрени мощности у нас 
НС се занимава с всичко останало, но не и с основната си дейност - законотворчеството. Всички закони по ПВУ са внесени 
от служебното правителство, но не съм оптимист, че ще бъдат приети повече от 2 или 3 законопроекта по плана. Това заяви 
служебният премиер Гълъб Донев пред БНР. 
Служебното правителство си свърши работата, проектите отлежават от октомври досега, движението е нулево в 
парламента, подчерта Донев. 
Ангажиран съм и зает с това да подготвя служебното правителство с отчета, който трябва да представим за свършената 
работа, коментира Донев в отговор на въпрос дали ще има редовно правителство. Виждате, че шансовете с втория мандат, 
макар че подходът на Денков за диалог беше добър ход, да видим утре декларацията, която ще предложат за гласуване в 
НС, дали ще съберат мнозинство, посочи Донев. 
По други теми, служебният премиер каза, че ЕК задължава България да намали с 10% въглеродните емисии още тази 
година. „Това не е приемливо за нас и ще настояваме този ангажимент да бъде отсрочен във времето“, каза в Калофер 
служебният премиер Гълъб Донев. 
Служебното правителство има своята отговорност пред българските граждани и икономика, добави Донев. 
Няма да е тайна, ще внесем електроенергийна стратегия, която да покаже развитието на енергийния сектор в България в 
близките няколко години, залагането на нови ядрени мощности, да предвиждат се такива, коментира Донев. 
 
√ Министър Христов обсъди с кметове актуалните енергийни програми 
В Бургас вече работи енергиен офис 
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Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с кметовете на Созопол Тихомир Янакиев и на Бургас Димитър 
Николов. Основна тема на разговорите бяха актуалните енергийни програми за граждани и възможностите за съдействие 
от страна на общините. 
В Бургас Христов посети действащия от месец енергиен офис, инициативата за който е на общината. По думите на кмета 
Николов идеята е гражданите да получат нужната им информация и помощ при кандидатстване. “Този офис е от 
изключителна помощ за министерствата и за това програмите да стигнат реално до гражданите”, подчерта енергийният 
министър. Интересът е изключително голям, като в някои от дните се консултират над 40 човека. 
Христов и Николов разговаряха и с граждани дали са доволни от услугата и дали са получили нужната им информация. 
“Обратната връзка е много важна за нас, защото чрез нея можем да прецизираме и улесним кандидатстването за 
гражданите”, каза министърът на енергетиката. 
 
√ МРРБ и Сдружението на общините ще правят работна група, която да предложи нов Закон за ВиК 
Министър Шишков: В диалог с общините ще предложим новия закон, за да стартираме милиардни инвестиции в 
сектора от средата на годината 
Нова работна група с представители на общините ще предложи промени в проекта на Закон за водите. Законопроектът бе 
изработен от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  публикуван за обществено 
обсъждане през месец декември м.г. Някои от текстовете обаче получиха остро несъгласие от страна на местните власти. 
Това съобщиха от МРРБ. 
За това се договориха на работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков 
и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В срещата участие взеха и зам.-
министър Николай Шушков, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева, директорът на 
дирекция ВиК инж. Иванка Виденова, кметове на общини и др. Целта е в дух на диалог и партньорство да се намери 
решение на спорните точки. 
Министър Шишков отбеляза, че приемането на Закон за ВиК, включващ пакет от реформи в сектора, е залегнало в Плана 
за възстановяване и устойчивост, за да получи страната ни инвестиции от близо 400 млн. лв. в подобряване на ВиК 
инфраструктурата. Законът е ключ и Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., по която ще получим милиарди левове за 
обновяване на мрежите в. „В много населени места има сериозни проблеми с водоснабдяването. Кметовете искат помощ 
от държавата, защото не могат да се справят сами. Това обаче е работа на парче, която не решава генерално проблема с 
остарялата водопроводна мрежа, която е в тежко състояние. Ако не се възползваме от безвъзмездните европейки 
средства, а разчитаме само на средствата от държавния бюджет, проблемите ще се задълбочават“, заяви арх. Шишков. 
Той допълни, че ако се подходи чисто икономически към решаване на проблема цената на водата също ще стане 
непосилна за хората. „Трябва ни ясна философия как искаме да се развива отрасъл ВиК, на която да стъпи и закона. Тя 
трябва да гарантира и ролята на държавната политика в сектора, защото общините няма да могат да се справят сами с 
тежкия проблем. Ако ВиК дружествата трябва да платят цялата нужна инфраструктура, цената на водата ще стане много 
висока“, отбеляза още регионалният министър. Той напомни на кметовете, че има общини, които са природно богати с 
водоизточници, от които водата стига до хората по гравитачен път, но и такива с големи проблеми с доставката на вода. 
„Не забравяйте, че в даден момент всяка община може да изпадне в криза с водата и пак ще търси помощта на държавата. 
Така страдат община, ВиК и гражданите. Консолидацията не е мръсна дума, така държавата ще може да помогне повече, 
отколкото да пречи“, каза още арх. Иван Шишков и подчерта, че затова е важно системата да работи еднакво добре за 
всички, а не природните ресурси на едно населено място да са пречка за друго. 
В новата работна група ще бъде излъчена представителна извадка от различни общини, като по препоръка на министър 
Шишков ще има такива от консолидирани и неконсолидирани ВиК територии, общини с проблеми и без проблеми с 
водоснабдяването, малки и големи администрации. Групата ще направи задълбочен анализ и предложения за промени в 
кратък срок. Целта е настоящето или следващото народно събрание, ако не се сформира редовно правителство, да приеме 
закона до средата на годината, когато е крайният срок за стартиране на програмите за ремонт и модернизация на ВиК 
мрежите. 
 
√ Инвестиционен комитет в МИР ще подпомага усвояването на средствата от Европейския инвестиционен фонд 
С 14 гласа "за" и 2 гласа "против" Комисията по икономическа политика и иновации в парламента одобри на първо четене 
законопроект за ратифициране на споразумение за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост между 
България и Европейския инвестиционен фонд. То е за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за 
възстановяване и устойчивост в България капиталови операции, предаде БТА. 
Споразумението е подписано на 5 декември 2022 г. от министъра на иновациите и растежа за Република България и от 
представители за Европейския инвестиционен фонд - Марсел Мюлер Марбах и Пабло Милан Сантеро. 
Споразумението е сключено в изпълнение на Приложение от 28 април 2022 г. към решение за изпълнение на Съвета за 
одобряване оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), съгласно което капиталовите 
инструменти по ПВУ ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по 
прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по Механизма за 
възстановяване и устойчивост (МВУ) между правителството на България и ЕИФ. Предвидените средства за капиталови 
операции по Плана за възстановяване и устойчивост са на обща стойност 180 млн. евро.  
В проекта е заложено ЕИФ да получава годишна такса от 0,65 на сто от сумата плюс други такси, но не повече от 10 процента 
от общия размер от посочените вече 180 млн. евро или до 18 млн. евро, посочиха от Министерството на иновациите и 
растежа. 
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Целта на Програмата за икономическа трансформация, която е част от ПВУ, е предоставяне на подкрепа за бързо 
възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната 
конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. 
Програмата се състои от три фонда "Растеж и иновации", "Зелен преход и кръгова икономика" и "Инвестиции в климатичен 
неутралитет и цифрова трансформация". 
Споразумението има силата на международен договор и подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание. 
Депутатът Румен Гечев изрази опасения че българската страна не е заложила механизми и критерии за оценка на работата 
на ЕИФ. Той посочи, че в ЕИФ имат сигурни приходи, без да е ясно каква ще е ползата от тяхната работа за българската 
държава. Не е ясно и кой ще инвестира, и накъде ще бъдат насочени парите, добави той. Румен Гечев каза, че ще одобри 
проекта, но предложи таксата за консултанта да се плаща прогресивно, в зависимост от резултата. 
Инвестиционен комитет, оглавяван от МИР, ще реши къде да се насочат парите, като всичко ще се стикова и на ниво 
Европейска комисия, каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. ЕИФ е структуриращ агент и консултант. 
Той няма да инвестира, ние ще използваме неговите най-добри практики, а парите идват от Европа през ПВУ. Отворени са 
всички опции за бенефициенти, които ще бъдат разгледани от МИР. Има полза споразумението да е в по-широки рамки, 
за да си свършим по-добре работата, добави Пулев. 
 
√ БНЕБ пуска роботизирана търговия с електрическа енергия и на пазар “Ден напред“ 
Българска независима енергийна борса стартира роботизирана търговия и на пазар „Ден напред“. Това е възможно 
благодарение на технологичното приложение за свързаност API на водещия европейския оператор на платформи за 
търговия с електроенергия Nord Pool, което БНЕБ вече предлага в страната ни за сегмент „В рамките на деня“, съобщиха от 
енергийната борса. 
Така, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия търговски участници, придобили статус „активен“ на 
пазарен сегмент „Ден напред“ вече ще имат право да използват API за роботизирана търговия. Досега възможност да 
търгуват по този начин имаха само търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“. 
„Интересът към автоматизираната търговия и положителният ефект от нея, както и натрупаният опит от изминалата година 
на пазар „В рамките на деня“, ни убеди да предоставим тази възможност и на пазарните участници на сегмент „Ден 
напред“. Тези участници, които се възползват от новостите – ще имат конкурентно предимство пред останалите като най-
важното е, че това ще бъде от най-голяма полза за техните клиенти и потребители.“, каза Константин Константинов, 
изпълнителен директор на БНЕБ. 
Технологичното приложение API* дава възможност за свързаност, така че регистрираните търговски участници да могат 
да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е по- голямо 
удобство, по-кратко време за реакция, точни отчети и сигурност.мПредимствата от внедряването на API са: ефективна и 
безпроблемна интеграция с вътрешните системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти; 
роботизирана търговия за максимизиране на пазарните възможности; персонализирани и автоматизирани отчети, и 
консолидирани уеб базирани ИТ решения. ЕVN Трейдинг (част от групата на EVN в България) е първият търговец на 
електроенергия в България, стартирал роботизирана търговия на БНЕБ през 2021 г. Към момента 10 пазарни участници 
търгуват електрическа енергия по този начин на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ.** 
Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на 
електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия 
с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени 
посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и 
„Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е 
пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC - Multi-Regional Coupling) и 
асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските 
енергийни борси Europex. 
Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg 
---------------------------------------------------------------------- 
*  API е съкращение от Application Programming Interface или софтуерен посредник, който позволява на две приложения да 
се свързват помежду си. Всеки път, когато се използва приложение като Facebook,изпраща се съобщение или се проверява 
времето на телефона, това става чрез API. 
** /Вижте успешната история за използването на API oт EVN Трейдинг в България: 
https://youtu.be/xAUF-zQoCkk 
 
√ Понижение с 8.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 249.01 лв. за MWh с ден за доставка 6 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 249.01 лв. за MWh с ден за доставка 6 януари 2023 г. и обем от 82 902.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
с 8.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 283.95 лв. за MWh, при количество от 42 836.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 066.50 MWh) е на цена от 214.06 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 209.68 лв. за MWh и количество от 3190.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 118.93 лв. за MWh ( 3264.8 MWh). 

http://www.ibex.bg/
https://youtu.be/xAUF-zQoCkk
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 371.73 лв. за 
MWh при количество от 3505.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 252.01 лв. за MWh при обем от 3149.2 MWh. по данни на 
https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 271.05 лв. за MWh (138.59 евро за MWh) за 5 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 6 януари се понижава до 249.01 лв. за MWh ( спад с 8.1 %) по данни на БНЕБ или 127.31 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 210.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 276.56 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 39,07% 2161.93 
Кондензационни ТЕЦ 38,42% 2126.09 
Топлофикационни ТЕЦ 7,08% 391.73 
Заводски ТЕЦ 2,29% 126.69 
ВЕЦ 0,18% 9.9 
Малки ВЕЦ 2,03% 112.51 
ВяЕЦ 1,50% 82.83 
ФЕЦ 8,64% 478.4 
Био ЕЦ 0,79% 43.84 
Товар на РБ 4633.37 
Интензитета на СО2 е 458g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ За четвърта поредна година Schneider Electric получава признание като доставчик-шампион според матрицата на 
Canalys за лидерство при каналите за продажби в региона ЕМЕА 
Званието „шампион“ е признание за доставчиците, които постигат най-високо ниво в управлението на 
продажбените канали, като отбелязват подобрения на годишна база. 
 

 
 
Schneider Electric™, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, съобщи, че 
компанията е отличена за четвърта поредна година като „доставчик-шампион“ в матрицата за лидерство в продажбените 
канали на Canalys. Canalys, водещата изследователска компания за канала на ИТ, отличи Schneider Electric като шампион 
за региона на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) на базата на постоянните подобрения в партньорските програми на 
компанията, 20-процентния ръст на съществуващата ѝ клиентска база, както и за лидерство в устойчивите практики. 
Според Canalys шампионите демонстрират върхови постижения в управлението на продажбените канали през годината в 
сравнение със своите конкуренти, като наред с това изпълняват трудната задача да подобряват своето представяне всяка 
следваща година. Доставчиците бяха оценявани от двама партньори в канала чрез Canalys Candefero Vendor Benchmark 
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както и от анализаторите на Canalys. Schneider Electric бе обявена за шампион измежду девет други доставчици, 
включително партньори от алианса на компанията, Dell Technologies, HPE и NetApp. 
През юни 2022 г. Schneider Electric пусна първата част на своята нова Програма mySchneider за ИТ партньори, с която 
предоставя на партньорите си от ИТ канала опростена програмна структура и разнообразни специализирани функции за 
центрове за данни, ИТ решения, софтуер и услуги. Програмата включва нова гама от инструменти за продажби, обучение 
и ресурси за активиране, като предлага нови предимства, съобразени с всяка от специализираните си разновидности. 
Освен това водещата марка на Schneider Electric с фокус върху решенията за физическа инфраструктура и за надеждно 
непрекъсваемото захранване, APCÔ, е с доказан потенциал да подкрепи партньорите и клиентите за постигането и 
надхвърлянето на целите за устойчивост. Новата програма предлага ясна стратегия за устойчивост на партньорите, като 
предоставя ключови насоки как да се намали потреблението на енергия, въглеродните емисии и отпадъците наред с нов 
набор от услуги за устойчивост. 
Стартът на нова партньорска програма е част от процеса към по-голямо съответствие с нововъзникващите бизнес модели 
на партньорите, който се фокусира върху растежа на услугите и софтуера на партньорите и улеснява достъпа на нови 
партньори до най-добрите инструменти за проектиране. Синергията на тези усилия помогна на Schneider Electric да 
привлече над 20% нови партньори към своята програма въпреки тенденцията за уедряване в канала. 
„Шампионският статут на Schneider Electric отразява ангажимента на компанията към нейните партньори в канала и 
непрекъснатите подобрения в нейните програми, инструменти и модели на ангажираност“, посочи Алистър Едуардс, 
главен анализатор в Canalys. „Каналът оценява качествата на клиентското обслужване на Schneider, но също и техническата 
поддръжка, тъй като компанията активно се стреми да развива партньорски услуги и да подпомага софтуерния растеж на 
своите партньори.“ 
Друга отличителна черта на Schneider Electric е устойчивостта. „Доставчиците се надпреварват да излъчват послания за 
устойчивост, докато Schneider Electric е в състояние наистина да помогне на своите партньори да насърчават усилията на 
клиентите си към устойчивост“, добави Едуардс. „Това включва изграждане на набор от услуги за устойчивост, които 
партньорите могат да предадат към крайните клиенти, както и осигуряването на набор от стъпки, за да станат самите те 
по-устойчиви." 
„Много сме признателни, че бяхме отличени като доставчик-шампион за четвърта поредна година и бих искал да изразя 
нашата благодарност както към партньорите, така и към анализаторите, които ни подкрепиха“, каза Дейвид Тери, 
вицепрезидент за ИТ каналите в Schneider Electric Европа. „С поглед към 2023 г. устойчивостта ще бъде жизненоважна за 
бизнес моделите на нашите партньори и Schneider Electric се ангажира да ги подкрепя с инструментите, одитите и 
оценките, обучението и решенията, които ще им позволят да изградят устойчива партньорска екосистема и да помогнат 
своите клиенти да изпълнят критериите за нулеви въглеродни емисии.“ 
Candefero Vendor Benchmark е онлайн инструмент, който оценява мнението на партньорите по канала за доставчиците на 
технологии, като ги приканва да оценят с оценки от 1 до 10 доставчиците, които работят в дванадесет области на 
управление на канали. Тези области са групирани в три теми: програми и активиране, ангажираност с продажби и 
партньорски опит. 
Резултатите се събират текущо от партньори в канала чрез общността на Canalys Candefero, осигурявайки непрекъсната 
визуализация в реално време за способността на доставчика да поддържа своя канал в Северна и Южна Америка, 
Азиатско-тихоокеанския регион и EMEA. Candefero е общност само за канали, управлява се от Canaly и има над 18 000 
членове по целия свят. 
За да научите повече за новата програма за партньори mySchneider IT Solution, можете да посетите уебсайта. 
 
√ Алтерко АД придоби 60% от словенския IoT доставчик GOAP 
Компанията отбеляза успешното начало на годината с приключване на първата фаза от придобиването на 
словенската компания GOAP и преминаването към Premium сегмента на БФБ 
Алтерко АД, иноватор в IoT индустрията и доставчик на интелигентните устройства за автоматизация на дома и офиса Shelly 
(BSE: A4L / ISIN: BG1100003166), оповести приключването на първа фаза от придобиването на словенския IoT доставчик 
GOAP, състояща се в придобиването на 60% от капитала на компанията. 
Алтерко обяви, че за сделката са сключени споразумения за придобиване на дружествени дялове („SPA“) с всички 
четирима акционери на GOAP. Общата цена на сделките от първата фаза възлиза на 2 млн. евро. С придобиването Алтерко 
възнамерява да разшири технологичното си портфолио и по този начин да увеличи предлаганите продукти както за крайни 
клиенти, така и за професионалните потребители. 
Останалите 40% от капитала на GOAP, принадлежащи на трима собственици – физически лица, са предмет на сключен с 
тях договор за опции, съгласно който Алтерко има безусловна опция да закупи (call опция), а продавачите – условна опция 
да продадат (put опция) два пакета дружествени дялове – един от 16% и един от 24%. Упражняването на всяка от опциите 
на продавачите е под условие на постигането в периода 2023-2025 г. на определени минимални критерии за KPI, EBITDA и 
приходи. Общата цена на дяловете при упражняване на опциите зависи от степента на реализиране на условията за това 
и може да варира в диапазона от 699 999,70 евро (1 369 080,41 лева) до 3 449 998,60 евро (6 747 610,76 лева). 
Основана през 1990 г. и базирана в Солкан, западна Словения, GOAP специализира в решения за модулни системи за 
домашна автоматизация. Словенската компания е широко известна със своето подразделение Qubino, което се фокусира 
върху производството на умни домашни устройства по протокола за безжична комуникация Z-Wave. 
„Щастлив съм да съобщя, че първият етап от придобиването на GOAP вече е факт. Това ще ни позволи не само да 
разширим, но и да диверсифицираме нашето продуктово портфолио, защото ще внесе свеж подход в работата ни и ще 
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допринесе за разработването на решения за автоматизация от световна класа“, каза Димитър Димитров, съизпълнителен 
директор на Алтерко. 
„Първият етап от придобиването на GOAP е ценна стратегическа стъпка, която ще ни позволи да спечелим присъствие в 
обещаващи пазарни ниши. Уверени сме, че с това придобиване и последвалото тясно сътрудничество между екипите на 
Алтерко и GOAP ще окажем значително влияние върху пазара на Z-Wave устройства за умни домове. През следващите 
години очакваме това значително да повлияе върху цялостния растеж на групата“, каза Волфганг Кирш, съизпълнителен 
директор на Алтерко. 
От началото на 2023 г. акциите на Алтерко АД вече се търгуват на Premium сегмента на Основен пазар BSE на БФБ, както 
дружеството оповести в края на миналата година. Premium сегментът е пазарният сегмент за най-ликвидните компании, 
търгувани на Българската фондова борса. Към дружествата от този сегмент се прилагат по-високи изисквания, включително 
задължението за разкриване на информация на английски език. 
Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови 
технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията 
са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи 
разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои 
от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Китай, САЩ и Германия. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 
пазара. 
Дружеството присъства на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 
2021 г., където акциите му се търгуват под WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L. 
 
Епицентър 
 
√ Георги Гьоков: От 1 януари 1/3 от пенсионерите живеят с доход по-нисък от прага на бедност 
„В това време на криза и сериозна инфлация според официалната статистика 15.8% - най-бедните българи я усещат много 
по-сериозно от тези 15.8 процента. Защото те купуват продукти и стоки от първа необходимост, а там инфлацията е много 
по-голяма и може би стига около 20%. Нашите доходи са най-ниски в ЕС и трябва да се повишават. Ние от БСП също 
настоявахме за едно по-сериозно увеличение на минималната работна заплата и то не хаотично, а да я поставим на 
принципна основа като се направи механизъм, който да я определя. Затова предложихме механизъм, който отговаря на 
европейската директива за адекватните минимални заплати – тя да бъде 50% от средната. По този механизъм тя трябваше 
да стане 850-860 лв., за което настояваха и синдикатите. За съжаление служебното правителство не се съобрази.“ 
Това заяви народният представител от „БСП за България“ Георги Гьоков в ефира на BGonAIR. 
“Факт е, че в България минималната работна заплата от тази година е 780 лв., а Кодексът на труда седи на трупчета. 
Например в Румъния минималната работна заплата е повишена с 28% и става 609 евро. В Турция е 433 евро от тази година, 
повишена с 55%. Или най-общо казано: „Всяко идиотско деяние си има философско оправдание“. България е с най-ниската 
минимална работна заплата в ЕС и провокира най-ниските доходи. Между 350-500 хиляди българи живеят с минимална 
заплата и на тях не им се осигурява достоен живот. Затова говорим и за работещи бедни. Няма как европейска държава в 
21 век да си позволява хора, които работят – да се наричат бедни. Защото минималната заплата от 780 лв. не гарантира 
тяхното чисто вземане. Там има данъци и осигуровки. Реално взимат малко над 600 лева. Тогава става още по-страшно, 
защото границата на бедност е 504 лева”, добави социалистът за увеличението на минималната работна заплата. 
Гьоков подчерта, че все пак има шанс тя да се вдигне още веднъж, ако Народното събрание потвърди първоначалните си 
намерения и одобри предложението на БСП за промени в Кодекса на труда. 
По думите му Народното събрание е проявило разум, като не е приело предложението на правителството, с което 
минималната пенсия е щяла да бъде увеличена само с 12%. „Прие се предложение, което е и наше – да не се увеличава 
пенсията от всеки 1-ви юли с 50% от инфлацията, а със 100% от по-високата стойност. Увеличението на пенсиите ще стане 
от 1 юли и е сметнато на база нарастването на инфлацията през предходната година, а за тези 6 месеца до 1 юли 
инфлацията ще се вдигне още. И тези пари, които ще получат пенсионерите – те ще бъдат изядени тази инфлация. От 1 
януари 1/3 от пенсионерите ще живеят с доход по-нисък от прага на бедност, докато през изминалата година пенсиите 
бяха увеличени с толкова, че нямаше пенсионер за изслужено време и старост, който да бъде под прага на бедност. Най-
големият порок в цялата история е, че служебното правителство се заинати и не предложи нов бюджет, върху който всяка 
парламентарна група да направи своите разумни предложения. Така с липса на бюджет можем само да си говорим, но 
няма да има реални резултати за българите“, допълни народният представител от левицата. 
В заключение Георги Гьоков обясни, че БСП е подходила много отговорно и конструктивно по въпроса за правителство, 
защото социалистите са уважили всички покани от страна на ПП за разговори. „За съжаление няма как да подкрепим 
декларацията, която днес ще влезе в Народното събрание, защото там въпреки разговорите има записани наред с добрите 
неща и няколко, които няма как да приемем. Например продължаването и дори засилването на износа на оръжия за 
Украйна. Данъчната политика, която се предлага – няма как да продължаваме с 10% корпоративен данък. Трябва да има 
редовно правителство най-малкото, за да има нов бюджет за 23-та година. Въпросът е, че не трябва да бъде на всяка цена. 
Не можем да направим компромиси с традиционни наши политики. Единият от вариантите е да бъде предложен на БСП 
третия мандат. Ние сме отговорна партия и решението ще бъде взето от нашите ръководни органи. Коалиционното 
споразумение е една добра основа – това го показа и предишното редовно правителство“, завърши той. 
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Nova TV 
 
√ Илиев: Затварянето на 40% от въглищните централи застрашава националната сигурност 
В краткосрочен план имаме нужда от ТЕЦ-овете, поясни Стайков 
Темата за затварянето на ТЕЦ-овете коментираха икономистите Калоян Стайков  и Кузман Илиев в студиото на "Твоят ден" 
по NOVA NEWS. 
Илиев каза: „Ако се съгласим да затвори; ТЕЦ-овете ще вземем пари по Плана за възстановяване и устойчивост, но това 
означава, че няма да имаме ток и ще трябва да го внасяме от съседните държави – Гърция, Турция, Румъния. От гледна 
точка на енергийната сигурност този вариант е опасен. Другият вариант е да имаме въглища, да направим предоговаряне 
и да отложим с 20 години затварянето на ТЕЦ-овете. Така няма да вземем тези пари от Европа, но ще може да запазим 
енергийният капацитет." 
Стайков каза, че затварянето на ТЕЦ-овете ще се случи. В краткосрочен план обаче имаме нужда от тези централи, защото 
има енергиен дефицит в Европа, а той няма да продължи 10 – 20 години. Тези централи така или иначе лека-полека бяха 
започнали да излизат от пазара, защото имаше по-конкурентна енергия, допълни той. 
Кузман Илиев поясни, че трябва да се премахне търговията с въглеродни емисии, тъй като това е непазарно. „Това удря 
нашите ТЕЦ-ове и по тази линия те губят конкурентоспособност“, посочи той. Илиев допълни, че дори Германия отваря 
въглищните си централи. Той смята, че е грешка, че Германия е затворила ядрените си централи, защото така са станали 
зависими от Русия и като елемент от зелената сделка са внасяли газ. За България е въпрос на енергийна сигурност 
въглищните мощности, смята иконмистът. 
Стайков каза, че в краткосрочен план България има проблем. „Ангажиментите, които сме поели по Плана за 
възстановяване и устойчивост до края на 2025 г. вече не са разумни. "Те бяха разумни когато цените на електроенергията 
бяха ниски, а въглищните централи работеха на загуба и затваряха производствата си“, посочи той. По думите му Германия, 
Холандия, Италия също разчитат на въглищни централи. При новата ситуация дори тези страни подновиха производството 
на електроенергия от въглища, поясни Стайков. 
„Зеленият преход трябва да е с човешко лице и да е реалистичен“, каза Илиев. България се отказва от сигурен ресурс, за 
да заместим с гига-батерии, за които дори САЩ и Германия не могат да повярват, че го казваме. Това е нереалистично“, 
каза Кузман Илиев. 
Той каза, че ангажиментът за 40-те процента е грешка на Асен Василев, с което се застрашава националната и енергийна 
сигурност на България. „Той вижда, че е сбъркал и сега се предлага предоговаряне“, поясни Илиев. Стайков каза, че не 
трябва да бъдат нарушавани икономическите баланси. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ Дефицит на лекарства: Лекари и фармацевти алармират 
Допълнителни доставки ще има през януари, февруари и март 
Министерство на здравеопазването е поискало информация за липсващите лекарства. България разполага с възможност 
за производство на антибиотици, при нужда те ще бъдат задействани. Това каза съветникът в Министерство на 
здравеопазването Аркади Шарков в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. 
Костов: Липсват масови антибиотици за деца и възрастни, както и противогрипни средства 
„Водят се разговори за предоговаряне на доставки. България готви писмо към ЕК за взаимопомощ в този процес. За тези 
лекарства, които имат аналог на българския пазар ще проведем другата седмица разговори“, информира той. 
Шарков каза, че МЗ може да гарантира, че в процеса на комуникация между всички страни приоритет са българските деца, 
когато става дума за заболявания. 
Заявките на медикаменти са от частно-правен характер, каза той. 
Допълнителни доставки ще има през януари, февруари и март не само на антибиотици, но и на други лекарства, поясни 
Шарков. 
Той разказа и за мобилното приложение, с което лекари и фармацевти ще проследяват наличностите. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Банкеръ 
 
√ Парламентът прие доклада за Gemcorp, праща го на ДАНС и МВР 
Почти целият пленарен ден отиде в обсъждане на доклада на временната комисия за Gemcorp 
Четири часа депутатите се занимаваха с доклада на временната комисия за меморандума с Gemcorp. След скандали и 
обвинения накрая приеха документа със 129 гласа “за”. От парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, БСП, “Български възход” 
и “Възраждане” подкрепиха доклада. Единствените, които гласуваха “против” бяха “Продължаваме промяната” и 
“Демократична България”. От ПП се въздържаха двама депутати, а от “Демократична България” – шестима. 
Почти целият пленарен ден отиде в обсъждане на доклада, а председателят на комисията Десислава Трифонова от ГЕРБ 
чете час и половина заключенията, поместени в 175 страници. 
Според изводите с подписания от правителството на Кирил Петков меморандум, определен като необвързващ, са поети 
ангажименти, с които се дава възможност на фирмите – страна по него, да придобиват информация, да изразяват 
становища и де факто да имат съществена роля при определяне посоката на развитие на стратегическия за българската 
икономика и националната сигурност сектор енергетика. По този начин били създадени потенциални условия за 
настъпване на риск за енергийната, респективно националната сигурност на България. 

https://nova.bg/news/view/2023/01/06/396592/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-40-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
https://nova.bg/news/view/2023/01/06/396586/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82/
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Посочва се още, че клауза в документа дава възможност на някоя от фирмите да предяви претенция към България в 
следващите две години, независимо че са предприети действия за неговото прекратяване. А лицата, подготвили и 
подписали меморандума, не са защитили в максимална степен финансовите и имуществените интереси на българската 
страна. Твърди се и че меморандумът е сключен без предварителни проверки и в нарушение на Конституцията. 
Меморандумът с Gemcorp е необвързващ документ. Сава въпрос за писмо за инвестиционно намерение. Той е прекратен 
без санкции за българската държава и компаниите нямат претенции към нея, заяви депутатът от “Продължаваме 
промяната” Венко Сабрутев при обсъждането на доклада в пленарната зала. Няма установени финансови и други вреди за 
държавата вследствие на подписването, неговото действие и прекратяване, добави той. 
По повод извода, че документът е подписан без проучване на контрагентите от ДАНС, Сабрутев коментира, че подобни 
проучвания не са задължителни по закон. А документът бил е подписан от министъра на енергетиката без санкция от 
Министерския съвет, но това не се случвало за първи път. По думите му през 2019 г. при управлението на Бойко Борисов 
се разписва меморандум за сътрудничество в областта на ядрената енергетика без предварително проучване от ДАНС и 
санкция от правителството. “Лъжата в доклада започва още от заглавието, защото в него се говори за 1 млрд. долара, а 
нито в меморандума, нито в останалите документи, които разгледахме, не се говори за конкретни суми пари”, каза 
депутатът от ПП. Според него единствената вреда, която е установена от временната комисия, е, че един огромен 
инвеститор си е тръгнал от България заради действията на ГЕРБ. 
Председателят на временната комисия Десислава Трифонова от ГЕРБ-СДС обвини ПП в лъжа. От формацията започвали с 
лъжите още от деня на подписването на меморандума. Трифонова добави, че в този ден на страницата на Министерството 
на енергетиката е обявен като меморандум за 1 млрд. долара. 
Според Радостин Василев от ПП пък Трифонова имала лично отношение към бившия премиер и съпредседател на ПП 
Кирил Петков. Причината била, че на третия си ден като служебен министър на икономиката той я е уволнил от Агенцията 
по инвестиции. А Искрен Митев от “Продължаваме промяната” сложи кошче до трибуната, за да може да оставят доклада 
на временната комисия, където според него му е мястото. 
Кирил Петков коментира, че цялата сага напомняла на един стар виц, че “не били компютри, а компоти”. И тук “не е 
договор, а необвързващ меморандум, не е за източване на средства, а за привличане на инвестиции, не е за 1 млрд. 
долара, а реално даже няма сума, посочена в този меморандум, не министър-председателят го е сключил, а той е 
прекратен от Министерския съвет, не е за нанесени щети, а е прекратен от всички страни без никакви претенции за 
държавата”. 
По време на дебата от ПП отправиха обвинения към ГЕРБ за корупция, “чували и сакове от магистралата”. “Корупция е 
равно на ГЕРБ”, изтъкна Настимир Ананиев. А председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова му отговори, че за 
времето на своето управление от ПП не са успели да докажат, че е имало пари в чували. “Неслучайно не спечелихте 
изборите. Няма да можете да направите правителство, връщайте мандата и не губете времето на България, коментира тя. 
Сбогом, аматьори”, обърна се тя към “Промяната”. 
Делян Добрев от ГЕРБ и Асен Василев от ПП отново пък спориха за цената на газа и горивата, посредниците при доставките, 
както и финансово-икономическата политика на предишното правителство. 
 
√ България няма да въвежда ограничителни COVID мерки за пристигащи от Китай 
Няма да се въвеждат ограничителни мерки срещу COVID-19 спрямо пристигащи от Китай в България, съобщиха от 
здравното министерство. 
Оттам посочват, че въпреки значителното увеличение на заразените в азиатската държава, не се очаква това да повлияе 
на епидемичната ситуация в европейските държави, предвид по-високия имунитет на населението и смяната на 
вариантите на вируса в тези държави. 
От здравното министерство се позовават на данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, 
според които вариантите на COVID-19, циркулиращи в Китай, вече се разпространяват в ЕС, но не са предизвикателство за 
населението. 
Тъй като не се очаква промяна в епидемичната обстановка в държавите членки, не се налага и въвеждане на ограничения 
за хората, пристигащи у нас от Китай. 
От министерството припомнят препоръките на Европейската комисия към хората, пътуващи до азиатската държава и тези, 
които идват оттам, да мият редовно ръцете си, да спазват дистанция и да носят защитни маски. 
Желателно е при пътуване от Китай до ЕС всички да носят маски от висок клас, а завърналите се, които проявят симптоми 
на Ковид в рамките на 10-14 дни, да се самоизолират и да потърсят лекарска помощ. Отбелязва се и значението на 
ваксинацията като мярка за контрол на заболяването. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- На големия християнски празник Богоявление (Йордановден) - на живо от Калофер: Мъжкото хоро във водите на 
Тунджа и кой ще спаси Светия кръст. 

- Възможно ли е спасяването на въглищните централи от Маришкия регион чрез ревизия на Плана за 
възстановяване; Гост: Позиция на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 

- Какво се случва в системата на МВР и защо зачестяват престъпленията под пагон? Задава ли се пандемия на 
битовата престъпност у нас; Гости: Експертите по сигурността проф. Николай Радулов и Тихомир Безлов. 
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- За зимните празници и семейните традиции; Гости: Маестро Йордан Камджалов и три от децата му. 
НТВ, „Здравей, България" 

- На Богоявление - на живо от леденото хоро в Калофер. 
- Ще приемат ли от "Демократична България" подкрепата от ГЕРБ, ако им бъде връчен третият мандат за съставяне 

на правителство; Гост: Иво Мирчев. 
- Преследван от Путин. Има ли опасност за живота на Христо Грозев и как го издирват руските служби; Гост: Разговор 

с един от адвокатите на журналиста. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Наемат бързо 1 въздушна линейка, после купуват за спасяване 
в. Труд - Грипът вилнее до Март 
в. Телеграф - Млади джигити убиха 50 на пътя 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – 800 хил. без достъп до личен лекар 
в. 24 часа  - Личната карта става най-сетне електронна, но чак 2031 г. за всички 
в. Труд - Парламентът изпраща докла за Gemcorp на службите 
в. Труд - Губим милиони заради Асен Василев и дълга 
в. Телеграф - Лют скандал в НС за въглищните централи 
в. Телеграф  - Парното ни сурвака с 25% пo-високи сметки 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Стефан Янев лидер на Български възход": Няма да съм разочарован, ако третия мандат не е при мен - не за 
постове влязох в политиката 
в. Труд  - Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация, пред "Труд news": Не е важно чий е газът, а колко 
струва 
в. Телеграф  - Димитър Ганев, политолог: На вота хората ще отсъдят кой е виновен да няма кабинет 
Водещи анализи 
в. Труд - Толерантно е да оставяш хората на мира 
в. Телеграф  - Тлъсти сметки, лошо управление 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- В 9.00 часа започва редовното заседание на 48-то Народно събрание. 
- От 11.00 часа на пл. "Свети Александър Невски" президентът Румен Радев ще участва в ритуала по освещаване на 

бойните знамена и знамената светини на Българската армия. 
Държавният глава ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи 
венец пред паметника на Незнайния воин. 

- В 11.00 часа на спирка на трамвай № 5 на площад "Македония" изпълнителният директор на ЦГМ Димитър 
Дилчев ще покаже начините за валидиране на различни превозни документи. 

*** 
Калофер. 

- В 11.30 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред бюста на поета и революционер Христо 
Ботев по повод 175-та годишнина от рождението му. 
От 12.00 часа на площад "Христо Ботев" Йотова ще произнесе слово и ще поднесе цветя пред паметника на 
бащата на поета Ботьо Ботев. 

*** 
Комплекс "Албена" и Село Оброчище. 

- От 8.30 часа в храма в с. Оброчище с празнична Света Литургия ще започне празникът Богоявление, организиран 
съвместно с храма в селото и "Албена" АД и "Албена "Автотранс". 
Около 10.30 ще бъде отслужен Велик водосвет. 
В 12.00 часа ще започне ритуалът по вадене на кръста от водата. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа пред паметника на Христо Ботев в Основно училище "Христо Ботев" ще се състои тържествено 
поднасяне на цветя по повод 175-та годишнина от рождението на великия български поет и революционер. 

- По повод 175-та годишнина от рождението на Ботев, община Добрич поставя началото на инициативата "Към 
вечните текстове на България". Ще бъдат представени откъси от литературното, еписторално и научно 
наследство на личности, които българският народ свързва със звездните мигове на България. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9:30 часа пред паметника на Христо Ботев ще бъдат почетени 175 години от рождението на великия 
революционер. 

- От 8:00 часа в катедралата "Рождество Богородично" ще започне Света литургия за Богоявление. 
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- От 11:00 на Владишкия мост ще бъде изпълнен ритуалът по хвърляне на Богоявленския кръст във водите на 
Янтра. 

*** 
Видин. 

- Богоявление ще започне с Света божествена литургия в катедралния храм "Св. Вмчк Димитър Солунски". 
От 11.00 часа литийно ществие ще тръгне от храма през крепостта "Баба Вида4. 
От 11.30 часа ще бъде извършен водосвет, освещаване водите на Дунав и спускане на Светия кръст във водата. 

*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Христо Ботев. 
- От 11.30 часа ще започне ритуалът по извъждането на богоявленския кръст от река Джерман, при "Наков мост". 

*** 
Казанлък. 

- След празничната служба и Великия водосвет, в 12.00 часа в парк "Йордан Капсамунов" до комплекс "Езерото" 
ще бъдат осветени бойните знамена и ще се извърши ритуалът по хвърляне на Богоявленсския кръст. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа ще бъде извършено литийно шествие от храм "Успение Богородично" до река Банщица. В 11.00 ч. 
ще бъде отслужен Велик Водосвет и потопен Св. кръст в реката в района на Железния мост. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе пресконференция на министъра 
на иновациите и растежа Александър Пулев. 

*** 
Смолян. 

- Програма за отбелязване на Богоявление в Смолян: 
В 9.00 часа в храм "Св.Висарион Смоленски" ще бъде отслужена света Литургия от Негово Преосвещенство 
епископ Висарион. 
В 10.30 часа, пред храма, архиерейският наместник на Смолянската духовна околия ще извърши Богоявленски 
водосвет и ще освети бойните знамена на 101-ви алпийски полк. 
В 11.00 часа с литийно шествие до моста на р. Черна до АРЗ ще се състои ритуал по хвърляне на кръста. В 
шествието участва и Общинският Духов оркестър. 
Във всички храмове на Смолянската духовна околия ще бъде отбелязан Йордановден. 
В 12.30 часа с почетен караул и поднасяне на венци ще се отбележи 175 години от рождението на Христо Ботев. 
Събитието ще се състои пред паметника на Ботев на пл. "Свобода"- Стар център. 

*** 
С. Момчиловци. 

- От 11 часа в селото ще започне шествие, предвождано от портрета на Христо Ботев по повод 175 г. от 
рождението на поета революционер. То ще стигне до Большенската река (на 4 км от центъра на Момчиловци), 
където енорийският свещеник Николай Рангелов ще хвърли богоявленския кръст. 

*** 
Неделино. 

- От 08:00 часа в храм "Св. Неделя" в Неделино отец Емил Лилов ще отслужи тържествена литургия, а ритуалът по 
хвърлянето на кръста в река Неделинска /района на "Турчин мост"/ ще се състои от 10:30 часа. 

*** 
Чепеларе. 

- По повод 175 години от рождението на гениалния поет и революционер Христо Ботев, Община Чепеларе и НЧ 
"Родопска искра 1880" - гр. Чепеларе организират кратко литературно четене от 17:00 часа в библиотеката към 
Читалището. 

*** 
Стара Загора. 

- От 13.30 часа в зала 203 на Общината ще се състои прессконференция на кмета Живко Тодоров и екипът му. 
*** 
Търговище. 

- От 14.00 часа в зала 28 на община Търговище ще бъдат връчени наградите на отличените в конгурса "Да украсим 
за Коледа община Търговище". 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа пред Драматично-куклен театър "Васил Друмев" ще се състои освещаване на българските бойни 
знамена и светини на Богоявление. 

*** 
Ямбол. 

- От 11.30 часа пред храм "Свети Николай Чудотворец" с тържествен водосвет ще бъдат осветени бойните знамена 
на гарнизон "Ямбол". 
От 11.50 от храма ще потегли литийно шествие към моста в градския парк, намиращ се до Минерална баня. 
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В 12.00 часа от моста ритуално ще бъде хвърлен Светия Кръст във водите на р. Тунджа. 

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

