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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Дарик радио 
 
√ Кабинетът одобри: Край на сливането на почивните дни 
Когато официален празник, с изключение на Великден, съвпадне със събота или неделя, понеделникът ще бъде неработен 
ден. Това предвиждат промените в няколко закона, които бяха приети от правителството и предстои да бъдат разгледани 
в парламента. Ще почиваме в понеделник само ако празниците са в събота и неделя 
Целта е да се спре практика с разместването на почивните дни и отработването в събота. Предложението на 
правителството е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2017 г. Ако промените бъдат одобрени, допълнителни 
почивни дни догодина ще бъдат 2 януари и 8 май. 
Промяната беше инициирана от социалния министър Зорница Русинова, след като в продължение на години 
работодателските организации се противопоставяха на възможността държавата да размества почивните дни и да 
компенсира с отработване в събота.От бизнеса обаче не одобряват сегашното предложение, с аргумент, че така се добавят 
още почивни дни в годината, а възможността за административно разместване се запазва, като се спазва правилото за 
работна седмица не по-дълга от 48 часа и седмична почивка не по-малка от 24 часа. За отпадането на този текст се обявиха 
от Асоциацията на индустриалния капитал. Според Васил Велев сегашният законопроект увеличава почивните дни с два 
или три на година, вместо да се премахне практиката за образуване на дълги почивки. 
 
Труд 
 
√ Отпадане на отработването в събота одобри МС 
Отработване на почивните дни в събота вече няма да има – тези поправки в Кодекса на труда одобри правителството на 
заседанието си вчера. Предстои корекциите в нормативните актове да бъдат  приети от Народното събрание, като планът 
е да влязат в сила от 1 януари. 
„Целта на промените е да се преодолеят недостатъците от досегашната практика на разместване на почивните дни. С 
измененията ще се гарантира равен брой на работните дни през всяка календарна година. Това ще даде възможност на 
бизнеса да организира по-добре работния процес и ще осигури защита на правата на работещите“ – това са записали 
министрите в мотивите си. 
Досегашната процедура беше, когато делничен ден бъде определен за „неприсъствен“ заради празник през уикенда 
(Гергьовден, Съединението, Денят на независимостта), той да се отработва в някоя от следващите съботи. След като 
кабинетът отмени сливането на останалите делници с празниците, остана да се вземе решение за понеделника. 
Промяната не засяга Великден, около който винаги не се работи по четири дни – Разпети петък, Велика събота, самото 
Рождество и първия ден на другата седмица. 
За отпадането на отработването на празниците се заговори още през октомври, след като част от работодателските 
организации внесоха предложения за поправки. Междувременно се оказа, че Министерството на труда и социалната 
политика вече е подготвило подобни промени в Кодекса на труда по казуса. Преди няколко дни една част от 
представителите на бизнеса се обявиха срещу почивния понеделник. 
„Вместо да премахне напълно сливането на празниците, социалното министерство иска да въведе три допълнителни 
почивни дни“, заявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Оттам показаха сметки, според които ако 
се работи три дни по-малко през годината, както ще стане след решението на МС, в бюджета ще влязат 360 милиона 
лева по-малко. 
 
Форум 24 
 
√ Кабинетът одобри: Край на сливането на почивните дни 
Когато официален празник, с изключение на Великден, съвпадне със събота или неделя, понеделникът ще бъде неработен 
ден. Това предвиждат промените в няколко закона, които бяха приети от правителството и предстои да бъдат разгледани 
в парламента. 
Целта е да се спре практика с разместването на почивните дни и отработването в събота. Предложението на 
правителството е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2017 г. Ако промените бъдат одобрени, допълнителни 
почивни дни догодина ще бъдат 2 януари и 8 май. 
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Промяната беше инициирана от социалния министър Зорница Русинова, след като в продължение на години 
работодателските организации се противопоставяха на възможността държавата да размества почивните дни и да 
компенсира с отработване в събота. 
От бизнеса обаче не одобряват сегашното предложение, с аргумент, че така се добавят още почивни дни в годината, а 
възможността за административно разместване се запазва, като се спазва правилото за работна седмица не по-дълга от 
48 часа и седмична почивка не по-малка от 24 часа. За отпадането на този текст се обявиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал. Според Васил Велев сегашният законопроект увеличава почивните дни с два или три на година, 
вместо да се премахне практиката за образуване на дълги почивки. 
 
 
Dnesplus.bg 
 
√ Кабинетът одобри: Край на сливането на почивните дни 
Когато официален празник, с изключение на Великден, съвпадне със събота или неделя, понеделникът ще бъде неработен 
ден. Това предвиждат промените в няколко закона, които бяха приети от правителството и предстои да бъдат разгледани 
в парламента. 
Целта е да се спре практика с разместването на почивните дни и отработването в събота. Предложението на 
правителството е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2017 г. Ако промените бъдат одобрени, допълнителни 
почивни дни догодина ще бъдат 2 януари и 8 май. 
Промяната беше инициирана от социалния министър Зорница Русинова, след като в продължение на години 
работодателските организации се противопоставяха на възможността държавата да размества почивните дни и да 
компенсира с отработване в събота. 
От бизнеса обаче не одобряват сегашното предложение, с аргумент, че така се добавят още почивни дни в годината, а 
възможността за административно разместване се запазва, като се спазва правилото за работна седмица не по-дълга от 
48 часа и седмична почивка не по-малка от 24 часа. За отпадането на този текст се обявиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал. Според Васил Велев сегашният законопроект увеличава почивните дни с два или три на година, 
вместо да се премахне практиката за образуване на дълги почивки. 
 
trafficnews.bg 
 
√ Почиваме в 16 делнични дни през 2017 година 
Правителството одобри отпадане на отработването през събота и сливане на почивни дни 
Отпада отработването на почивните дни в събота. Това предвиждат поправки в Кодекса на труда, които кабинетът гласува 
на своето заседание. Занапред, когато има официален празник и той съвпадне със събота или неделя, то следващият 
понеделник ще бъде почивен. Това обаче не засяга Великден, защото покрай него винаги се почива четири дни. Той всяка 
година е на различна дата, понеделникът там задължително е почивен, а Разпети петък също е официален празник. Целта 
на промените е да се преодолеят недостатъците на досегашната практика на разместване на почивни дни, е записано в 
мотивите на правителство, съощава offnews.bg 
Така ще се гарантира равен брой работни дни през всяка година, което пък ще даде възможност на бизнеса да организира 
по-добре работния процес, смятат от социалното ведомство. Сметките показват, че през 2017 година извънредни почивни 
понеделници ще има на 2 януари, тъй като 1 януари се пада в неделя. 8 май също ще бъде почивен, заради 6 май, когато 
е Гергьовден, защото догодина той е в събота. Така през 2017 година през седмицата ще се почива общо 12 дни. Ако към 
тях добавим дните около Коледа и Великден, то те набъбват на 16 дни. През 2017 - та работните дни ще са общо 249, 
колкото ще бъдат и през следващите две години. През 2018 година ще имаме три почивни допълнителни понеделника, 
без да броим коледните и великденските празници. Това са 5 март, 7 май и 24 септември. Причината е, че Националният 
празник на 3 март и Денят на Независимостта на 22 септември се падат в събота, а Гергьовден пък е в неделя. 
Предложението на правителството е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2017 година. 
За целта обаче текстовете трябва да минат за одобрение през парламента. Депутатите пък има време от около две седмици 
да гласува поправките на първо четене, а след това през зала и на второ четене. За отпадането на отработването на 
празниците се заговори още през октомври, след като част от работодателските организации внесоха предложения за 
поправки. Междувременно се оказа, че социалното министерство вече готви подобни промени в Кодекса на труда. Само 
преди седмица обаче част от бизнеса скочи срещу почивния понеделник. 
Вместо да премахне сливането на празниците, социалното министерство иска да въведе още три почивни дни, 
аргументираха се тогава от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те са изчислили, че намалението 
на работните дни с 3 в годината означава около 1 % по-малко произведен БВП и 360 млн. лева. по-малко приходи в 
бюджета. 
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24 часа 
 
√ Правителството прие почивните понеделници 
Премахване на отработването в събота прие в сряда правителството в оставка. Според промените в Кодекса на труда и 
няколко закона, сред които този за държавния служител, когато официален празник, с изключение на Великден, съвпадне 
със събота или неделя, понеделник ще е неработен ден. Така, ако парламентът одобри предложението, първият 
извънреден почивен понеделник ще е 2 януари. С измененията се гарантира равен брой работни дни през всяка 
календарна година. Така бизнесът ще организира по-добре работния процес и ще осигури защита на правата на 
работещите, се сочи в мотивите. Създава се и възможност работодателите да съхраняват част от документите от трудовото 
досие в електронен вид. 
 
Труд 
 
√ С 1,2 млрд. лв. от излишъка плащаме за „Белене“ 
Малко над 601 млн. евро, или около 1,2 млрд. лева ще получи НЕК до 9 декември от бюджетния излишък за тази година. 
С парите ще плати сметките си с руската „Атомстройекспорт“ за произведените два реактора за спрения проект на АЕЦ 
„Белене“, реши кабинетът. Парите ще бъдат преведени на Министерството на енергетиката, което ще ги предостави на 
НЕК, а тя от своя страна ще е длъжна да плати на АСЕ до 14 декември. Безлихвеният държавен заем бе приет от парламента 
в края на септември със специален закон за кредитиране на НЕК. Тогава в текстовете не бе фиксирана сума, нито срок за 
връщането. Сега става ясно, че НЕК трябва да върне парите в бюджета за 7 г., но не е ясно по какъв погасителен план. 
 
Труд 
 
√ Милиард от хазната отива за саниране 
Реновират блокове и догодина, правителството обезпечи сключени договори 
Правителството в оставка отпусна 1 млрд. лева от бюджета на държавата за саниране. Парите ще бъдат предоставени на 
държавната Българска банка за развитие (ББР) за обезпечение на вече сключени договори по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Строителният министър Лиляна Павлова, която временно 
спря подписването на нови договори по програмата заради изчерпването на заложените средства, обяви пред журналисти 
в Министерския съвет, че с решението на кабината се гарантира, че всички одобрени жилищни сгради, които се работят в 
момента, или предстои да се санират през следващата година, ще бъдат финансово обезпечени в размера до 1 млрд. лв.  
„Ние обезпечаваме на 100% програмата и не оставяме необезпечени и неразплатени договори, сключени по програмата“, 
посочи Павлова. Тя добави, че независимо кое правителство ще управлява, то няма да има основание и оправдание да не 
разплаща или спира програмата в рамките на гарантираната инвестиция от 1 млрд. лева. 
„Програмата бе един от основните приоритети на правителството. Ние осигурихме възможности да се реализират сгради 
на стойност 1 млрд. лв. в страната и гарантираме,че всички те ще бъдат завършени“, подчерта регионалният министър в 
оставка. 
Според данни на строителното министерство програмата е в напреднал стадий на изпълнение, като към момента са 
регистрирани 4927 сдружения на собствениците, подадени са 3997 и са одобрени 3441 заявления за финансова помощ. В 
резултат на сключените 2019 договора се очаква да бъдат подобрени жилищни сгради с общо 11 361 795 кв. м разгъната 
площ, със 147 761 жилища и 340 705 жители. Равносметката за 2016 г. по програмата е 119 завършени сгради, 441 в процес 
на саниране, 337 сгради имат сключени договори с избран изпълнител и за тях предстои откриването на строителните 
площадки. До края на 2016 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация 481 сгради на обща стойност над 493 млн. лева. 
В проектобюджета на държавата за догодина, който предстои да бъде гласуван от депутатите на второ четене, е заложен 
нов 1 млрд. лева за енергийна ефективност през 2017 г. 
 
investor.bg 
 
√ Очаква се бюджетният излишък да се разшири до 3,466 млрд. лева през ноември 
Към края на октомври бюджетът е на плюс с 3,435 млрд. лева, разходите се забавят заради по-бавното усвояване на 
еврофондовете, отчита МФ 
Министерството на финансите очаква излишъкът по консолидираната фискална програма на касова основа през ноември 
да се разшири до над 3,466 млрд. лева (малко под 4% от БВП) заради европейските програми. Това показват 
предварителните разчети на ведомството, разпространени от пресслужбата му. 
Министерството припомня, че за същия период на миналата година имаше 406,4 млн. лева дефицит. 
Окончателните данни за изпълнението на бюджета през ноември ще бъдат публикувани към края на декември, отбелязват 
от ведомството. „Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-
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ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над 
разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е 
в размер на 1,8% от прогнозния БВП, отчитат от финансовото министерство“. 
Приходите в бюджета към края на ноември се очаква да достигнат над 31,135 млрд. лева, което е над 94% от годишния 
разчет. Това е с над 2 млрд. лева повече спрямо същия период на миналата година, като увеличението идва от по-високите 
данъчни и неданъчни приходи, отчита министерството. 
Предварителната оценка за разходите към края на ноември показва, че те достигат малко под 27,7 млрд. лева, което е 
79,5% от годишния разчет. Към същия период на миналата година разходите възлизат на над 29,482 млрд. лева. 
Същевременно към края на октомври бюджетният излишък на касова основа достига почти 3,435 млрд. лева, отчита 
финансовото министерство. Това е почти 4% от прогнозния БВП. Излишъкът по националния бюджет се изчислява на малко 
над 1,9 млрд. лева, а по европейските средства е малко под 1,47 млрд. лева. 
По същото време на миналата година беше отчетен бюджетен излишък от малко под 64 млн. лева, или 0,1% от БВП, 
припомня министерството. 
Приходите в бюджета към края на октомври възлизат на малко под 28,3 млрд. лева, което е 85,7% от годишните разчети. 
В сравнение с десетте месеца от миналата година увеличението е с 1,755 млрд. лева, или 6,6%. То се определя изцяло от 
ръста на данъчните приходи, които са с над 2 млрд. лева повече от заложените във финансовия план, отчита ведомството. 
Данъчните постъпления към октомври достигат над 22,3 млрд. лева, като нарастват с над 1,7 млрд. лева на годишна база 
(8,3%). Приходите от преки данъци достигат почти 4 млрд. лева, което е с над 357 млн. лева повече спрямо същия период 
на миналата година, а от непреки данъци – 11,47 млрд. лева, което е с почти 916 млн. лева повече. 
Постъпленията от ДДС се увеличават с над 613 млн. лева до малко под 7,3 млрд. лева. Размерът на невъзстановения ДДС 
към края на октомври е 109,5 млн. лева. Акцизите се увеличават с над 281 млн. лева до повече от 4 млрд. лева. Приходите 
от социални и здравни осигуровки към края на октомври са малко над 6 млрд. лева, което е с 320,4 млн. лева повече на 
годишна база. 
Същевременно разходите към края на октомври са над 24,854 млрд. лева спрямо 26,47 млрд. лева година по-рано, отчита 
Министерството на финансите. Понижението се обяснява със забавянето на някои капиталови разходи заради по-бавното 
усвояване на европейските средства и изместването на част от капиталовите разходи за края на годината, поясняват от 
ведомството. 
Нелихвените разходи възлизат на малко под 23,5 млрд. лева, а лихвените плащания достигат 673,2 млн. лева, показват 
данните. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към октомври 2016 г. от централния бюджет, възлиза 
на 687,7 млн. лева. 
Фискалният резерв към края на октомври достига 14,3 млрд. лева, от които 1,6 млрд. лева са вземания от Европейската 
комисия за сертифицирани разходи, аванси и т.н. 
 
Капитал 
 
√ Бюджетът за пенсии беше приет окончателно в зала 
Проектът мина с подкрепата на ГЕРБ и малките партии 
След като във вторник ключовата част от бюджета на държавното обществено осигуряване - за приходите и разходите, 
беше отхвърлена на комисия, в сряда проектът мина с гласовете на ГЕРБ и малките партии. Най-важният член първи беше 
одобрен от 112 депутати, като от тях 75 бяха от ГЕРБ, 16 – от Реформаторския блок, и по 10 от АБВ и БДЦ. В гласуването 
взеха участие 181 народни представители. Депутатите приеха окончателно и финансовата сметка на здравната каса за 2017 
г. Бюджетът на ДОО влезе на второ четене в зала, без ресорната комисия да е одобрила основни параметри като 
консолидираните приходи и разходи. Ако депутатите бяха гласували по същия начин и по време на заседанието на 
парламента, приемането на целия проект щеше да се обезсмисли. Ябълката на раздора бяха предложенията на 
Патриотичния фронт и "Атака" за увеличение на минималната пенсия. Така за някои текстове в закона нямаше мнозинство, 
тъй като бяха подкрепени само от ГЕРБ и част от Реформаторския блок, а останалите партии бяха "против" и "въздържал 
се".В зала предложението на Патриотичния фронт минималната пенсия да се увеличи с 300 лв. от юли догодина също не 
мина. Отпадна и другото им искане - за минимална пенсия от 200 лв. от 1 април и индексиране на всички останали според 
ръста на осигурителния доход за 2012 г. За двете предложения само за 2017 г. бяха нужни допълнителни по около 800 млн. 
лв.Така от догодина минималната пенсия се увеличава с 4 лв. от юни и става 165.25 лв., останалите ще се индексират с 
2.4%. В бюджета на ДОО са записани и други важни промени - вноската за фонд "Пенсии" се вдига с 1 процентен пункт (и 
още толкова от 2018 г.), увеличават се и помощите за деца с увреждания. 
Депутатите приеха окончателно и бюджета на НЗОК за догодина. Той предвижда през следващата 2017 г. здравната каса 
да плати 200 млн. лв. на личните лекари, 211.4 млн. лв. за лечение при специалисти в извънболничната помощ и 1.457 
млрд. лв. за болнично лечение. За лекарства ще бъдат платени 798.5 млн. лв. От проекта отпадна текстът, с който здравната 
каса можеше да прекрати предварително договора си с болниците, без да чака съдебно решение по евентуален спор с 
клиниките. Депутатите решиха и надзорният съвет на касата да може да разпределя резерва от 341 млн. лв. за всякакви 
дейности, а не само за лекарства и болнична помощ. 
Депутатите одобриха макрорамката на бюджета на държавата за следващата година, а останалите текстове се очаква да 
бъдат гледани в четвъртък. Както бяха обявили предварително, ГЕРБ, ДПС и БСП не бяха внесли предложения между първо 
и второ четене. Предложението на Борислав Великов от Реформаторския блок БАН да получи с 10 млн. лв. повече от 
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предвидените за догодина не мина в зала, въпреки че беше одобрено в бюджетната комисия. Корекцията щеше да е за 
сметка на капиталовите разходи, които са над 2 млрд. лв., в републиканския бюджет. 
 
 
Дневник 
 
√ Заплатите в София са двойно по-високи от други области, показа изследване 
Все по-голяма е разликата в заплатите в страната. Това заяви Явор Алексиев от Института за пазарни икономика (ИПИ). 
Като пример той даде заплащането в София, което е в пъти над това от редица други области. 
Икономистът заяви пред Нова телевизия, че средностатистическият жител на столицата живее със стандарта на 
покупателната способност на средностатистическия европеец. 
"В София доходите са близо два пъти по-високи от тези в област Видин и тяхната структура е много по-благоприятна. Над 
60% от доходите на домакинствата в столицата идват от работна заплата, а не от помощи и пенсии", добави Алексиев. 
По думите му в градове като Разград и Силистра безработицата вече е много висока и заради това са вече на социално-
икономическото ниво на развитие на Монтана и Видин. В Смолян пък се отчита добро ниво на заетост, но все повече хора 
напускат града, отколкото да се заселват. 
 
 
Медияпул 
 
√ Брюксел слага край на регулираните цени на тока 
Държавите ще имат пет години да минат към изцяло пазарно тарифиране 
Да се сложи край на определянето от държавни регулатори на цените на електроенергията в страните членки на Евросъюза 
предложи Европейската комисия в сряда, представяйки намеренията си за радикална реформа на европейския енергиен 
пазар. Плановете предвиждат и допълнително засилване на дела на енергията от слънце, вятър и биомаса. 
"Опитваме се да помогнем на държавите да преминат Рубикона. В много случаи правителствата са блокирали с реформата, 
защото секторът е чувствителен и има монополни интереси", заяви заместник-председателят на Еврокомисията и 
еврокомисар за общия енергиен съюз Марош Шефчович, цитиран от БНР в сряда. 
Ако идеята на Брюксел бъде одобрена, страните членки ще имат пет години преходен период за намаляване на дела на 
регулирания енергиен пазар, след което трябва да започнат да действат единствено пазарните правила за определяне на 
цената на тока според търсенето и предлагането. 
Докато тече преходния период Европейската агенция за сътрудничество с енергийните регулатори ще издава препоръки 
за методологията на определяне на цените, с която и българската Комисия за енергийно и водно регулиране ще се 
съобразява. 
България сама ще решава как да не допусне скок в цените на енергията за домакинствата и фирмите. Брюксел ще залага 
на възобновяеми източници и на приоритетно саниране на сградите, за да се пести енергия. 
Новото еврозаконодателство ще задължи властите да гарантират равни права на всеки производител на енергия на пазара, 
а гражданите ще могат безпроблемно да променят договорите си, да сменят доставчика на ток и дори сами да 
произвеждат такъв. 
Сегашната система е твърде скъпа въпреки рекордно ниските цени на енергийните суровини, коментира Шевчович. 
"Ние сме един от най-развитите региони от света и въпреки това все още 50 милиона души в Европа имат проблеми с 
плащането на сметките",  допълни той. 
"В сравнение с другите региони по света, в Европа имаме високи цени на енергията, които пречат на нашите бизнеси и 
конкурентноспособност. Премахването на съществуващите пречки и изкривявания на пазара и увеличаването на 
конкуренцията ще осигурят най-изгодните условия за потребителите”, коментира законодателния пакет  евродепутатът 
Кришанис Каринч, говорител за Групата на ЕНП в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. 
Обявените мерки трябва да завършат изграждането на единния европейски енергиен съюз. В предложенията за промени 
се оценява също така, че енергетиката се нуждае от 177 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно от 2021 до 
2030 г. 
В пакета от предложения е включено и задължение за 27% съдържание в енергийния микс на енергия от възобновяеми 
източници, като на ниво ЕС до 2030 година ще се постигне 30% увеличаване на енергийната ефективност. Според групата 
на ЕНП това са достижими цели. 
“Енергийната ефективност е най-изгодният начин за намаляване на емисиите на парникови газове. Увеличената цел от 
30% ще ни помогне да изпълним ангажиментите си, произтичащи от Парижкото споразумение за климата. Нещо повече, 
инициативите за енергийна ефективност ще създадат много работни места в Европейския съюз”, посочи евродепутатът 
Петер Лиз, говорител за Групата на ЕНП в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. 
Той приветства "балансирания подход към екодизайна". "Напълно в линията на приоритетите на Групата на ЕНП е, когато 
Комисията не се занимава с регулация на душовете или тостерите, а на други устройства, където е възможно спестяването 
на енергия без да се жертва част от от удобството на потребителите”, заяви Лиз. 
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24 часа 
 
√ От днес се търсят министри за 4-5 седмици  
Росен Плевнелиев почти сигурно прави трети служебен кабинет, който ще управлява до 22 януари 2017 г.  
Министри, които искат да управляват трийсетина дни - това ще е офертата към третото служебно правителство. От вчера 
вече е почти сигурно, че Росен Плевнелиев ще трябва да поеме отговорността за държавата до 22 януари 2017 г., когато 
започва мандатът на наследника му Румен Радев, коментира в. „24 часа”. Плевнелиев обяви, че ще даде третия мандат на 
тази политическа сила, която има сигурна подкрепа за правителство. Изненадващо депутатите от ГЕРБ се събраха на 
заседание и оповестиха, че отказват подкрепа за правителство на патриоти и реформатори. По този начин нито една 
политическа сила няма да може да получи мнозинство за съставяне на правителство в рамките на този парламент. ГЕРБ 
заложи на разума в политиката и на реалностите в парламента, обясни депутат от мнозинството след срещата. Това 
потвърждава тезата на БСП, че този парламент е напълно изчерпан, каза Корнелия Нинова. 


