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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТА 
 
√ Становище на АОБР 
Изх. № 01/06.01.2023 г. 
ДО  
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ: 
Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ, 
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
ОТНОСНО: 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), след като се запозна с предложения проект на Закон за 
представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти и след получаване 
на множество сигнали от свои браншови организации и членове, изразява следното становище: 
В мотивите към проекта на закон е записано, че той цели да уреди статута и функционирането на браншови организации 
в съответствие с „Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови 
организации“ и да създаде по-добра възможност  за получаване на становища по законодателството в сектора и 
възможност за по-добър контрол на администрацията върху сектора на земеделието. 
На първо по важност място считаме, че част от предложените в проекта норми са противоконституционни и по-конкретно 
противоречат на принципа, прогласяващ право на свободно сдружаване. Изчерпателно е изброен списък от браншове, в 
които е допустимо да се осъществява сдружаване. Това ограничава свободата на избор и е грубо вмешателство от страна 
на публичните власти. Текстът би довел до преструктуриране на съществуващото браншово пространство,  под диктата на 
законодателната и изпълнителната власт. От друга страна, в редица от текстовете в законопроекта правото на членство на 
един земеделски стопанин или производител/преработвател е ограничено до една представителна браншова 
организация на областно, регионално или национално ниво. 
На следващо място, така разписана целта на закона, ако приемем, че основната цел е да бъдат определени кои са 
представителните браншови организации, е напълно безсмислена и се препокрива с вече съществуващо и утвърдено от 
десетилетия законодателство в страната. В Кодекса на труда има разписан раздел „Признаване на представителни 
организации“, а самата процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на работодателски 
организации е подробно разписана в Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, и се контролира от най-висшия 
орган на изпълнителната власт в България – Министерския съвет. Браншовите организации на практика са работодателски 
организации и винаги досега са се регистрирали по Закона за юридическите лица за нестопанска цел в Агенция по 
вписванията или в окръжен съд по седалището, ако са национално представителна организация или са част от нейната 
структура. Следва да обърнем внимание, че законопроектът напълно изключва от обхвата си браншовите работодателски 
организации, които запазват вписването си в съдебен регистър на основание чл. 49 от Кодекса на труда във връзка с чл. 1 
от Закона за търговския регистър. Независимо от това, тези два регистъра дават достатъчно достоверна информация за 
членовете на съответната организация и тяхната дейност. Декларирането на членовете при проверка на 
представителността в настоящото законодателство е просто с представяне на списък и при дублиране на членовете на една 
неправителствена организация в няколко други трябва да има отговорен орган от най-високо ниво, който да следи за 
достоверността на подадената информация. Създаването на специален регистър, процедури за вписването, 
администрация за неговото водене, ненужни критерии за вписване, очевидно дискриминира малките земеделски 
производители и е абсолютно неоправдано за целите на съгласуването на позиции и решения в законодателството в 
областта на земеделието. Воденето на регистър на браншовите организации с толкова обемно и детайлно съдържание, 
процедурата по заявяване на обстоятелства за вписване, обжалването на отказите уведомяването за промени в 
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обстоятелствата създават допълнителна бюрокрация, административна и финансова тежест за браншовите организации. 
От страна на Министерството то е свързано с разходи за напълно неефективна дейност. Още повече при сегашните 
технологични възможности и средства за комуникация е достатъчно изваждането на изчерпателен списък от Агенция по 
вписванията и/или от официално признатите с решение на МС национални работодателски организации. Като членовете 
на последните са легитимно признати, което е напълно достатъчно за един съгласувателен режим, при това базиран на 
ясна и работеща система за легитимиране. 
Процедурата за признаването на работодателски организации лежи на международно признати принципи на взаимна 
легитимация за национално признати организации, браншови структури и регионални органи за целите на представянето 
на бизнеса в една държава. Няма как законово утвърдени права да бъдат отнемани с други разпоредби и в пълно 
противоречие на съществуващия правен ред и уредба.   
В тази връзка, недоумение буди и описаната в закона дискриминационна цел да се създаде специален регистър и критерии 
за браншови организации само в земеделието, които да оперират като областни, регионални и национални 
представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти. Също както 
останалите сектори, земеделските стопани/земеделските браншови организации имат свои интереси и е недопустимо да 
превръщаме земеделието да стане държава в държавата. Тоест за сектора да важат специални нормативни правила, 
различни от тези за останалите сектори и неправителствени организации, които се определят като браншови и които 
отговарят на критерия за браншова организация. Това би довело до множество проблеми, тъй като различните браншови 
организации имат различни интереси, например, организациите на млекопроизводителите и млекопреработвателите. 
Именно поради тази причина е създадена системата на националното представителство и в тази балансирана и 
независима рамка трябва да бъде намерено мястото и на организации за производство и преработка на селскостопански 
продукти. Това е необходимо, защото е възможно да се получат противоречия и разногласия между различните сектори, 
браншове, дори организации, като например между земеделските производители и индустрията, и арбитърът в тази 
ситуация трябва и е наложително да е трета независима страна, която не е изпълнителната власт, а национално признатите 
организации, в които членуват организации от всички браншове (т. нар. социални партньори). 
Императивното определяне на дейността, която могат да осъществяват представителните организации е недопустимо с 
оглед правото на свободно определяне на целите и предмета на дейност в устава,  постановено в чл. 2 и следващите от 
ЗЮЛНЦ. Подробното разписване в закон на дейността не като възможност, а като задължение представлява не 
предоставяне, а отнемане на права по отношение на браншовите организации, които и сега могат да извършват тези 
дейности, когато това е предвидено в уставите им. Законопроектът грубо погазва КОНВЕНЦИЯ № 87 за свободата на 
сдружаване на Международната организация на труда (МОТ), 1948 г., ратифицирана от Р България, която императивно 
предписва на публичните власти да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи правото на свободно 
сдружаване на работодателски организации и на свобода при изработване на техните устави, правилници и програми. 
Друг проблем, който отчитаме е, че законопроектът изобщо не е съобразен с финансовите и административните 
възможности на огромна част от организациите в сектора - например, изискванията на член 3, ал.5, т.6. в) от проекта, с 
който на практика се нарушава Законът за конкуренцията. Това е възможно да доведе до създаването на картели или други 
корупционни практики. Друг пример е записаното право на „консултиране“ по чл. 8, т.14 от проекта, с което се нарушава 
принципът на представителност и отчетност в Закона за марките и географските означения. Отделно обръщаме внимание, 
че при сега действащата нормативна уредба промяната в правно организационната форма или представителността на 
браншовите организации се извършва в Агенция по вписванията, а с новите предложения целият сектор ще бъде задължен 
да дублира тази информация и в новосъздадения регистър, което отново ще доведе до едни прекомерни финансови и 
бюрократични изисквания. В проекта могат да бъдат посочени и множество други примери за неприложимост или 
противоречие с други законодателства. 
Отделно няма направена оценка колко средства ще са необходими на земеделските производители/организации, за да 
отговорят на изискванията, записани в законопроекта. Заложените прекомерни изисквания към членовете ограничава 
възможността на организациите за сдружаване на свободен принцип, както и правото им да избират своите цели 
самостоятелно, което е в пряко противоречие на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Наши членове изразиха сериозни опасения, че за 
определени браншове на практика няма достатъчна представителност и те ще бъдат ограничени и като представителни 
организации ще бъдат определени само определени браншове в сектора, които могат да покрият тези критерии 
(например, изискването на чл.16, алинея 8 от проекта). Отделно правната доктрина допуска налагането на подобни рамки 
и ограничения, само ако това е оправдано, поради защитата на по-висш обществен интерес – нещо, което не откриваме в 
мотивите на законопроекта. Напротив, от мотивите, може да се изведе извода, че една от основните цели на новия закон 
ще е достатъчно да облекчи администрацията, като наложи допълнителна регулация върху сектора. Недопустимо е само 
заради факта, че определена администрация не се справя с основните си функции, да бъде нормативно създаден нов 
правен режим на представителността, и то само за определен сектор. Подобни нормативни изисквания в 
законодателството могат да бъдат налагани на неправителствени организации, само ако се налага те да се лицензират за 
точно определена дейност или да отчитат своята финансова дейност по определен ред, а не върху правото им на свободно 
сдружаване и самоопределяне.  
На следващо място, тъй като липсва легално понятие за „сектор“ и „бранш“, ако се каже, че една областна браншова 
организация е структура на предприемачи, съгласно така предложената нормативна уредба, на практика се елиминира 
изобщо идеята за създаването на национални и регионални структури, тъй като в тях членуват само сдружения на 
предприемачи. 
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Законопроектът не е синхронизиран със Закона за храните, който също съдържа критерии за представителност на 
преработвателната индустрия. Така по отношение на преработвателите на селскостопанска продукция законопроектът 
въвежда трети паралелен режим за представителност наред с Кодекса на труда и Закона за храните. 
Друг основен недостатък, който откриваме в проекта е, че не е съобразен основен за сектора факт, че преработвателната 
промишленост не се развива на териториален принцип, което прави идеята на закона за регионални и областни звена и 
подразделения напълно неприложима. Неприложимо е и така предложеното класифициране на организациите по 
продукти, тъй като, както и в много други сектори, така и тук, повечето организации и техните членове търговски дружества 
развиват своята дейност, като обхващат няколко сегмента от различни браншове на пазара под едно и също юридическо 
лице. Тоест те препокриват няколко бранша, което противоречи на голяма част от предложените нормативни правила.  
Акцентът в подобен законопроект би следвало да бъде взаимодействието с държавната администрация, а не 
регламентиране на статута на неправителствени структури. В законопроекта обаче няма нито един текст, който да 
задължава органите на изпълнителната власт да осъществяват сътрудничество и консултации при регламентиране на 
обществените отношения в областта на производството или преработката на селскостопански продукти. 
Всички текстове на законопроекта създават условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване  на браншовите 
организации в сектор земеделие на Министерството на земеделието и храните. Това не само е в противоречие с 
националното и международно законодателство, но създава условия за деформиране на диалога с публичните власти и 
обезценяване ролята на браншовите организации като техен коректив. 
Във връзка с гореизложеното, АОБР е категорично против предложения проект на Закон за представителните браншови 
организации за производство и преработка на селскостопански продукти.  
АОБР предлага на вносителите да оттеглят законопроекта, тъй като той дублира съществуващо вече законодателство и 
вероятно ще причини огромни проблеми в сектора на земеделието.  
Запазваме си правото да дадем допълнителни коментари и становище, тъй като законопроектът е предложен за 
обществено обсъждане в рамките на празниците, което значително ограничава възможността за събиране на становища 
от всички браншови организации. 
В случай, че формирате допълнителна работна група, която да продължи работата по законопроекта, изразяваме изрично 
желание наши представители да участват в нея, както и при по-нататъшното обсъждане на проблемите на сектора. 
С УВАЖЕНИЕ, 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 
Председател на УС на БТПП  
и председател на АОБР за 2023 г.,  
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ 
 
Труд 
 
√ Работодатели обявиха за противоконституционни текстове от новия закон за браншовите организации 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви за противоконституционни са част от 
предложените текстове в Проекта на закон за представителните браншови организации за производство и преработка на 
селскостопански продукти.  
Това става ясно от становище на организацията, изпратено до министър-председателя Гълъб Донев и министъра на 
земеделието Явор Гечев. В него се посочва: "Изчерпателно е изброен списък от браншове, в които е допустимо да се 
осъществява сдружаване. Това ограничава свободата на избор и е грубо вмешателство от страна на публичните власти". 
Пълният текст на становището 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), след като се запозна с предложения проект на Закон за 
представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти и след получаване 
на множество сигнали от свои браншови организации и членове, изразява следното становище: 
В мотивите към проекта на закон е записано, че той цели да уреди статута и функционирането на браншови организации 
в съответствие с „Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови 
организации“ и да създаде по-добра възможност  за получаване на становища по законодателството в сектора и 
възможност за по-добър контрол на администрацията върху сектора на земеделието. 
На първо по важност място считаме, че част от предложените в проекта норми са противоконституционни и по-конкретно 
противоречат на принципа, прогласяващ право на свободно сдружаване. Изчерпателно е изброен списък от браншове, в 
които е допустимо да се осъществява сдружаване. Това ограничава свободата на избор и е грубо вмешателство от страна 
на публичните власти. Текстът би довел до преструктуриране на съществуващото браншово пространство,  под диктата на 
законодателната и изпълнителната власт. От друга страна, в редица от текстовете в законопроекта правото на членство на 
един земеделски стопанин или производител/преработвател е ограничено до една представителна браншова 
организация на областно, регионално или национално ниво. 
На следващо място, така разписана целта на закона, ако приемем, че основната цел е да бъдат определени кои са 
представителните браншови организации, е напълно безсмислена и се препокрива с вече съществуващо и утвърдено от 
десетилетия законодателство в страната. В Кодекса на труда има разписан раздел „Признаване на представителни 
организации“, а самата процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на работодателски 
организации е подробно разписана в Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, и се контролира от най-висшия 
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орган на изпълнителната власт в България – Министерския съвет. Браншовите организации на практика са работодателски 
организации и винаги досега са се регистрирали по Закона за юридическите лица за нестопанска цел в Агенция по 
вписванията или в окръжен съд по седалището, ако са национално представителна организация или са част от нейната 
структура. Следва да обърнем внимание, че законопроектът напълно изключва от обхвата си браншовите работодателски 
организации, които запазват вписването си в съдебен регистър на основание чл. 49 от Кодекса на труда във връзка с чл. 1 
от Закона за търговския регистър. Независимо от това, тези два регистъра дават достатъчно достоверна информация за 
членовете на съответната организация и тяхната дейност. Декларирането на членовете при проверка на 
представителността в настоящото законодателство е просто с представяне на списък и при дублиране на членовете на една 
неправителствена организация в няколко други трябва да има отговорен орган от най-високо ниво, който да следи за 
достоверността на подадената информация. Създаването на специален регистър, процедури за вписването, 
администрация за неговото водене, ненужни критерии за вписване, очевидно дискриминира малките земеделски 
производители и е абсолютно неоправдано за целите на съгласуването на позиции и решения в законодателството в 
областта на земеделието. Воденето на регистър на браншовите организации с толкова обемно и детайлно съдържание, 
процедурата по заявяване на обстоятелства за вписване, обжалването на отказите уведомяването за промени в 
обстоятелствата създават допълнителна бюрокрация, административна и финансова тежест за браншовите организации. 
От страна на Министерството то е свързано с разходи за напълно неефективна дейност. Още повече при сегашните 
технологични възможности и средства за комуникация е достатъчно изваждането на изчерпателен списък от Агенция по 
вписванията и/или от официално признатите с решение на МС национални работодателски организации. Като членовете 
на последните са легитимно признати, което е напълно достатъчно за един съгласувателен режим, при това базиран на 
ясна и работеща система за легитимиране. 
Процедурата за признаването на работодателски организации лежи на международно признати принципи на взаимна 
легитимация за национално признати организации, браншови структури и регионални органи за целите на представянето 
на бизнеса в една държава. Няма как законово утвърдени права да бъдат отнемани с други разпоредби и в пълно 
противоречие на съществуващия правен ред и уредба.   
В тази връзка, недоумение буди и описаната в закона дискриминационна цел да се създаде специален регистър и критерии 
за браншови организации само в земеделието, които да оперират като областни, регионални и национални 
представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти. Също както 
останалите сектори, земеделските стопани/земеделските браншови организации имат свои интереси и е недопустимо да 
превръщаме земеделието да стане държава в държавата. Тоест за сектора да важат специални нормативни правила, 
различни от тези за останалите сектори и неправителствени организации, които се определят като браншови и които 
отговарят на критерия за браншова организация. Това би довело до множество проблеми, тъй като различните браншови 
организации имат различни интереси, например, организациите на млекопроизводителите и млекопреработвателите. 
Именно поради тази причина е създадена системата на националното представителство и в тази балансирана и 
независима рамка трябва да бъде намерено мястото и на организации за производство и преработка на селскостопански 
продукти. Това е необходимо, защото е възможно да се получат противоречия и разногласия между различните сектори, 
браншове, дори организации, като например между земеделските производители и индустрията, и арбитърът в тази 
ситуация трябва и е наложително да е трета независима страна, която не е изпълнителната власт, а национално признатите 
организации, в които членуват организации от всички браншове (т. нар. социални партньори). 
Императивното определяне на дейността, която могат да осъществяват представителните организации е недопустимо с 
оглед правото на свободно определяне на целите и предмета на дейност в устава,  постановено в чл. 2 и следващите от 
ЗЮЛНЦ. Подробното разписване в закон на дейността не като възможност, а като задължение представлява не 
предоставяне, а отнемане на права по отношение на браншовите организации, които и сега могат да извършват тези 
дейности, когато това е предвидено в уставите им. Законопроектът грубо погазва КОНВЕНЦИЯ № 87 за свободата на 
сдружаване на Международната организация на труда (МОТ), 1948 г., ратифицирана от Р България, която императивно 
предписва на публичните власти да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи правото на свободно 
сдружаване на работодателски организации и на свобода при изработване на техните устави, правилници и програми. 
Друг проблем, който отчитаме е, че законопроектът изобщо не е съобразен с финансовите и административните 
възможности на огромна част от организациите в сектора - например, изискванията на член 3, ал.5, т.6. в) от проекта, с 
който на практика се нарушава Законът за конкуренцията. Това е възможно да доведе до създаването на картели или други 
корупционни практики. Друг пример е записаното право на „консултиране“ по чл. 8, т.14 от проекта, с което се нарушава 
принципът на представителност и отчетност в Закона за марките и географските означения. Отделно обръщаме внимание, 
че при сега действащата нормативна уредба промяната в правно организационната форма или представителността на 
браншовите организации се извършва в Агенция по вписванията, а с новите предложения целият сектор ще бъде задължен 
да дублира тази информация и в новосъздадения регистър, което отново ще доведе до едни прекомерни финансови и 
бюрократични изисквания. В проекта могат да бъдат посочени и множество други примери за неприложимост или 
противоречие с други законодателства. 
Отделно няма направена оценка колко средства ще са необходими на земеделските производители/организации, за да 
отговорят на изискванията, записани в законопроекта. Заложените прекомерни изисквания към членовете ограничава 
възможността на организациите за сдружаване на свободен принцип, както и правото им да избират своите цели 
самостоятелно, което е в пряко противоречие на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Наши членове изразиха сериозни опасения, че за 
определени браншове на практика няма достатъчна представителност и те ще бъдат ограничени и като представителни 
организации ще бъдат определени само определени браншове в сектора, които могат да покрият тези критерии 
(например, изискването на чл.16, алинея 8 от проекта). Отделно правната доктрина допуска налагането на подобни рамки 
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и ограничения, само ако това е оправдано, поради защитата на по-висш обществен интерес – нещо, което не откриваме в 
мотивите на законопроекта. Напротив, от мотивите, може да се изведе извода, че една от основните цели на новия закон 
ще е достатъчно да облекчи администрацията, като наложи допълнителна регулация върху сектора. Недопустимо е само 
заради факта, че определена администрация не се справя с основните си функции, да бъде нормативно създаден нов 
правен режим на представителността, и то само за определен сектор. Подобни нормативни изисквания в 
законодателството могат да бъдат налагани на неправителствени организации, само ако се налага те да се лицензират за 
точно определена дейност или да отчитат своята финансова дейност по определен ред, а не върху правото им на свободно 
сдружаване и самоопределяне.  
На следващо място, тъй като липсва легално понятие за „сектор“ и „бранш“, ако се каже, че една областна браншова 
организация е структура на предприемачи, съгласно така предложената нормативна уредба, на практика се елиминира 
изобщо идеята за създаването на национални и регионални структури, тъй като в тях членуват само сдружения на 
предприемачи. 
Законопроектът не е синхронизиран със Закона за храните, който също съдържа критерии за представителност на 
преработвателната индустрия. Така по отношение на преработвателите на селскостопанска продукция законопроектът 
въвежда трети паралелен режим за представителност наред с Кодекса на труда и Закона за храните. 
Друг основен недостатък, който откриваме в проекта е, че не е съобразен основен за сектора факт, че преработвателната 
промишленост не се развива на териториален принцип, което прави идеята на закона за регионални и областни звена и 
подразделения напълно неприложима. Неприложимо е и така предложеното класифициране на организациите по 
продукти, тъй като, както и в много други сектори, така и тук, повечето организации и техните членове търговски дружества 
развиват своята дейност, като обхващат няколко сегмента от различни браншове на пазара под едно и също юридическо 
лице. Тоест те препокриват няколко бранша, което противоречи на голяма част от предложените нормативни правила.  
Акцентът в подобен законопроект би следвало да бъде взаимодействието с държавната администрация, а не 
регламентиране на статута на неправителствени структури. В законопроекта обаче няма нито един текст, който да 
задължава органите на изпълнителната власт да осъществяват сътрудничество и консултации при регламентиране на 
обществените отношения в областта на производството или преработката на селскостопански продукти. 
Всички текстове на законопроекта създават условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване  на браншовите 
организации в сектор земеделие на Министерството на земеделието и храните. Това не само е в противоречие с 
националното и международно законодателство, но създава условия за деформиране на диалога с публичните власти и 
обезценяване ролята на браншовите организации като техен коректив. 
Във връзка с гореизложеното, АОБР е категорично против предложения проект на Закон за представителните браншови 
организации за производство и преработка на селскостопански продукти.  
АОБР предлага на вносителите да оттеглят законопроекта, тъй като той дублира съществуващо вече законодателство и 
вероятно ще причини огромни проблеми в сектора на земеделието.  
Запазваме си правото да дадем допълнителни коментари и становище, тъй като законопроектът е предложен за 
обществено обсъждане в рамките на празниците, което значително ограничава възможността за събиране на становища 
от всички браншови организации. 
В случай, че формирате допълнителна работна група, която да продължи работата по законопроекта, изразяваме изрично 
желание наши представители да участват в нея, както и при по-нататъшното обсъждане на проблемите на сектора. 
С УВАЖЕНИЕ, 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 
Председател на УС на БТПП  
и председател на АОБР за 2023 г.,  
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ ПП връщат на президента неизпълнен втория мандат 
"Продължаваме Промяната" ще върнат на президента неизпълнен втория мандат днес в 10.00 часа. Сега въпросът е кой 
ще получи третия мандат и ще има ли подкрепа. 
ПП са готови на разговори за третия мандат с всички. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага нов обществен договор. 
ДПС смятат, че са най-подготвената партия да реализира такъв мандат. Според "Възраждане" трябва бързо да се върви 
към нови избори. 
БСП пък няма да подкрепят кабинет с мандат на ДПС и "Възраждане". Според "Демократична България" сега е 
изключително важно да има правителство, но казват, че ПП и ГЕРБ трябва да се договорят. "Български възход" също са 
готови да го вземат. 
 
√ Омбудсманът подкрепи недоволството на столичани за новата система за таксуване в градския транспорт 
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Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на столичния общински съвет Георги Георгиев и столичния 
кмет Йорданка Фандъкова, в което алармира за голям брой жалби, свързани с променените условия за пътуване в градския 
транспорт, в сила от 1 януари, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. 
В сигналите си до омбудсмана столичани протестират и остро възразяват срещу промените, които се отнасят до вида на 
превозните документи, изискването за тяхната задължителна валидация като условие за редовен превозен документ и 
оскъпяването на транспортната услуга чрез отпадане на някои икономически изгодни превозни документи. 
Още през юли м.г. Диана Ковачева предупреди в нарочно писмо до председателя на СОС Георги Георгиев, че с готвените 
промени не се постига задоволяване на транспортните потребности на пътниците, което бе изведено като водеща цел на 
Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски 
транспорт на територията на Столична община. 
„Основно недоволство сред хората буди отпадането на някои тарифни продукти – най-вече месечната карта за пътуване с 
метро, месечната карта за пътуване с една линия на надземния транспорт. Гражданите се оплакват, че пътуват до работа 
или до друга своя ежедневна дестинация единствено по една линия на градския транспорт или с метро и след промените 
са принудени да си закупят месечна карта за всички линии, което не отговаря на действителните им нужди“, пише 
омбудсманът. 
Диана Ковачева подчертава, че и пътниците, които преди използваха талоните за 10 пътувания, също негодуват, защото 
пътуват инцидентно с градски транспорт и сега са принудени да си купуват превозен документ, който обаче не отговаря на 
транспортната им потребност и бюджета. 
„По повод на постъпилите в институцията сигнали намирам за нужно повторно да изразя становището си, че новата 
тарифна политика не бива да става чрез лишаване на пътниците от избор относно вида на превозните документи, които 
имат право да използват. В този смисъл смятам, че следва да се преразгледа новата тарифна политика като се запазят 
превозните документи, даващи възможност за пътуване според нуждите на ползващите градски транспорт“, категорична 
е Ковачева. 
Тя обръща внимание и на друг голям проблем – задължителната валидация на превозните документи, като посочва, че 
неспазването ѝ е обвързано с налагането на глоба, което притеснява и затруднява особено много възрастните хора. 
„В тази връзка смятам, че следва да бъде потърсено решение и на този проблем. Намирам за несправедливо да бъде 
глобяван пътник, който има редовен документ за пътуване, само заради това, че не го е валидирал“, подчертава 
общественият защитник. 
Омбудсманът допълва още, че в институцията постъпват и жалби срещу липсата на достатъчна и своевременна 
информация по отношение на действащите превозни документи и начина на тяхното валидиране. Затова отново посочва, 
както и по време на обществените консултации, че е необходима достъпна информационната кампания за запознаване на 
гражданите с въведените промени за пътуване в градския транспорт. 
Ковачева посочва и друг нерешен проблем - недостатъчните на брой пунктове за закупуване на превозни документи, което 
допълнително затруднява хората и се явява като санкция за тези, които не са успели да си купят билет по електронен път. 
„В тази връзка отправям предложение да бъде обсъдена възможността за увеличаване броя на пунктовете за продажба 
на превозни документи“, посочва Диана Ковачева. 
В заключение омбудсманът подчертава, че за да се увеличи броят на пътуващите в столичния обществен транспорт, той 
трябва да стане привлекателен, а това се постига чрез повишаване удобството на транспортните услуги и запазване 
разнообразието на превозните документи, с оглед различните транспортни нужди на пътниците. 
 
БНР 
 
√ Проф. Кантарджиев: От производител на антибиотици се превърнахме във вносител 
“Предишното редовно правителство на кабинета Петков възложи на група добри епидемиолози от Пловдив, сред които и 
ръководителката на катедрата проф. Ани Кеворкян, да анализира смъртността от COVID-19. Оказа се 860 000 години 
загубен живот. Това е загубеният живот на хората, починали от COVID”, заяви проф. Тодор Кантарджиев пред бТВ. 
Според него цивилизованите държави трябва да си извадят изводите, че здравните системи са били много не подготвени. 
“Вариантът, който в момента е в Китай, и в Европа - Омикрон, няма нищо общо като вирулентност, като смъртност 
причинител, каквото беше преди две години. Още преди три години казах, че еволюцията на вируса е такава, че да може 
по-лесно да се разпространява и полеко да се прекарва. Философията на вируса е не да убива, а да се разпространяват на 
човек на човек. По начало още преди три години знаехме, че това е вирус, който сравнително често мутира”, добави 
Кантарджиев. Той е категоричен, че от една година цялата законодателна дейност на правителството е да лишава 
министъра на здравеопазването от възможност да реагира на остри ситуации, да закупува реактиви, медикаменти, да 
заплаща на хората, работещи в епидемична обстановка. 
“От 30 години говоря на студентите в моите лекции - изписвайте български лекарства, за да запазвате работните места в 
страната. От най-големият износител на антибиотици, ние станахме вносител на антибиотици. Доста от субстанциите се 
правят в Индия и в Китай. Според мен се спекулира с недостига на лекарства”, каза Кантарджиев. По думите му се 
лекарства се крият и се задържат, за да бъдат реекспортирани. “Пикът на грипа се очаква през февруари, но сега започна 
епидемиологичното разпространение на грипните вируси”, добави той. (БГНЕС) 
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БТА 
 
√ Представители на „Продължаваме Промяната“ пристигнаха на „Дондуков“ 2, за да върнат мандата за съставяне на 
правителство 
Представители на „Продължаваме Промяната“ пристигнаха на „Дондуков“ 2 за среща с държавния глава Румен Радев, на 
която ще върнат мандата за съставяне на правителство. При президента са кандидатът за министър-председател акад. 
Николай Денков, Андрей Гюров и Асен Василев. 
Вторият проучвателен мандат бе връчен на Денков на 3 януари. Още преди получаването на мандата от ПП заявиха, че ще 
го върнат изпълнен, ако парламентарно представените политически сили се обединят около приоритетни за страната цели. 
Бяха формулирани четири приоритета в проект на декларация: Развитие на конкурентна иновативна икономика; 
гарантиране на национална сигурност и върховенство на правото; постигане на енергийна независимост и устойчиво 
развитие; намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване. 
Документът, предложен от втората по големина парламентарна сила, бе отхвърлен от пленарната зала без разисквания, с 
63 гласа "за", 84 "против" и 30 "въздържал се". Декларацията беше подкрепена от ПП и "Демократична България". Против  
гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС и "Възраждане", а от ДПС, "БСП за България" и "Български възход" се въздържаха. 
 
3eNews 
 
√ Министър Христов: За да работи петролната рафинерия у нас е необходим проектът Бургас - Александруполис 
Договорът с турската компания "Боташ" е исторически за България и е голям пробив и за ЕС, защото показваме по този 
начин, че може да се доставя газ през турските терминали за България, съответно за Европа. Това коментира служебният 
министър на енергетиката Росен Христов пред БНТ.  Имаме пълна подкрепа на цялата ЕК, заяви министърът. 
Преди дни "Булгаргаз" подписа споразумение с турската държавна енергийна компания "Боташ" за достъп до терминалите 
за втечнен газ  и газопреносната мрежа в Турция. Министърът обясни, че този договор е изключително за резервиране на 
капацитет на терминали и газопреносни мрежи и абсолютно не става въпрос за търговия с газ. "Булгаргаз" търгува газ чрез 
прозрачни процедури и търгове, които вървят паралелно, допълни той. 
Според Христов за да имаме в България евтини горива, рафинерията на „Лукойл“ трябва да работи. За него въпросът е да 
се намери перманентно решение и това е петролопровод "Александруполис – Бургас". Още следващата седмица ще 
подпишем меморандум с гръцката страна, за да възобновим този проект, информира министърът. Той обясни, че този 
петролопровод е, за да доставяме неруски петрол.  
За меморандума с Gemcorp и обясненията, че е необвързващ, Христов попита, че ако този меморандум е толкова 
незначителен, защо е подписан в Гранитна зала в присъствието на министър-председателя на България. Искам да кажат 
къде другаде тези компании са инвестирали, посочи още министърът. 
 
√ Министър арх. Иван Шишков: Разширяваме ГКПП „Лесово“ и обръщаме посоката на петролопровода 
„Александруполис – Бургас” 
Разговорите вече се водят и на ниво президенти, посочи регионалният министър 
Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ ще бъде разширен, а скоростен път ще го свърже с магистрала 
„Марица“. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при гостуването си в 
„Тази сутрин“ по БТВ. 
„Нашите ГКПП са изключително непроходими и имат проблем с пропускливостта. Президентът Румен Радев вече води 
разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган да разширим ГКПП „Лесово“. По наше предложение освен 
разширението на „Лесово” ще направим и скоростен път, който да свърже пункта с магистрала „Марица”, съобщи 
министърът. Така заедно с ГКПП „Калотина“ ще има два големи пункта, които ще могат да поемат огромния трафик. 
Така е и с магистралата „Русе – Маказа”, която е изключително важна, защото тя не е просто един аутобан, тя е 
геополитическа магистрала, обясни още регионалният министър. 
Арх. Шишков съобщи и нещо много важно - че в деня, в който е завършила работата по интекронектора с Гърция, са 
започнали разговорите на нашия президент Румен Радев с гръцкия  за петролопровода „Алуксандруполис – Бургас”. 
„Обръщаме движението и посоката на този петролопровод. Темата за него е изключително важна, защото след някоя и 
друга година нашият петрол от най-евтин в момента ще стане най-скъп. Разговорите в тази посока не само са започнали, 
но и вече се работи по конкретиката освен на експертно, и на политическо ниво“, съобщи още регионалният министър. 
Министърът коментира и темата защо имаме толкова малко магистрали и проблемите, свързани с плащанията и лошото 
качество на настилката. Според него най-големият проблем е, че заради малкото изградени магистрали, трафикът по тях е 
много голям. Той посочи, че в последните 10-12 години няма стратегия не само за развитието на пътните магистрали, но и 
за цялата инфраструктура в България. А това може да бъде направено не за един мандат – ето тук е разликата между 
политиците и експертите. 
Арх. Шишков посочи, че проблемът с АМ „Струма“ е заложен от времето на Борисов. Чак сега имаме крайна процедура, за 
да се финализира да се изследват мерките за опазване на природната среда, а след това да се изготви подробния 
устройствен план. Аз считам, че ще има разрешение за малък участък през април, май. Политиците говорят много за 
магистрали, а правят малко“, обобщи Шишков. 
Той разясни, че по време на предишния редовен кабинет са  били платени 50% от дължимото на фирмите. В момента сме 
платили 100%, но за всички извършени текущи ремонти. За ремонтите обаче, които са извършени като основни, не можем 
да платим, защото те са се превърнали в незаконно строителство, макар и не по вина на строителните фирми“, коментира 
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регионалният министър. Той отбеляза, че за решаване на този проблем в Народното събрание вече е внесен текст за 
промяна на Закона за устройство на територията, отнасящ се за извършеното незаконно строителство. Арх. Шишков разви 
и идеята си за даването на концесии на пътища – според него това ще намали корупцията и ще повиши качеството на 
поддръжката им. 
Утре регионалният министър е поканил столичния кмет Йорданка Фандъкова да направят съвместна инспекция на ремонта 
на „жълтите павета” в София. По този повод той коментира в студото на бТВ, че проблемът с жълтите павета е много 
сериозен и се надява заедно със столичния кмет да инспектират ремонтините дейности и да се видят всички проблеми. 
Той припомни, че МРРБ е удължило срока за ремонта с 6 месеца, за да не се загубят европейските средства за 
построяването на обекта. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Регионално развитие“. Месец и половина след 
последната среща между министъра и кмета на София Йорданка Фандъкова в МРРБ не е получена информация къде е 
проблемът в проекта или в изпълнителите. 
Министърът коментира, че за ремонта на ул. „Граф Игнатиев“, който е част от проекта с ремонта на жълтите павета, МРРБ 
не е правило проверка за качеството на изпълнението. По предложение на министъра кметът на София е поискала МРРБ 
да плати европейските пари. Затова МРРБ започва проверка по изпълнението. В резултат от вчера на ул. „Граф Игнатиев“ 
са започнали сериозни ремонти дейности. Но той посочи, че притеснителното в случая  е друго – в последните 2-3 седмици 
София  беше празна и времето -  пролетно, а никой не направи нищо, за да отстрани проблемите, макар да е можело да 
се свърши доста работа. „Ние не искаме да наложим финансова корекция на проекта, защото така ще  накажем София, а 
не политика Фандъкова. Искам да помогнем, за да можем да отстраним всички дефекти и да завършим ремонтите. Нека 
да се направи така, както трябва да бъде направено и да си ги ползваме“, категоричен беше министър Шишков. 
 
√ МИР: 1 млрд. лв. тръгват към българските предприемачи чрез дялови инструменти 
За първи път се осигурява такъв сериозен ресурс за бизнеса под формата на финансови инструменти, заяви 
директорът на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов 
За първи път в България, благодарение на Министерството на иновациите и растежа (МИР), се осигурява такъв сериозен 
ресурс от около 1 млрд. лв. под формата на дялови финансови инструменти за българските предприемачи. Това заяви 
изпълнителният директор на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов в съвместното предаване на МИР и 
радиоверига „Фокус“ „Пари има“. 
От Министерството уточниха, че дяловите инструменти са по следните направления: 550 млн. лв. по новата Програма 
конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП), които ще стигнат до бизнеса през Фонда на фондовете; 120 
млн. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации (ПНИИДИТ) за подкрепа на предприемачите в страната за 
повече научни разработки в бизнеса; По Плана за възстановяване - 360 млн. лв., управлявани от Европейския 
инвестиционен фонд, с който вече е подписано Споразумение.   
По думите на Моравенов изминалата 2022 г. ще се запомни като година на криза, на спадове, застой на фондовите борси 
по света, но за Българската фондова борса (БФБ ) е свързана с годишен оборот над 1 млрд. лв., 7 успешни първични 
публични предлагания (IPO) и 6-кратен ръст на индивидуалните инвеститори за последните три години. Оборотите на БФБ 
вече трета година са с ръст, обясни още той и подчерта важността на инициативи, които фондовата борса направи със свои 
партньори за растящи компании. 
Относно новия инвестиционен инструмент между фондовата борса, ББР, чийто принципал е министърът на иновациите и 
растежа, и частни инвеститори, Моравенов каза, че по инициатива на МИР и министър Пулев трите институции са 
обединили усилия. Целта е да подпомогнат малките и средни компании, които искат да набират капитал, да го направят 
през пазар beam на БФБ. Това е борсовият пазар за растеж на МСП, създаден по европейска регулация. Той дава 
възможност на по-малки компании при облекчени условия и с по-малка административна тежест да имат достъп до 
възможностите за финансиране през капиталовия пазар. Директорът на фондовата борса обясни, че за да се регистрира 
една компания на beam пазара е достатъчно тя да мине през 2-3 седмична процедура през Борсата, необходимо е 
компанията да отговаря на определени изисквания за мащаб, които са по-облекчени от тези на регулирания борсов пазар. 
„Пазарът beam дава възможност на една компания за 12 месеца да набира капитал от около 16 млн. лв. Ако една малка 
компания търси финансиране от 1 млн. лв. нагоре, може да обмисли листване на пазар beam. Важно условие е компанията 
да има история, зрялост и мащаб. За условен ориентир пазарната оценка на подобна компания трябва да е над 5 милиона 
лева. Друго условие е компанията да е преобразувана в акционерно дружество. Следваща стъпка е фирмата–кандидат за 
листване на beam да се свърже със съветник-компания, регистрирана като такава към БФБ. Техният списък може да бъде 
видян на интернет страницата на Борсата“, добави още Моравенов. Той обясни, че ролята на съветника е да съпровожда 
компанията-кандидат по време на процеса по листване на пазар beam и две години след това. „Ключова подробност е, че 
набирането на капитал минава през инвестиционен посредник – член на БФБ, тъй като става чрез публично предлагане на 
акции, което е електронно през платформата на Борсата“ допълни още той. 
„Процедури за над 1,2 млрд. лв. ще бъдат отворени за кандидатстване за микро-, малки и средни предприятия. Това ще е 
през първите шест месеца на 2023 г.“, заявиха от Министерството на иновациите и растежа по време на предаването във 
„Фокус“. От ведомството уточниха, че финансова инжекция за родния бизнес ще е по три направления – Плана за 
възстановяване, новата програма за конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за наука и иновации (ПНИИДИТ). 
Фирмите ще могат да получат средства за разработване и внедряване на иновации, за развойна дейност и интелектуална 
собственост, за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия, за изграждане на 
цифрови и иновационни хъбове, за индустриалните зони в страната и др. 
Информация за процедурите и сроковете по ПВУ и европрограмите до края на годината може да видите на следния линк: 
(https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-otvarya-7-proczeduri-za-nad-1-mlrd-lv-v-parvite-6-mesecza-na-2023-g/ ). 
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От МИР подчертаха също, че в рекордно кратък срок бяха одобрени от Брюксел двете европрограми ПКИП и ПНИИДИТ, 
които са с общ ресурс от 5 млрд. лв. 
Както е известно, в края на миналата година Фондовата борса награди Министерството за развитието на пазара BEAM. 
Събитието беше част програмата beamUpLab за стимулиране на стартъпи. Наградата е за принос на държавна институция 
към насърчаването и развитието на перспективни български компании и повишаване на възможностите им за 
финансиране. 
 
√ Повишение с 39.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 273.23 лв. за MWh с ден за доставка 9 
януари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 273.23 лв. за MWh с ден за доставка 9 януари 2023 г. и обем от 87 102.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от 39.5 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 351.40 лв. за MWh, при количество от 45 199.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 903.00 MWh) е на цена от 195.06 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 146.94 лв. за MWh и количество от 3353.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 77.08 лв. за MWh ( 3317.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 389.52 лв. за 
MWh при количество от 3617 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 194.51 лв. за MWh при обем от 3077.8 MWh. по данни на 
https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 195.86 лв. за MWh (100.14 евро за MWh) за 8 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 9 януари се повишава до 273.23 лв. за MWh ( скок от 39.5 %) по данни на БНЕБ или 139.70 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 034.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 212.44 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 38,55% 2163.84 
Кондензационни ТЕЦ 38,57% 2164.78 
Топлофикационни ТЕЦ 7,22% 405.1 
Заводски ТЕЦ 2,07% 115.95 
ВЕЦ 0,18% 10.18 
Малки ВЕЦ 1,46% 82.17 
ВяЕЦ 1,14% 63.98 
ФЕЦ 9,99% 560.72 
Био ЕЦ 0,82% 46.04 
Товар на РБ 4374.66 
Интензитета на СО2 е 468g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
Епицентър 
 
√ Радев към ПП: Според ДБ правителство може да се постигне с компромис между вас и ГЕРБ, да го обсъдим 
"Продължаваме Промяната" върнаха на президента неизпълнен втория мандат днес в 10.00 часа.  
"Връщам папката с неизпълнения мандат. За съжаление, този списък от национални цели с приоритети и задачи за тяхното 
постигане не получи достатъчна политическа подкрепа. Но съм сигурен, че това усилие си струваше. Обсъждането, 
дискусията накъде трябва да се развие България през следващите месеци тепърва предстои", заяви номинираният за 
премиер от ПП акад. Николай Денков. 
"Вчера вашите коалиционни партньори от "Демократична България" заявиха, че единственият начин за съставяне на 
правителство с третия мандат е ако се постигне договореност между ГЕРБ и вас. Затова ще ви помоля да обсъдим този 
изключително важен въпрос", каза Румен Радев. 
Вторият проучвателен мандат бе връчен на акад. Николай Денков на 3 януари. От "Продължаваме промяната" заявиха, че 
мандатът ще бъде върнат изпълнен, ако партиите в парламента се обединят около цели, които са приоритет за страната.  
Декларацията, предложена от ПП, бе отхвърлена и в пленарната зала с 84 гласа "против", 63 "за" и 30 гласа "въздържал 
се". 
 
Nova TV 
 
√ Какви са цените на горивата в различните населени места 
Наблюдава се динамика в цените 
Наблюдава се динамика в цените на горивата в различните населени места, като на някои места разликата е над един лев. 
Разликата в цените на горивата в различните населени места не е имало никога досега, съмнявам се, че това са коректни 
данни, каза Венцислав Пенгезов, собственик на малка бензиностанция в Русе. 
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Той каза, че не отчита понижение, а задържане на едровата цена на дизела и леко поскъпване на бензина. При газта има 
леко понижение, поясни Пенгезов. Цените варират според движението на петрола, за сега има стабилизация, посочи той. 
Цената зависи и от конкуренцията, отражение дава и кризата, в който се намираме, каза собственикът на 
бензиностанцията. 
Повече гледайте във видеото. 
 
Банкеръ 
 
√ Христо Иванов призовава за договаряне между ПП и ГЕРБ 
Политическият прозорец за еврозоната, Шенген и Плана за възстановяване ще се затвори, предупреждава лидерът 
на ДБ 
“Има няколко аргумента за това, че точно сега е изключително важно да има правителство. Трябва да си даваме ясна 
сметка, че ако сега изпуснем прозореца за влизане в еврозоната, става въпрос дали България ще се вгради и ще седне 
трайно на масата, на която се вземат най-важните и дългосрочни решения за политиката на ЕС, ако сега не направим това, 
политическият прозорец ще се затвори и не се знае кога отново ще се отвори. По същия начин стоят нещата и с Шенген, и 
с Плана за възстановяване”. 
Това заяви пред БНР съпредседателят на “Демократична България” Христо Иванов. 
За да има стабилно излизане от политическата криза, трябва да има някакво договаряне между “Продължаваме 
промяната” и ГЕРБ, подчерта съпредседателят на “Демократична България” и уточни: 
“От ДБ участваме в процеса с мандатите с пълното съзнание, че сега е най-добрият момент да се постигне договорка за 
мини преход, който да изкара страната от политическата безизходица и корупционното блато. Това не зависи от нашата 
сериозност, защото това е съгласуване между двата лагера, някакъв компромис. Те трябва да се съгласят за две неща – да 
изоставим конфронтационния формат на промени, който разчита, че авангардът на ПП ще вземе цялата власт и ще заличи 
всички останали от терена, което очевидно не може да се случи, а от друга страна – дали ГЕРБ изобщо е в състояние на 
някакво ниво да разбере, че без решаване на проблема с корупцията, не като проблем за един списък с лица, които трябва 
да бъдат опандизени, а като проблем трайно България да изгради ефективни и независими правосъдни и 
правоохранителни институции, на които може да се има доверие да решават тия въпроси, така че политическата система 
да не се занимава с това. Дали ГЕРБ са узрели за това”. 
По думите на Иванов България трябва да излезе от състоянието на страна, блокирана в своето развитие от корупция, която 
създава политическа криза, не ѝ позволява да се интегрира в ЕС и да реши проблемите на сигурността: “Всички тези 
въпроси трябва да бъдат решени, за да тръгне страната напред”.  
“Ако някой се надява, че ще направим голяма политическа битка от местните избори, дълбоко се заблуждава и рискува да 
бъде изненадан. Не можеш да превърнеш местните избори в голяма национална битка, ако си показал, че не можеш да 
решиш голямото национално уравнение”, коментира Христо Иванов. 
“Отивайки на избори, даваме шанс на всякакви популистки възпаления на съзнанията за смяна на политическата система 
от парламентарна към президентска и т.н. Има и още един голям риск от отиване на избори сега. Какво ще стане, ако ГЕРБ 
и ДПС имат достатъчно гласове в следващия парламент, за да формират управление и да блокират всякаква идея за 
промяна? Ще се окаже, че отивайки на избори, ще сме им подарили страната”, добави той. 
Иванов призова пловдивските общински съветници от ГЕРБ “да се явят на работа и да вземат решение, което защитава 
обществения интерес, което ясно казва на представителите на пловдивската община, че не може да се гласува за 
харизването на Пловдивския панаир на Георги Гергов”: “Аз ще бъда утре там. Това е крещящ пример как корупцията и 
руското влияние вървят ръка за ръка”. 
 
√ Инфлацията в еврозоната падна до 9,2% през декември 
В по-голямата част от държавите членки, които използват еврото като парична единица, инфлацията се понижи 
през последния месец 
Годишната инфлация в еврозоната отново се понижи до едноцифрено число и в края на декември възлезе на 9,2%. Това 
сочат предварителните прогнозни данни на европейската статистическа агенция Евростат. 
Инфлацията започна да намалява през ноември, но все още възлизаше на 10,1%. Спадът се дължи на факта, че цените на 
природния газ – един от основните двигатели на миналогодишната рекордна инфлация, се върнаха към нивата си преди 
началото на конфликта в Украйна на фона на необичайно топлото време. Въпреки че новината може да се разглежда като 
положително развитие, нивото на инфлация в еврозоната е почти пет пъти повече от целта от 2%, определена от 
Европейската централна банка. 
В по-голямата част от държавите членки, които използват еврото като парична единица, инфлацията се понижи през 
последния месец, като в Германия спадът беше отчетлив – от 11,3% през ноември до 9,6% през декември. Най-висока 
годишна инфлация сред страните от еврозоната през декември е отчетена в Латвия (20,7 на сто), а най-ниска в Люксембург 
(6,2 на сто). 
Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната през декември, енергията се очаква да отбележи най-
висок годишен темп на растеж (25,7 на сто, при 34,9 на сто през ноември). След нея се нареждат храните, алкохолът и 
тютюневите изделия (13,8 на сто през декември, при 13,6 на сто през ноември), следват промишлените стоки, с 
изключение на енергийните продукти (6,4% през декември, при 6,1% през ноември) и услугите (4,4 на сто, при 4,2 на сто 
през ноември). 
 

https://nova.bg/news/view/2023/01/09/396897/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Политическите неизвестни около третия мандат - кой има най-голям шанс за папката и ще събере ли нужната 
подкрепа; Гости: Доц. Наталия Киселова - преподавател по конституционно право; Даниел Смилов – политолог. 

- За политическата криза и изходът от нея; Гост: Татяна Дончева - лидер на „Движение 21". 
- В криза ли е БСП и готова ли е левицата да управлява; Гост: Петър Витанов – евродепутат. 
- Докога ще липсват лекарства по аптеките, как ще се справи държавата и нужен ли е по-строг контрол относно 

лекарствената политика; Гост: Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата. 
бТВ, „Тази сутрин" 

- „Продължаваме промяната" връща неизпълнен втория мандат за кабинет. 
- Как се стигна до поредния инцидент в планината. 
- Липсващите лекарства в аптеките. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Пробив: Борисов видя Иванов като премиер, но след лидерски подписи под нов обществен договор 
в. Телеграф - Боят настана за билетчето в София 
в. Труд  - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Да подпишем нов обществен договор 
в. Труд  - Спасяват жълтите павета със смола напролет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ТЕЛК най-често за болно сърце и високо кръвно, всеки 5-и е с пожизнен 
в. 24 часа - Руски газ ли ще купуваме от Турция? Не, ще пренасяме по-евтин за Европа 
в. 24 часа  - Яйцата биха олиото -76,5% скок за 1 година 
в. Телеграф - Рецептата за третия мандат: Компромис между ГЕРБ и ПП 
в. Телеграф  - Корабът ни за Антарктида готов за сблъсък с пирати 
в. Телеграф  - БГ кран пропадна, пак потече амоняк 
в. Труд  - 7 ранени при челен удар на пътя убиец Русе-Бяла 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов президент (2002-2012): През 1997-а Аз и Костов со говорехме и за валутния борд, и за важните 
политики на България. Сега тези около върха воюват до безкрай - не става 
в. Телеграф  - Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: Добрият кашкавал 
трябва да струва повече 
в. Труд  - Проф. Антоанета Христова, политически психолог, пред "Труд NEWS": Тактиката на Борисов към ДБ е "Убий ги с 
любов" 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Едно наум. Защо Путин започна да говори като Сталин 
в. Телеграф - Валидиране под наклон 
в. Труд - Какво жънеш, когато сееш университети? 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа на "Дондуков", 2 президентът Румен Радев ще приеме кандидата за министър-председател на 
партия "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков. 

- В 9.45 часа пред Софийския районен съд Кирил Петков ще направи изявление пред медиите във връзка със 
заседанието на делото, което заведе срещу Бойко Борисов. 

- От 14.00 часа в зала "Пресцентър" на МРРБ ще се проведе пресконференция на тема "Изразходвани публични 
средства за незаконно строителство на държавни обекти". Участие ще вземе арх. Иван Шишков - министър на 
регионалното развитие и благоустройството. 

- От 11.00 часа на изхода на София в посока Пловдив, в началото на АМ "Тракия" изпълнителният директор на 
"Автомобилна администрация" Бойко Рановски ще представи информационна система за подпомагане 
контролната дейност на агенцията. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Мъже под чехъл"- комедия от Миро Гавран. 
*** 
Варна. 

- От 10.50 часа във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" ще отбележи 142 години от създаването си. 
- От 13.00 часа в централния офис на ПП ГЕРБ - Варна ще се проведе пресконференция на народните 

представители от ГЕРБ СДС - Варна. Темите са свързани с кратък обзор на свършеното от депутатите през 
изминалата година в 47-то и 48 - то НС , с актуалната политическа ситуация и с предстоящи законодателни 
проекти. 
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*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа стартира Общинския етап на Ученическите игри за учебната 2022/2023 г. 
*** 
Казанлък./ гр. Шипка и с. Шейново 

- От 11.00 часа пред емблематичните паметници в населените места ще бъдат почетени героите на 
Освобождението на Казанлък от турско робство. 

- От 12.00 ч. в Храм - паметник "Рождество Христово" ще бъде отслужена Заупокойна молитва и ще бъдат 
поднесени цветя на признателност в костницата на храма, където се съхраняват костите на хилядите руски и 
български воини, отдали живота си за Свободата на България. 

*** 
Кюстендил./Дупница. 

- Започва работа офиса на Регионалната картотека за медицинска експертиза към РЗИ-Кюстендил в гр. Дупница. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив ще се проведе заседание. 
 

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

