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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА 
СВЕТЛО“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за десетото юбилейно 
издание на годишните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец 
март 2023 г. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване на обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2022 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК 
формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г. 
 
БТА 
 
√ АИКБ: Стартират номинациите за десетото юбилейно издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за десетото юбилейно 
издание на годишните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец 
март 2023 г. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване на обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2022 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
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Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК 
формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г. 
 
Гласове 
 
√ АИКБ: Трудовият пазар в България се нуждае от внос на работна сила и повече програми за обучение 
АИКБ посочи облекчаването на трудовата имиграция и стартирането на повече програми за обучение като ключови 
за пазара на труда в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система.  
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност,  утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Оставяме след нас разрешени кризи и впечатление за открито и прозрачно управление 
Служебното правителство ще остави в наследство разрешени кризи, възстановени отношения с институциите, добър 
диалог с гражданите и убеждението, че управлението на държавата е открито и прозрачно занимание. 
Това заяви премиерът Гълъб Донев в началото на заседанието на Министерски съвет. 
"Ако всички говорят за третия мандат, значи е време за край на нашия мандат. Отчетът за постигнатото от нас ще направим 
през следващата седмица като ще оставим в наследство на нашите приемници във властта разрешени кризи, възстановени 
отношения с институциите, добър диалог с гражданите и убеждението, че управлението на държавата е занимание 
открито и прозрачно. Социолозите често казват за нас, че никой в служебното правителство не блести особено. Това е така, 
защото работим в екип. В нашето правителство няма артисти, а има министри. Ние не играем на власт, а изпълняваме 
своите правомощия според конституцията и законите на страната", посочи той. 
Гълъб Донев призова министрите на образованието и на здравеопазването за адекватни решения във връзка с грипната 
епидемия. 
"И докато политиците се вълнуват от третия мандат, хората са притеснени от грипните вируси. Уважаеми министри 
Меджидиев и Пенов - вие двамата и екипите на двете министерства бъдете в координация и съдействайте максимално на 
областните щабове за взимането на адекватни решения. След близо две години ковид пандемия здравната система знае 
как да реагира при зачестяване на острите респираторни заболявания. Боледуват най- често децата. Направете план за 
действие, така че хората да се чувстват спокойни, без излишна паника и истерия. Да не забравяме, че грипната вълна е 
събитие което ни се случва всяка година", посочи още той. 
 
√ Росен Христов ще бъде изслушан от Комисията по енергетика в НС  
В Комисията по енергетика в НС ще бъде изслушан ресорният министър Росен Христов. Той трябва да даде повече 
разяснения около сделката, която беше подписана от "Булгаргаз" с турския газопреносен оператор "Боташ". 
"Булгаргаз" подписа споразумение за срок от 13 години, чрез което получава достъп до терминалите и газопреносната 
мрежа на турската държавна енергийна компания. Очаква се благодарение на споразумението да бъде осигурена 
възможност България да закупува газ от всички възможни световни производители и да го разтоварва в турска страна. Така 
се очаква да се избегнат сериозни проблеми с доставките на втечнен природен газ заради недостига на инфраструктура и 
претоварването на терминала "Ревитуса" в Гърция. 
В Министерския съвет днес също трябва да бъде одобрено решението за сключване на сделката. 
 
√ Ръст в продажбата на превозни документи след въвеждането на новата система в градския транспорт на София 
Ръст в продажбата на преводни документи за първите десет дни на новата година, отчитат от Столична община. 
В "Денят започва" заместник-председателят на Комисията по транспорта към Столичния общински съвет Зафир Зарков от 
ГЕРБ коментира, че това доказва, че хартиеният билет е бил предпоставка за гратис пътувания. 
По думите на Зарков преди въвеждането на новата система София е останала последният голям европейски град с карта 
за една линия. Той обясни решението за премахване на този вид документ: 
"Според експертите картата за една линия не стимулира хората да ползват транспорт извън служебните им задължения. 
За другите пътувания ползват други начини, например, личния си автомобил. Освен това картата за една линия стимулира 
повече гратис пътувания за една-две спирки. Идеята е да задържим цените на документите, които касаят цялата система, 
за да насърчим хората да ползват градския транспорт". 
Бойко Димитров, общински съветник от "Демократична България", коментира, че има различни начини за въвеждане на 
документи за хора, които ползват по-ограничено градски транспорт и това трябва да е обект на дискусия. Според него след 
въвеждането на новата система вече е късно да се връща картата за една линия. 
"Трябва да започнем дебата за справедливото таксуване. Връщането на картата за една линия би трябвало да стане преди 
промяната. Сега ще е много трудно. Има различни варианти, при които тези, ползващи по-малко услугата, да го правят - 
карти само за наземен транспорт или само за метро, зониране и т.н.", посочи той. 
Ако финансовата стабилност и развитието на градския транспорт зависеха само от цената на превозните документи, цената 
би трябвало да е с 50%-60% по-висока, коментира още Зафир Зарков. 
Той призова хората да валидират картите си при всяко качване в превозно средство на градския транспорт, въпреки 
гратисния период за това. 
"Защо е важно валидирането - то и сега е задължително и целта му е да покаже как се ползва градският транспорт. Тази 
информация ще бъде използвана, за да се коригират разписанията. Много често се коментира, че трамваят тръгва една 
минута преди автобуса, който идва от някое село в нашата община. Когато се видят пътникопотоците и хората как пътуват, 
ще бъде разместена така транспортната схема, че транспорта да е приятелски настроен към жителите на Столична 
община", каза Зарков. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
 

https://bntnews.bg/news/rast-v-prodazhbata-na-prevozni-dokumenti-sled-vavezhdaneto-na-novata-sistema-v-gradskiya-transport-na-sofiya-1219807news.html
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БНР 
 
√ Възлагането на МС на преговори със САЩ за нова мощност в АЕЦ "Козлодуй" влезе в дневния ред на НС 
Предложението на парламентарната група на ГЕРБ за гласуване проект на решение за възлагане на Министерския съвет 
да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за 
изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" е включено в дневния ред на Народното събрание за седмицата. 
Областните болници да получават допълнително финансиране от държавата трябва да гласува на първо четене Народното 
събрание. Предложението на депутата Костадин Ангелов бе прието единодушно от ресорната комисия. С допълнителните 
субсидии болниците ще може да покриват немедицинските си дейности. 
Депутатите ще дебатират и друг закон, внесен от ГЕРБ - този за хората с увреждания.  Той е в отговор на проблемите, 
породени от забавянето на решенията на органите на медицинската експертиза и невъзможността засегнатите граждани 
да упражняват правата си не по тяхна вина. Голям е и броят на жалбите от ощетени хора с увреждания поради изтекли 
срокове на техните решения на ТЕЛК и съществено забавяне от средно 6 месеца. Предлага се решенията на ТЕЛК да важат 
до явяването на хората с увреждания на комисия, за да запазят правата си и да не връщат пари. 
Депутатите ще изслушат и служебния министър на енергетиката Росен Христов за Споразумението за достъп до терминали 
за втечнен природен газ и газопреносната мрежа на Република Турция, сключено между "Булгаргаз" ЕАД и турския 
газопреносен оператор "Боташ" на 3 януари тази година. 
"Булгаргаз" прави всичко възможно за предоставяне на достъп до терминалите за втечнен природен газ и до 
инфраструктурата. Договорът не предвижда да купуваме газ от "Боташ", а е само за достъп до терминалите и до изходната 
точка на турско-българската газопреносна мрежа, обясни преди дни Деница Златева – изпълнителен директор на 
"Булгаргаз". 
 
√ Депутатите обсъждат Закон за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива 
Серия предложения влизат за обсъждане в комисията по енергетика. Голяма част от предложенията идват от председателя 
на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.   
Комисията ще обсъди Закон за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива. Всички компании, които 
преработват руски петрол ще трябва да правят отчисления за Фонд енергийна сигурност. От него ще се дават компенсации 
на домакинства и бизнес. 
Енергийната комисия ще обсъжда и предложението на ГЕРБ за VII и VIII реактор на АЕЦ “Козлодуй” да бъдат изградени с 
американски реактори. 
Предложението е формулирано като възлагане на Министерски съвет да преговаря за това. Депутатите ще искат от 
правителството и да отпадне задължението на България по Плана за възстановяване за намаляване на въглеродните 
емисии до 2025-та с 40 процента. 
Комисията ще обсъди и предложението на Продължаваме промяната България да проведе срещи с  Гърция и Румъния в 
защита на енергийната сигурност в региона. А министърът на енергетиката  Росен Христов ще отговаря на въпроси, 
свързани със сключеното споразумение с турския газопреносен оператор – „Боташ“, за достъп до терминал за втечнен 
природен газ и газопреносната мрежа на Турция. Пред бТВ във вторник служебният министър на енергетиката Росен 
Христов каза, че през тази сделка няма как да влиза „маскиран“ руски газ. 
 
√ Комисия на НС ще обсъди отпадане на данъка върху земеделските субсидии до 100 000 лв. 
Земеделската комисия в парламента ще обсъди днес предложението за промени в закона за данъците върху доходите на 
физически лица, според което отпада данъкът върху земеделските субсидии. 
В условия на криза данъчните облекчения ще позволят оцеляването на земеделските стопани и ще създадат устойчивост 
на бизнеса им, се казва в мотивите към промените, чиито вносители са трима депутати от "Продължаваме промяната". 
Законопроектът предлага отпадане на данъка върху земеделските субсидии до 100 000 лева - промяна, за която фермерите 
отдавна настояват. 
Факт е, че в много страни членки на ЕС субсидиите се третират като необлагаем доход , докато у нас те винаги са били част 
от облагаемите приходи на земеделците. 
Със законодателната инициатива се цели подпомагане на всички земеделци, с фокус върху малките и средните фермери, 
които са уязвими заради зависимостта на дейността си от климатичните промени, от ковид пандемията, от войната в 
Украйна и от нестабилната финансово-икономическа ситуация в европейски и световен мащаб. 
В дългосрочен план очакваният ефект от промените е повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие 
на международния пазар, твърдят вносителите от "Продължаваме промяната". Очакванията им са , че идеята за отпадане 
на данъка върху субсидиите на фермерите ще срещне подкрепа от всички политически сили. 
 
√ Комисия на НС ще обсъди механизъм за разследване на главния прокурор 
Пет проектозакона за промяна на Наказателно-процесуалния кодекс ще обсъждат на първо четене депутатите от правната 
парламентарна комисия. Сред предложенията е и това на Министерския съвет, с което се въвежда механизъм за 
разследване на главния прокурор. 
Първият вариант на механизма стана факт, когато правосъден министър беше Надежда Йорданова. Последваха оценка на 
Венецианската комисия, корекции, съобразени с нея, направени вече от екипа на настоящия министър Крум Зарков, 
обществено обсъждане и още корекции в механизма, залегнал в промените в НПК. които депутатите ще обсъждат днес. 
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Според тях при данни за извършено престъпление върховен съдия или съдия с ранг съдия от Върховния касационен съд, 
избран на случаен принцип и работил през последните седем години като наказателен съдия, временно ще бъде 
назначаван от Прокурорската колегия за прокурор, който да разследва главния или негов заместник. За да няма 
злоупотреби или чадър, друг съдия - избран отново от съдебните кадровици, ще бъде назначаван за заместник-главен 
прокурор, който да наблюдава работата на първия.  
Ден преди обсъждането, служебният министър Крум Зарков не изключи предложенията да срещнат съпротива. 
"Въпросът за механизъм за разследване на главния прокурор е на дневен ред от 2009 г., ако нямаше съпротива, сега с вас 
нямаше да го обсъждаме, вече щеше да е факт." 
Зарков все пак се надява на депутатска подкрепа за реформата, за която, по думите му,  всички знаят, че трябва да бъде 
направена. 
Освен Министерският съвет, предложения за промени в НПК са внесли и от "Демократична България", "Възраждане" и 
"Продължаваме промяната". 
 
√ Комисията по външна политика в НС обсъжда издирването на Христо Грозев от Русия 
Комисията по външна политика в парламента ще разгледа решение относно действията, свързани с обявеното от Русия 
издирване на българския журналист Христо Грозев. 
Миналата седмица той бе изслушан от друга парламентарна комисия, където Грозев сподели, че в страната ни има голяма 
концентрация на "агенти на влияние" на руските служби. В телевизионно интервю Грозев коментира заплахата за 
сигурността си: 
„Тази заплаха не е само за мен, тя е за стотици независими руски журналисти, които пътуват под заплаха за сигурността си 
в Европа в момента. Тя е заплаха и за други журналисти по целия свят. Нито една империя на злото не е съществувала 
безкрайно, така че се много надявам, че до 2-3 години няма да има причина да се страхувам“. 
Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова бе извикана от Министерството на външните работи по казуса. Изслушването 
на ресорния министър ще бъде част от дневния ред на комисията. 
 
√ Очаква се правителството да одобри споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ" 
Служебното правителство ще заседава днес и ще одобри сключеното преди дни споразумение между "Булгаргаз" и 
турската държавна газова компания "Боташ". Така страната ни получава достъп до терминалите и газопреносната мрежа 
на Турция за период до края на 2035 г. , като за първи път чужда компания получава подобен достъп до газовата 
инфраструктура на южната ни съседка. 
Предвижда се годишно да могат да се транспортират до страната ни 1 милиард и 500 милиона кубически метра от синьото 
гориво, осигурени от различни източници. 
Предварителният дневен ред на заседанието предвижда министрите да се одобрят и промени в законите за специалните 
разузнавателни средства и в този за отбраната и въоръжените сили. 
 
БТА 
 
√ Пленарното заседание днес започна с повече от 20 минути закъснение, заради промени в проектопрограмата, 
обсъдени на председателски съвет 
Пленарното заседание днес започна с повече от 20  минути закъснение. Причината е промени в проектопрограмата, 
обсъдени на председателски съвет, обясни при откриването на заседанието председателят на парламента Вежди 
Рашидов. 
 
√ Ще настоявам парламентът да разгледа приоритетно промените в Закона за движение по пътищата, заяви министър 
Демерджиев 
Ще търся среща с председателя на парламента в рамките на тази седмица, за да поискам промените в Закона за движение 
на пътищата да влязат възможно най-бързо в дневния ред на парламента, каза в предаването „Денят започва“ по БНТ 
служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще поиска също приоритетно да се гласуват и 
промените, свързани с нелегалната миграция. Внесли сме предложения за промени, имаме уверението, че ще бъдат 
разгледани, каза Демерджиев.  
Според служебния министър трябва да се прилагат по-ефективни наказания при тежки катастрофи и при водачи, които 
имат много нарушения на пътя. Част от тези хора са с висок обществен статут и очевидно към такива хора съдебната 
система подхожда по-различно, коментира Демерджиев. Част от тези шофьори са извършили много нарушения през 
годините, залавяме много такива водачи. Този процес започва от полицията и трябва да бъде завършен успешно от съда, 
смята вътрешният министър. 
Има четири или пет законопроекта, свързани със сигурността, които трябва да бъдат разгледани приоритетно от 
парламента, добави Демерджиев. По думите му ситуацията невинаги може да бъде променена само със усилията на МВР. 
Той заяви, че затова още следващата седмица ще поиска среща  с представители на прокуратурата и със служебния 
министър на правосъдието.  
Иван Демерджиев коментира и случая с журналиста Христо Грозев, който бе обявен за издирване от руските власти. По 
думите му няма нова информация по казуса. Министърът още не е получил отговор от руска страна в какво точно е обвинен 
Грозев. Тази информация се изисква по дипломатически канали, не става бързо, уточни той. В зависимост от отговора от 
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руската страна, ще преценим какви действия да предприемем. По случая държавата си свърши работата доколкото може. 
Следим го много внимателно, там, където е необходимо, се намесват и службите, допълни той. 
Задържането вчера на британския гражданин Дейвид Бодил, който се издирва с червена бюлетина от Интерпол, е 
реализация на ДАНС, с участието на МВР, обясни още Демерджиев. Според него става дума за рутинна операция, каквито 
се случват често през последните месеци. 
По отношение на промените в системата на МВР Демерджиев подчерта, че години наред тя е била политизирана и „хората 
на този“ са водели тихи войни с „хората на онзи“. Системата на МВР трябва да е деполитизирана. Когато бъде сменен 
министър, професионалното тяло трябва да продължи да работи, смята той. По думите му има много добри 
професионалисти, отстранени по политически причини и системата се е обезкървила откъм експерти. 
Демерджиев коментира и случаи на връзки между служители на МВР и обвиняеми – като Георги Семерджиев. 38 
служители са наказани по случая, каза той. Възнагражденията в системата не са толкова големи, единственият стимул на 
служителите да си вършат съвестно работата, е моралният, смята служебният министър. 
 
√ Народното събрание ще изслуша служебния министър на енергетиката Росен Христов, според проектопрограмата за 
работа на депутатите 
Народното събрание ще изслуша служебния министър на енергетиката Росен Христов според проектопрограмата за работа 
на депутатите, публикувана на интернет страницата на парламента. Изслушването е относно сключеното Споразумение за 
достъп до терминали за втечнен природен газ и газопреносната мрежа на Турция между „Булгаргаз“ ЕАД и турския 
газопреносен оператор - "Боташ" А. С. (BOTAS), както и относно сключени договори за доставка на природен газ от 
правителството в периода 2 август 2022 г. – 3 януари 2023 г. 
Искането за изслушване е внесено от народния представител Васил Стефанов от "Продължаваме Промяната" (ПП) и 
колегата му Калоян Икономов.  
Миналата седмица от ПП внесоха искане за извънредно заседание на Народното събрание с една единствена точка – 
изслушване на служебния министър на енергетиката заради съмнения, че се прави опит за връщане на доставките на газ 
от "Газпром". От пресцентъра на партията посочват, че за ПП е необяснимо отхвърлянето на искането им за изслушване на 
енергийния министър във връзка с подписаното 13-годишно газово споразумение с турската компания "Боташ".  
На 3 януари между България и Турция беше подписано Споразумение за достъп до терминали за втечнен природен газ и 
газопреносната мрежа на Турция от ръководствата на "Булгаргаз" и "Боташ", в присъствието на служебния министър на 
енергетиката Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез.  Споразумението 
бе определено като "историческо" от държавния глава Румен Радев, който тогава се срещна с турския министър на 
енергетиката и природните ресурси.  
Предложения дневен ред за работа на парламента тази седмица предвижда на първо четене да бъдат гласувани промени 
в Закона за лечебните заведения, Закона за хората с увреждания, Кодекса за застраховането, както и в Закона за пазарите 
на финансови инструменти. На второ четене се предвижда да бъде разгледан общ Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията, както и промени в Закона за специалните разузнавателни средства, 
Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за държавните резерви и военновременните запаси. 
 
3eNews 
 
√ Повишение с 6.1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 285.33 лв. за MWh с ден за доставка 11 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 285.33 лв. за MWh с ден за доставка 11 януари 2023 г. и обем от 87 097.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 6.1 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 381.93 лв. за MWh, при количество от 45 123.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 974.00 MWh) е на цена от 188.72 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 54.43 лв. за MWh и количество от 3484.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 5.83 лв. за MWh ( 3374 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 10 часа – 497.21 лв. за 
MWh при количество от 3801.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 252.17 лв. за MWh при обем от 3403 MWh. по данни на 
https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 268.84 лв. за MWh (137.46 евро за MWh) за 10 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия 
с ден за доставка 11 януари се повишава до 285.33 лв. за MWh ( увеличение с 6.1 %) по данни на БНЕБ или 145.88 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 514.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 282.95 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 33,43% 2164.98 
Кондензационни ТЕЦ 48,03% 3110.62 
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Топлофикационни ТЕЦ 5,78% 374.11 
Заводски ТЕЦ 1,81% 117.31 
ВЕЦ 1,19% 77.25 
Малки ВЕЦ 1,55% 100.44 
ВяЕЦ 7,44% 482.18 
ФЕЦ 0,41% 26.5 
Био ЕЦ 0,36% 23.38 
Товар на РБ 5748.46 
Интензитета на СО2 е 566g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Зелени закони: Въпреки малките успехи все още стотици декари дюни не са отразени в специализираната карта 
Законът за устройство на Черноморското крайбрежие не забранява изрично унищожаването на дюните, а само някои 
дейности върху тях, коментира екологът Стефан Аврамов 
Три години след стартирането на кампанията по картиране на дюните в България, може да кажем, че въпреки малките 
успехи все още стотици декари сиви и бели дюни не са отразени в специализираната карта. Това коментира екологът и 
експерт по защитени територии Стефан Аврамов от инициативата Зелени закони. 
Същевременно Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) не забранява изрично унищожаването на 
дюните, а само някои дейности върху тях. И това е проблем за териториите извън Натура 2000, защото няма проблем да 
бъдат унищожени на ръка и превърнати в плажна ивица. А и Натура 2000 съдът все повече възприема специализираната 
карта, а не експертните оценки, като основа за наказателни решения, уточнява специалистът. 
От инициативата Зелени закони обещават следващите няколко месеца да ви представят липсващите в специализираните 
карти дюни и да предложат решения за тяхното опазване. 
Опазването от застрояване на Българското Черноморско крайбрежие - и в частност на дюните по него - е гореща кауза от 
няколко десетилетия. Това би трябвало да е и целта на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на 
серия други закони и нормативни актове. За съжаление всяко лято ни изненадват новини за нови унищожени дюни… 
Прякото застрояване засега като че ли е задържано, но дюна по дюна бива тихо и кротко булдозерирана и само активното 
гражданско общество спира това, коментира Аврамов. 
"За да се подобри опазването на дюните, законодателят е предвидил в Закона за устройство на Черноморското 
крайбрежие да бъде създадена специализирана карта на дюните. Това би улеснило значително изискваната от Закона 
тяхна защита. За съжаление повече от десетилетие специализираните карти на дюните съществуваха само формално и с 
ограничен достъп. На уеб сайта на МРРБ част от тях бяха качени като сканирани хартиени карти в пдф с различна актуалност, 
с противоречащи си парцели от дюни по тях и почти в насипно състояние. От тях не можеше да се разбере почти нищо. 
Липсваше единна цифрова специализирана карта на дюните по българското Черноморско крайбрежие", обяснява 
Аврамов. 
В опит да ги проверим през последните години от „Зелени Закони“ направихме теренна мисия, изискахме със ЗДОИ шейп 
файл на специализираната карта от МРРБ и проведохме серия срещи с различни екипи на екоминистерството (МОСВ), 
припомня той. 
Файл на специализираната карта от МРРБ  ни беше предаден и през лятото на 2020 год. наш екип заедно с експерти по 
дюнна растителност обходи Черноморското крайбрежие от Резово до Дуранкулак за да провери как най- известните дюни 
по него са отразени в специализираната карта. Резултатът беше меко казано кошмарно изненадващ. Квадратни километри 
дюни липсваха в предоставените ни от МРРБ шейп файлове от специализираната карта. 
През юли 2021 г. се провежда среща с експерти на МОСВ и МРРБ, на която са поставени отново проблемите: 
Изключително голямо несъответствие между специализираните карти на дюните на МРРБ и докладваното картиране на 
дюни от МОСВ през 2012 година   
Липса на окончателна публична специализирана карта на дюните в България. 
Липса на обща законова защита на дюните извън Натура 2000. 
Наличие на „неизвестни“ дюни във военни имоти, некартирани от МОСВ и неотразени и в специализираната карта на 
дюните, които бяха в процес на приватизация. 
В резултат на интереса в обществото и медиите, както и на проведената среща в МОСВ, Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър актуализира напълно уеб страницата със специализираните карти и качи на уеб сайта си както сканираните 
хартиени карти, така и адекватен шейп файл, съдържащ специализираната карта. Последното вече позволяваше да бъде 
направен адекватен анализ на отразяването на дюните в специализираната карта, коментира екологът. 
"Успокоени от този успех, ние започнахме да чакаме как заинтересованите министерства (МОСВ, МРРБ и МТ) ще отразят 
констатираните от нас проблеми и пропуски в специализираната карта на дюните", споделя Аврамов. 
Година по- късно с продължаващите инциденти с разоравания на дюни, които обаче липсваха в специализираната карта, 
ни накараха да започнем с анализите си отново, въпроси по закона за достъп до обществена информация и депутатски 
питания. Резултатът - появата на обединена цифрова карта на дюните и на една процедура на МРРБ за отразяване на дюни 
в специализираната карта. Десет декара сиви дюни в един военен имот до плажа на Нестинарка вече са в 
специализираната карта, но това сигурно е под 1% от констатираните от нас проблеми в картата, подчертава Стефан 
Аврамов. 
 
√ Над 4,8 млн. MWh са пренесени по IGB за изминалата година 
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От декември капацитетът на интерконектора Гърция-България е почти изцяло запълнен, достигайки над 94% броени 
месеци след началото на търговска експлоатация 
4.875 млн. мегаватчаса са пренесени по газовия интерконектор Гърция-България за периода 1 октомври – 31 декември 
2022 г. През декември, само месеци след въвеждането на газопровода в търговска експлоатация, капацитетът на IGB 
достига резервиране над 94%. Към края на 2022 г. има регистрирани 11 ползватели на интерконектора. 
182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора и 
представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод (TAP). Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м. 
годишно, като 1.57 млрд. куб. м. са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години. Свободният 
капацитет успешно се предлага на търгове за различни периоди на европейските платформи PRISMA и RBP. 
От началото на настоящия отоплителен сезон интерконекторът обезпечава близо 1/3 от зимното потребление на природен 
газ в България. IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки 
повишена сигурност на доставките и разнообразие на източниците. Наличието на новата инфраструктура допринася 
значително за конкуренцията на пазара на природен газ, която е предпоставка за оптимални цени към бизнеса и битовите 
потребители в страната. 
IGB създава изцяло нов маршрут през България за пренос на природен газ от нови източници до редица държави, което 
затвърждава ключовата роля на интерконектора не само на национално ниво, но и за целия регион на Централна и 
Югоизточна Европа. 
 
√ Какво се обърка в опита да се качат и семействата на градския транспорт за по-чист въздух в София 
Какво разбрахме и какво не разбрахме от историческите промени в тарифите в градския транспорт на мръсната ни 
столица 
В цялата бъркотия около новите превозни документи и тарифи в градския транспорт в София никой не разбра основната 
идея да слязат хората от автомобилите и да предпочетат градския транспорт за по-чист въздух в града. Използването на 
удобен и бърз градски транспорт е основният начин по-малко автомобили да се движат в центъра на столицата и най-
замърсеният град в България. Начинът, по който се случи това подсказва, че всъщност нещо сериозно се обърка. 
На първо място не са сериозно обмислени от всички гледни точки. Второ не станаха обществено достояние достатъчно 
рано, за да бъдат обект на дебат в обществото и както всичко обществените обсъждания се направиха проформа, а 
гласуванията в Столичен общински съвет прибързано. Така исторически промени, които не са правени през последните 30 
години успяха да съберат общественото недоволство. 
Според Виктор Чаушев от Сдружение за градски транспорт, който е съветник към Комисията по транспорт в Столичния 
общински съвет промените в тарифите на градския транспорт е било задължително.  Но не ниските тарифи ще върнат 
хората в градския транспорт и ще насърчат пътуването с него. Според него са нужни промени в цялостната организация, 
бързина и удобство. Всъщност обаче след недоволството от гражданите още с въвеждането на новите тарифи и вълната от 
жалби към омбудсмана на България показват, че тази логика не е точно такава. 
Експертът признава, че системата не е завършена изцяло, но не е изцяло лоша, защото създава различни опции. Но 
неудобството да се вземат картите от ограничен брой пунктове, а не на всяка спирка също е факт. В столицата има само 15 
автомата на отделни ключови места, защото както коментираха общински съветници една струват между 30 и 40 000 лева. 
Според Чаушев Центъра за градска мобилност не е свършил своята работа да създаде портал и приложение, за да не се 
редиш на опашки, онлайн порталът за продажба на билетите и картите също не е функционален и удобен за хората. 
Столичният общински съвет беше възложил на ЦГМ да създаде технически условия и инструкция  за въвежданите промени, 
което също не се е случило. Обещаха да го направят до няколко дни, каза Чаушев, но ще видим.  Центърът за градска 
мобилност се е провалил и в идеята да се привлекат трети страни за увеличаване атрактивността на новите превозни 
документи като например банки, мобилни оператори и приложения, през които да се купуват новите карти и билети. 
Градският транспорт трябва да създава възможности, а не да ограничава и в тази връзка отпадането на картата за една 
линия и за картата само за метрото е причина за най-голямо недоволство. Председателят на Столичния общински съвет 
Георги Георгиев коментира, че ще се пристъпи към връщане на картата за една линия и на метрото и ще има отлагане за 
глобите за задължително валидиране на картите. Но това може би въпреки недоволството е добра мярка, за да има по-
добра отчетност и да се прави реална статистика за използването на градския транспорт. 
Семействата пак останаха извън борда 
Не само това всъщност важната мярка е да качим семействата в градския транспорт. Но както преди така и сега те остават 
извън борда. Дали защото общинските съветници не се движат в градския транспорт или като семейни са забравили или 
пък просто не са семейни. По-евтино е човек да се купи индивидуална карта за дете и възрастен отколкото да ползва 
семеен пакет. В момента семейният пакет е 50 лева на месец за родителя за всички линии без друга опция и 10 лева за 
дете за всички линии. Това излиза 720 лева на година. Ако човек реши да си вземе индивидуална карта за всички линии 
за една година ще даде 365 лева, но пък така губи отстъпката за детето и ще трябва да плати не за една, а за всички линии 
200 лева. Така сметката излиза 565 лева. Същото семейство с един родител и дете до преди промените е плащало за една 
линия 23 лева за възрастен или 276 лева и 9 лева за дете за една линия е плащало 384 лева. Става ясно, че никой не е 
обмислил точно тази подробност. Та нали семействата с деца са тези, които трябва да бъдат стимулирани да предпочетат 
градския транспорт, защото най-много пътуват. Да не говорим, че ако същия този родител има още едно или две деца. 
Таксата вече става почти 1000 лева в първия вариант. Да не говорим че въобще няма стимули пък ако цялото семейство 
пътува с градския транспорт. 
Всички участници в процеса признават грешките си, които са плод на едностранчиво мислене. И точно семействата с деца 
остават извън полезрението на всички. На фокус в момента са вносителите на промените, сред които многократно беше 
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коментирано името на независимия общински съветник Борис Бонев. Той също признава, че някои от промените може би 
се оказват грешка, но са една важна стъпка, която не е правена в последните повече от 20 години в София. Всички общински 
съветници с някои изключения са гласували промените. Демократична България и БСП не са били съвносители на доклада, 
но в комисиите той е получил одобрение. Според него не са подписали в впоследствие чисто по политически причини. 
Битката за София вече е започнала и ще бъде сериозна. Използва се ситуацията да се трупат негативи или позитиви в една 
или друга посока. 
Какво не разбрахме от промените 
Според него не трябва да се стига до крайности и сега да се върне назад, защото новите карти за време са много удобни, 
но трябваше да бъдат под-бре обяснени на хората. Става дума за 100 млн. лева за новата система, които не би трябвало 
да са дадени на вятъра. Цените не са пипани от 30 години. Само за пример Бонев даде и Варна, където с липсата на метро 
и толкова голяма градска транспортна мрежа, картата за всички линии е 900 лева. 
Бонев коментира, че отпадането на картите за една линия и една линия за метрото не са по негова идея, а всички идеи, за 
които се е борил е успял да постигне с промените. Това са задължителната валидация, билетите за време, годишната карта 
за младежи, годишната карта за ученици и студенти и оставането на годишната карта от 365 лева. Всъщност е приел и 
останалите промени, за да може да има все пак някакъв напредък и крачка напред за подобряване на услугите на градския 
транспорт. За съжаление хората не видяха и положителните промени, коментира той. 
Ученици и студенти ще пътуват за 20 лева на месец, а годишната карта ще бъде 200 лева, което им спестява разходи за два 
месеца или осигурява два месеца безплатно пътуване. Младежите под 25 години, които не учат също ще могат да ползват 
градския транспорт за 25 лева на месец за всички линии. Ако пътувате 5 дни под ред, събота и неделя ви излизат безплатно 
с банковата карта и досега при повече от две пътувания банковата карта я таксуват на цената на дневна карта. 
Все още има неяснота около използването на картите за време и защо са с различна пластика, но обяснението е най-
вероятно в цената. 
Всъщност Виктор Чаушев призна за най-голямото недомислие по повод картите за градския транспорт и то е свързано 
именно със семейните пакети. Идеята е в семейния пакет да се даде възможност родителят да си купи карта за всички 
линии за 365 лева на година или при индивидуалния да може да ползва и отстъпката за дете за 10 лева на месец за всички 
линии. 
Още пет месеца ще чакаме нови промени 
Но посочи, че трябва да се помисли по-детайлно. Промени в наредбата ще има вече стана ясно, но каква е процедурата 
затова? 
Наредбите не могат да се променят до шест месеца от промените, но промените бяха приети в края на юли. Така че вече 
има възможност за промени, подчерта Чаушев. Според него няма да липсват и желаещи, които да ги внесат. До края на 
януари може да бъде внесен доклад, който да се обсъди в Столичния общински съвет. След това процедурата е да се 
подложи отново на обществено обсъждане, което да се случи до 20 февруари и в края на февруари да се обсъди в комисии, 
обикновено ресорни комисии са транспорт, финанси и стопанска комисия. В периода март-май биха могли да влязат в 
сила. Това прави почти половин година, в която хората за пореден път хората няма да бъдат стимулирани да използват 
градския транспорт и сериозно при 720 лева карта само за двама членове на своето семейство ще се замислят дали не е 
по-изгодно да продължат да се движат до училище, работа, до центъра за кино или театър с личния си автомобил вместо 
с метрото, трамвая или автобуса. Основната алтернатива на автомобила за по-чист въздух в града е градския транспорт, а 
когато и тази алтернатива не се управлява правилно ще продължим още дълго време да дишаме познатия ни мръсен 
въздух. 
 
√ Министър Шишков: До половин година пускаме движението по 7-километров участък от скоростния път Ботевград – 
Видин, между Новачене и Скравена 
До средата на февруари стартират процедури за подробен устройствен план и технически проекти за липсващия 
участък между Враца и Монтана 
До половин година ще направим опит да пуснем движението по новоизграден 7-километров участък от скоростното трасе 
Видин – Ботевград, между Новачене и Скравена. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството 
арх. Иван Шишков, който днес инспектира строителството на бъдещия скоростен път от Монтана до Ботевград. „Не останах 
никак доволен от състоянието на обхода на Враца и участъка между Монтана и Враца“, отбеляза министър Шишков. Той 
напомни, че за въпросните отсечки преди години е имало изготвена оценка за въздействие върху околната среда и 
концепция за проект, но се е оказало, че трасето е неподходящо. В тази връзка министърът информира, че до средата на 
месец февруари ще бъде започната процедура за възлагане на подробен устройствен план и разширен идеен проект за 
трасето. „За съжаление участъкът беше просто забравен в годините. Сега вече не е така и хората могат да разчитат, че по 
най-бързия начин ще бъде възложен проект за трасето“, категоричен бе арх. Шишков. 
Той изрази очакване след Великден да започне строителството и на отсечката Ружинци – Монтана. „Още в първите дни на 
годината, с първото решение на Министерския съвет, одобрихме отчуждаването на имотите, необходими за изграждането 
на 41-километровата отсечка. Ще се работи ударно, за да се извърши отчуждаването и да започнем строежа“, увери 
регионалният министър. 
Той изтъкна, че в останалите участъци строителството тече в добри темпове и ще бъдат завършени. Забавяне ще има само 
заради преправянето на първоначалния проект, от който ще отпаднат заложените кръгови кръстовища, срещу които са 
протестирали и местните жители през 2020 г. „Когато е съгласуван проектът през 2020 г., са заложени 3-4 кръгови 
кръстовища, които са недопустими. В момента сме пред финал на процедурата да бъде внесен и одобрен подробен 
устройствен план за изменение в участъците с изграждане на пътни възли“, увери арх. Иван Шишков. Той обобщи, че най-
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напреднало е строителството на скоростния път малко след Видин до Ружинци. Първият участък при Видин е по-назад в 
изпълнението. Строителството на етапа Мездра – Ботевград върви по график, но за съжаление има забавяне поради 
проблеми с техническото решение, както и все още неодобрени ПУП-ове за новите пътни възли. „Това забавяне е във 
връзка с проблемите, заложени през 2020 г. Разбира се, очаквам до месец-два да бъдат одобрени всички подробни 
устройствени планове в тази част, за да се отпуши този проблем. Строителните фирми нямат проблеми с финансирането. 
Въпреки че бях критикуван от бивш регионален министър, че се разплаща на строителните фирми, ние поехме курс да им 
платим, защото това е единственият начин да бъдат притискани да работят качествено и в срок“, каза още той. 
„Единственият начин тунелът под Петрохан да стане, е да се изгради с различен икономически подход, чрез концесия, 
защото държавата няма да може да го изгради в обозримо бъдеще при нужда от 20 млрд. лв. за всички липсващи 
магистрали“, коментира още министър Шишков. Той посочи пред представителите на местната власт, че проектът за тунел 
и довеждащо трасе към София е много важен за целия Северозапад. „В момента АПИ работи в тази посока, има възложена 
процедура за ОВОС, трасето е ясно. То е с около 80 км по-кратко, отколкото това, което изгражда държавата в момента. 
При всички положения, ние като служебен кабинет и АПИ, ще форсираме колкото се може по-бързо да се завърши 
екологичната оценка. Но хората трябва да знаят, че държавата няма да има финансова възможност да завърши скоро това 
трасе“, подчерта министърът. Той напомни, че само строителството на скоростния път от Видин до Ботевград ще струва 
над 1 млрд. лв. на бюджета. „За да не се превръща в поредната строителна илюзия, тунелът под Петрохан, предлагам, след 
като държавата свърши своята част – направи ОВОС и определи трасе, да помислят политиците и да предложат на хората 
да се направи процедура и да бъдат дадени на концесия. По-добре да има тунел, отколкото да го има само в устата на 
политиците. По-добре да има магистрала, отколкото да има говорене за магистрала. Това е моето предложение. Дойдох 
тук, освен да го инспектирам, от това място да се обърна към хората, основно от региона, независимо, че това ще е 
облекчение на целия пътен трафик. Моето лично мнение е, че това е по-добрият вариант“, коментира арх. Шишков. 
След инспекцията министър Иван Шишков проведе работна среща в Областна администрация – Монтана. В нея участваха 
зам.-регионалният министър Николай Шушков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Венцислав Ангелов и инж. Десислава Паунова – член на УС, изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД инж. 
Иван Станчев, Бисер Йорданов – директор на дирекция УСИП в АПИ, областните управители на Монтана, Враца и Видин – 
Валери Димитров, Георги Митов и Огнян Асенов, зам.-областният управител на Монтана Кирил Делев, директорите на 
областните пътни управления в трите области и др. 
Министърът се запозна с проблемите, свързани с пътния и ВиК сектори в региона. 
 
√ Над 6 млн. пътници е обслужило Летище София през 2022 година 
Столичното летище обслужи 6 003 653 пътници през 2022 г., което е значително повече спрямо миналата година. Спадът 
остава осезаем като е обслужените пътници са с над 1 милион по-малко в сравнение с предковидната 2019 г.. Това 
съобщиха от Летище София днес. Пътувалите по международни редовни линии през 2022 г. са били 5 461 290, което е със 
17% по-малко в сравнение с 2019 г. До морските ни градове са летели 232 260, което е спад с 18%. Чартърните пътници за 
периода бележат ръст от над 15% и са общо 250 521. Топ дестинациите за изминалата година са Лондон, закъдето за 
пътували над 400 000 души, Франкфурт с над 140 000 пасажери и Виена с приблизително същия брой пътници. 
Самолетодвиженията през 2022 г. са с 12% по-малко в сравнение от преди Covid или общо 53 722. Спад от над 14% се 
наблюдава и при обслужените карго и поща, които за изминалата година са 20 529 т. 
„Европа очаква възстановяване на пътническия трафик на нивата от преди пандемията едва през 2025 г. Вярваме, че в 
София можем да се справим по-добре, като вече имаме гарантирани 1 млн. нови седалки за 2023 г. благодарение на 
активната работа с авиокомпаниите. Предстои ни важна година и за реконструкции и подобрения в името на по-доброто 
пътническо преживяване“, каза изпълнителният директор на летището Хесус Кабайеро. 
 
Банкеръ 
 
√ Костадин Костадинов: Няма да отстъпим от позициите си за еврото 
“Ние имаме позиции, които защитаваме тук в парламента и няма да отстъпим от тях”. Това заяви от кулоарите на 
парламента лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов. Той бе категоричен, че от партията ще продължават да 
настояват за референдум за еврото, а също така и ще настояват решението за оказване на военна помощ за Украйна, да 
бъде оттеглено. 
На въпрос, ако “Възраждане” получи третия мандат, как ще действат от партията, Костадинов заяви, че те си говорят с 
всички в парламента и единственото, което ще направят, е просто да ги попитат кой ще подкрепи програмата им. “И те си 
говорят с нас и искат нашата подкрепа, само че те си представят нещата така, както преди са си ги представяли с т. нар. 
патриоти”, добави още лидерът на “Възраждане”. Той поясни обаче, че досегашният им метод няма да бъде поощряван 
от партията и го обясни по следния начин: “ние сега ще ви дадем тук нещичко, вие ще си го ядете, ще си го крадете, а пък 
няма да ни занимавате с другите по-сериозни неща”. 
Костадинов заключи, че “Възраждане” говори за политики, а не за постове или позиции. 
Припомняме, че от партията обявиха, че днес на 11 януари започват подготовката и събирането на подписи за запазването 
на българския лев и на финансовия суверенитет на страната. 
Костадинов каза тогава, че без свобода България ще бъде просто територия, която е управлявана отвън и то много лошо. 
Според него страната ни върви стремглаво надолу. 
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Той заяви още, че в следващите три месеца ще съберат над половин милион подписа за провеждането на референдум по 
темата, ще обиколят улиците, градовете и селата на България, за да поискат от българите подкрепа в битката за свобода, 
за правото на избор и за демокрация. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Бум на грип и респираторни вируси - първи случай на грип тип В. Какви са симптомите. 
- За стрелбата по полицейско управление в София, борбата с каналджиите и гнилите ябълки в системата на МВР; 

Гост: Вътрешният министър Иван Демерджиев. 
- Готови ли са от "Демократична България" за общо правителство с ГЕРБ? За червените линии и политическите 

стратегии; Гост: Ивайло Мирчев. 
- Какво правителство ще подкрепи "Възраждане"; Гост: Искра Михайлова. 
- Език мой, враг мой. За чистотата на българския език и грамотността; Гост: Надежда Сталянова. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Воден режим; Гост: Служебният мининстър на околната среда и водите. 
- Кой е задържаният за тероризъм англичанин. 
- Грипът настъпва; Гост: Ангел Кунчев, МЗ. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Двама ранени полицаи след стрелба по районно управление в София. Защо извършителят е имал достъп до 

оръжие, въпреки че е освидетелстван с психично заболяване. 
- Ще обхване ли грипната епидемия цялата страна и каква е причината за бързото разпространение на вируса; Гост: 

Проф. Тодор Кантарджиев. 
- Бой между ученички в класната стая в присъствието на учител. Ще има ли наказани. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - България успя да си върне границата с Турция 
в. Труд  - Ревизия на новите карти и билети в транспорта 
в. Телеграф  - 175 хиляди българи с нов апартамент 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Иванов и Борисов МАЙ съгласни за 5 задачи, а в скоби оставят различията си. МАЙ кабинет? 
в. 24 часа - Двама нови за управата на ББР, чакат одобрение 
в. Труд  - Правят подписка за запазване на лева 
в. Труд  - Оставят повече пари на пенсионери със запори 
в. Телеграф  - 49 000 чакат за български паспорт 
в. Телеграф  - Офертата на ДБ за кабинет - техническо управление 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Теодора Йовчева, политолог: Вземе ли третия мандат, ДБ е в клопка: или подкрепа от ГЕРБ, или не предлага 
кабинет, защото „ще вземе да мине“ 
в. Труд - Д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев", пред „Труд news: Никой не 
може да каже кога ще има национална детска болница 
в. Телеграф  - Историкът проф. д-р Искра Баева: Дори и при военни преврати не е липсвало управление 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Сметките при 3-и мандат за БСП, ДБ и „Възход"-а: все 10-15% шанс за кабинет 
в. Труд - Енергийният експеримент България 
в. Телеграф - Да възпиташ на инат жесток престъпник 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10.00 часа редовно заседание на Министерски съвет. 
- Министърът на младежта и спорта Весела Лечева ще проведе среща с председателя на Управителния съвет на 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на Велико Търново Даниел Панов 
във връзка с кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост. 

- От 14:30 ч. председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Георги Свиленски свика 
извънредно заседание заради зачестилите случаи на запалени локомотиви. 

- От 19.00 часа първия ни оперен театър  ще представи на сцената си "Норма“ от Винченцо Белини.  
*** 
Бургас.  

- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино" ще бъде открита изложбата "Урок по история… урок по 
достойнство“, посветена на 110-та годишнина от Балканските войни 1912 – 1913.   
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- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Два свята“ - юбилеен концерт 75 години Хорова школа "Милка 
Стоева“.    

*** 
Варна. 

- От 11.30 часа в Община Варна ще се проведе пресконференция по актуални теми.  
*** 
Велико Търново. 

- От 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе пресконференция относно разкриване на 
нова училищна специалност в СУ "Владимир Комаров" от следващата учебна година /есента на 2023-а/ - 
"Специалисти по социални дейности". 

*** 
Враца. 

- От 12:00 часа в пресклуба на БТА във Враца ще се състои пресконференция на ПП "Възраждане", на която ще 
бъде дадено началото на подписка за провеждане на референдум за запазване на лева. 

*** 
Ловеч. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч ще се проведе информационна среща за 
разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност.  

*** 
Свищов. 

- От 14.00 ч., в зала №1 на Община Свищов ще се проведе среща с проф. д.ф.н. Пламен Антов и новата му книга 
"До Чикаго и назад“ – отвъд пътеписа – Към генеалогията на Бай Ганю“. 
 

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

