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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Край на отработването в събота 
„Твърди се, че промяната в Кодекта на труда се прави по искане на бизнеса. Действително четирите национално 
представени работодателски организации предложихме на две от комисиите в Народното събрани да отпадне 
правомощието на Министерски съвет да размества почивните дни в годината, за да не продължава тази вредна за хората 
и икономиката практика. Този проектозакон обаче не решава този проблемл“. Това заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев, в предаването „Денят започва“ на БНТ по повод придложената от Министерски съвет промяна в Кодекса на труда. 
Целият разговор вижте тук 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
24 часа 
 
√ Най-ниската заплата 460 лв., субсидията за партиите - 11 лв. 
Най-ниската заплата от 1 януари 2017 г. се увеличава с 40 лв. и става 460 лв. Това реши вчера парламентът, който прие 
окончателно бюджета за 2017 г. Парламентът заседава два поредни дни и след общо 14 часа дебати планът за държавните 
финанси бе приет. Месечното доплащане за дете ще бъде 37 лв., за две - 85 лв., за три - 130 лв., за четири - 140 лв., и за 
всяко следващо - по 20 лв., записаха депутатите. Доходът на семействата, които ще получават помощта, не трябва да е над 
400 лв. Еднократната помощ при раждане да е 250 лв., при раждане на второ дете - 600 лв., за трето - 300 лв., и за всяко 
следващо по 200 лв., записаха в него депутатите. 930 лв. да бъде месечната помощ за деца с увреждания от 90 и над 90%, 
гласуваха депутатите. Ако увреждането е 70-90%, ще се получават по 450 лв на месец, а 350 лв. се полагат при от 50 до 70% 
увреждания. И през 2017 г. един глас ще носи 11 лв. бюджетна субсидия на партиите, решиха депутатите. Предложение на 
Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров да се въведе таван от 1,6 млн. лв. събра само 32 гласа “за” и не бе 
прието. Бюджетът за догодина е разчетен при 2,5% ръст на икономиката, 1,4% дефицит, 1,5% инфлация в края на годината. 
Приходите в хазната ще са 35,4 млрд. лв., или с 2,25 млрд. повече от тази година. От тях 1,5 млрд. лв. ще бъдат събрани от 
данъци и осигуровки, изчете в зала шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Разходите на държавата ще са 3,5 
млрд. лв., от които 2 млрд. капиталови. До 80% могат да са финансовите корекции за общини по европроекти. Във 
фискалния резерв в края на 2017 г. трябва да има 4,5 млрд. лв. Максималният размер на нов дълг, който може да бъде 
поет догодина, е 1,2 млрд. лв., за да може в края на 2017-а задлъжнялостта да не е по-висока от 29,8 млрд. лв. 2,6 млрд. 
лв. за отбрана и МВР гласува парламентът 2,67 млрд. лв. са заделени в бюджета за 2017 г. за отбрана и сигурност. Това 
решиха в четвъртък депутатите, които гласуваха държавните финанси за догодина. Традиционно МВР получава най-
големия бюджет спрямо всички останали министерства. За догодина той ще е 1,23 млрд. лв., решиха депутатите. 
Министерството на отбраната ще разполага с малко над 1 млрд. лв. Парламентът гласува и бюджета на Националната 
служба за охрана - гардовете на политиците ще разполагат с 37 млн. лв. бюджет. Предложението на Методи Андреев от 
ГЕРБ за намаляване на бюджета на НСО с 5,8 млн. лв. събра само 32 гласа в своя подкрепа, 31 бяха “против” и 54-ма се 
въздържаха. Така то не бе прието. БАН се размина с 10 млн. лв. повече След две прегласувания и извънредно заседание 
на бюджетната комисия БАН не получи още 10 млн. лв. в бюджета за 2017 г. Във вторник бюджетната комисия подкрепи 
предложението финансите на академията да са с 10 млн. лв. повече, а за СУ “Св. Климент Охридски”- 500 хил.лв. В сряда 
този запис липсваше в доклада на комисията и не бе гласуван при второто четене на бюджета за догодина. В четвъртък, 
докато в пленарна зала течаха дебатите и гласуванията, бюджетната комисия насрочи извънредно заседание. Точката с 
допълнителните суми бе дописана в доклада и беше гласувана и в зала. Два часа по-късно обаче парламентът не промени 
общата рамка на бюджет,а за да отрази допълнителните пари. “За” гласуваха 53-ма, 2-ма бяха против, 71 се въздържаха. 
Така БАН остана с бюджет от 80,8 млн. лв. БСП се закани да сезира съда заради куп нарушения при гласуванията.  
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Капитал 
 
√ Бюджет 2017 беше приет без промени на второ четене 
БАН така и не получи увеличение на субсидията си, но партиите запазиха своите субсидии по 11 лв. на глас 
Без да приеме нито едно от предложенията за промяна между първо и второ четене, парламентът гласува окончателно 
бюджет 2017 г. Това беше и уговорката между трите "системни" партии - БСП, ДПС и ГЕРБ, за да не се промъкнат множество 
популистки идеи, като например рязко вдигане на минималната пенсия. Така през следващата година управляващите 
(които и да са те) ще разполагат с 3.6 млрд. лв. повече, в сравнение с тази.Предложението на Борислав Великов от 
Реформаторския блок БАН да получи с 10 млн. лв. повече от предвидените за догодина, а Софийският университет - с 500 
хил. лв., не мина в зала, въпреки че беше одобрено в бюджетната комисия. То стана повод и левицата и част от малките 
партии да напуснат парламента в знак на протест, след като текстът се прегласува на няколко пъти. Точно заради това от 
от БСП обявиха, че ще проверят дали имат основание да сезират Конституционния съд.Въпреки призивите и на ГЕРБ, и на 
всички останали партии, че ще се съобразят с исканията на проведения наскоро референдум, този бюджет запази 
досегашната годишна субсидия за политическите партии. Тя остава 11 лв. за един получен глас, без таван върху сумата. 
Предложението на депутати от Реформаторския блок субсидиите, които получава всяка партия, да имат горна граница от 
1.6 млн. лв., не беше подкрепено.Като се изключат допълнителните пари за БАН, при гласуването на бюджета нямаше 
особени драми, подобни на скандалите от тази седмица, когато депутатите от бюджетната комисия сътвориха правен 
прецедент и приеха само част от бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. 
Какво има в бюджета 
- Увеличение на заплатите на учителите с около 8% от началото на 2017 г. 
- Ръст на минималната работна заплата с почти 10% до 460 лв. 
- Увеличение на някои социални плащания. 
- По-висока осигуровката за фонд "Пенсии" с един процентен пункт 
- С почти 800 млн. лв. повече средства за сектор "Отбрана и сигурност" 
- Дефицит в размер на 1.33 млрд. лв. 
- С 3.6 млрд. повече разходи спрямо 2016 г. 
- Нов дълг в размер на само 400 млн. лв, няма да се излиза на международните пазари, а размерът на публичния дълг ще 
намалее спрямо тази година 
- Над 6.2 млрд. лв. са предвидени за инвестиции – една част за проекти като ТОЛ системата, други – за съфинансиране по 
еврофондовете. 
 
investor.bg 
 
√ КФН се оплака от опити да бъдат забавени стрес тестовете на застрахователите 
Комисията потвърждава, че ще приключи тестовете до 25 декември 
Комисията за финансов надзор (КФН) информира, че напоследък получава „тревожни индикации“ за умишлени опити от 
някои дружества за забавяне и саботиране на стрес тестовете на застрахователите. От надзорния орган се опасяват от  
опити за „целенасочено злепоставяне и компрометиране на ръководството на комисията, което работи за изясняване на 
състоянието на сектора в договорените срокове“. 
В съобщението Комисията потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователите и 
презастрахователите в България в рамките на текущата година, до 25 декември. 
Изискването стрес тестовете да бъдат приключени до 25 декември 2016 г. е било потвърдено по време на участието на 
председателя на КФН Карина Караиванова в заседанието на Съвета на надзорниците на европейския регулатор EIOPA във 
Франкфурт, Германия на 29 и 30 ноември 2016 година, информира пресцентърът на Комисията.  
Основната цел на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите, както и при проведените подобни за 
банките, е да се оцени устойчивостта на застрахователния сектор в условията на различни шокове и в различни сценарии. 
 
в.Сега 
 
√ Печалбата на банките вече гони 1.2 милиарда лева 
Само през октомври българите са сложили на влог нови 285 млн. лева - при рекордно ниски лихви 
Банковата система в България продължава да чупи рекорди, показва статистиката на БНБ до края на октомври. Два месеца 
преди края на годината печалбата на банките у нас вече наближава 1.2 милиарда лева. За сравнение - печалбата им за 
цялата 2015 г. бе 898 милиона лева. Рекордно високи са и привлечените спестявания. Към 1 ноември граждани, фирми, 
финансови компании, държавни ведомства, неправителствени организации държат в банките почти 77 милиарда лева. 
Отпуснатите заеми също растат и са с почти половин милиард лева повече в сравнение с година по-рано. Данните в края 
на октомври показват, че има солидно увеличение при кредитите за бизнеса - с над 370 милиона лева, което е добър 
икономически знак. Всички тези резултати идват на фона на рекордно ниски лихви - и по отпуснатите средства, и по 
привлечените. Затова пък таксите и комисионите вървят нагоре и стават все по-важен източник на приходи за банките. 
Това, както и фактът, че лихвите по депозитите падат много по-скоростно и решително от лихвите по заемите, до голяма 
степен обясняват защо банковата система в България отчита все по-високи финансови резултати. Към 31 октомври банките 
у нас са спечелили 1.187 милиарда лева. При това положение е напълно възможно 2016-а да детронира досегашния 
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годишен рекорд, който бе постигнат в предкризисната 2008 г. Тогава печалбата на банковия сектор достигна почти 1.39 
милиарда лева. 
Данните на БНБ показват, че влоговете носят все по-микроскопична доходност. През октомври средната лихва по срочни 
левови депозити за граждани е 0.67%, а за суми в евро - едва 0.56 на сто. Може да се каже, че за година процентите са се 
свили наполовина. За бизнеса лихвите са още по-миниатюрни - 0.15% и 0.21% за срочни депозити, съответно в левове и в 
евро. Цяло чудо е, че въпреки това спестяванията в банките продължават да нарастват със стотици милиони всеки месец. 
Само през октомври домакинствата са "складирали" нови 285 милиона лева на влог. 
 
в.Сега 
 
√ Таксите за ползване на вода от бизнеса ще бъдат повишени 
Голямо повишение на таксите за ползване на вода от бизнеса, които събира държавата, предвижда нова тарифа, 
публикувана за обществено обсъждане. Поскъпването ще бъде плавно до 2021 г. Една от целите е да се увеличи таксата 
за водовземане от повърхностни води за производството на електроенергия от ВЕЦ. Така от 0.0016 лв. на куб. м. сега 
таксата ще се вдигне на 0.0017 лв./куб. м. през 2019 г. и на 0.0018 лв./куб. м през 2021 г.  
Таксата за производство на електроенергия ще поскъпне от 0.002 лв. на куб. м през 2017 г. на 0.005 лв. на куб. м след пет 
години, предвижда тарифата, която най-вероятно ще бъде одобрена от новия състав на правителството. Единичният 
размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се увеличава от 1 лв. на куб. м на 2.55 
лв./куб. м. Сериозно поскъпване се предвижда и за водоснабдяването за животновъдство и аквакултури от подземни води. 
От 0.03 лв./куб. м през 2017 г., таксата трябва да достигне 0.08 лв./куб. м през 2021 г. Промени в таксите за минерални 
води не се предвиждат. 
 
Капитал 
 
√ Над 57 млн. лв. ще бъдат инвестирани в четири нови предприятия  
"Осрам", "Са-ба България", "Би Ем Ес продакшън" и "Бетелгиус" получиха инвеститорски сертификати за проектите 
си 
Четири нови производствени предприятия ще бъдат изградени в страната през следващите няколко месеца. Те са на обща 
стойност 57.28 млн. лв. и ще доведат до разкриването на над 1000 работни места. За проектите си компаниите получиха 
инвестиционни сертификати, които им дават право на различни мерки на подкрепа от държавата. През следващата година 
ще заработят заводите на германската "Осрам" край Пловдив и турската "Са-ба България" край Димитровград. Българските 
компании "Би Ем Ес продъкшън" и "Бетелгиус" пък ще изградят производствените си центрове в държавната индустриална 
зона в Божурище. 
С това общият брой на издадените инвестиционни сертификати през тази година става 18. Проектите ще осигурят нови 
инвестиции за 297 млн. лв. и ще доведат до откриването на над 4000 работни места. 
 
investor.bg 
 
√ Д. Димитров: Българският IT сектор се развива по-бързо от други страни в Европа 
Оценяваме IPO-то като успешно, защото постигнахме цената, която бихме желали и имаше презаписване, 
коментира директорът на Алтерко 
„Много IT компании в България се развиват изключително успешно, а страната ни привлича с работна ръка на разумна 
цена и атрактивни продукти“. Това каза в интервю за Investor. bg Димитър Димитров, изпълнителен директор на Алтерко 
АД - компанията, която днес дебютира на фондовата борса. По думите му много външни компании ползват ресурса тук. 
Димитров визира конкретно Софтуерния университет, който по думите му е "уникален по рода си и развива все повече 
кадри". „Смятам, че българският IT сектор се развива много добре и дори по-бързо спрямо много други страни в Европа“, 
заяви Димитров.  Според него за това значително спомагат възможността работната ръка на нашия пазар да бъде наета на 
разумни цени, както и атрактивността на продуктите, които се предлагат.  „Ние сме държава, в която създаването на един 
продукт не е толкова скъпо, а в същото време, стъпвайки на европейските пазари, той  може да се предлага на европейски 
цени“, обясни още изпълнителният директор на Алтерко. По отношение на голямата тема от седмицата  - старта на 
търговията с акции на Алтерко, Димитров оцени момента за IPO-то като добър, като определи като „възходящо“ 
движението на българската фондова борса (БФБ) в момента. 
 
 
Труд 
√ Евтини заеми за млади предприемачи 
Предприемачи до 29 г. ще могат да вземат кредит в размер на между 5 и 50 000 лв. с лихви под пазарните, обяви 
социалният министър в оставка Зорница Русинова. По думите й за тази цел са отделени 12,5 млн. лв. 
Парите са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, средствата от която се управляват от 
Фонда на фондовете. 
Нисколихвените кредити ще бъдат отпускани на хора до 29 години, които имат работеща от поне две години компания, 
или които искат да започнат собствен бизнес. „Заемите ще бъдат давани чрез посредник, а условията за отпускане все още 
не са договорени“, обясни Зорница Русинова. 
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Стандарт 
 
√ Помагат на бизнеса да прави проекти по плана „Юнкер" 
Кабинетът упълномощи зам.-министъра на финансите Маринела Петрова да подпише Меморандум за разбирателство с 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Това ще подпомогне създаването на Звено за консултации по Плана за 
инвестиции за Европа, т. нар. План „Юнкер". Звеното ще бъде в помощ на бизнеса, публичните институции и власти при 
подготовката на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана „Юнкер". Звеното за консултации се 
предвижда да бъде създадено до края на март 2017 г. към „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД, 
който ще поеме разходите за структурирането му. 
 
 
БНТ 
 
√ Хотелиери от Банско и Разлог търсят 600 работници за новия зимен сезон  
600 свободни работни места са обявили хотелиери в Банско и Разлог, месец преди 17 декември, когато се очаква да бъде 
открит зимният туристически сезон. Масово ще се назначава персонал в хотелите и ресторантите в курорта през първите 
дни на декември, когато повечето големи комплекси ще бъдат отворени, за да посрещат туристи. 
В хотели в планинските курорти Разлог, Банско и Добринище продължава да се търсят рецепционисти, сервитьори и 
бармани. В луксозните комплекси пък се държи на качествената и екологична храна и затова имат нужда от майстори–
готвачи. 
"В момента започват да идват хора, които имат нужда от работа от морето и пак не стигат. Вече виждам, че се явяват 
фирми, които предлагат кадри най-често от Украйна и прибалтийските републики", обясни Янка Рахова – собственик на 
хотел в Банско. 
В голяма част от хотелите се търсят помощници в кухня и камериерки. Задължително условие за позициите мениджър и 
управител на хотели или рецепционист е владеенето на чужди езици. 
"Владеене на два чужди езика – примерно английски с немски, английски с гръцки – съчетания такива. Иначе по отношение 
на позициите като камериерка или някакви такива като помощен персонал част от хотелиерите дори са готови сами да си 
обучат хората, които назначават", обясни Станислава Поповска – директор на "Регионална служба по заетостта" – 
Благоевград. 
Заплатите, които са обявили собствениците на хотели са от 500 за камериерка и помощен персонал в кухня до 1200 лева 
за управител или мениджър на хотел. Договорите за една част от работниците са до края на зимния сезон в Банско. Други 
пък още от сега ще са сигурни, че ще имат работа и през лятото, защото работодателите им имат хотели и по морските ни 
курорти. 
 
БНТ 
 
√ Четири столици без дизел до 2025 година 
В опит да се подобри качеството на въздуха, кметовете Париж, Мексико Сити, Мадрид и Атина обявиха стремежа 
си да забранят дизеловите коли в градовете си до 2025 година. 
Решението беше взето след среща в Мексико. Кметовете на четирите столици съобщиха, че се ангажират да направят 
всичко по силите си, за да поощрят използването на електрически, водородни и хибридни автомобили. Според статистика 
на Световната здравна организация, три милиона души годишно умират от състояния причинени от замърсяването на  
въздуха. 
 
 
Стандарт 
 
√ Имотите в София поскъпнаха с 10% 
Засилено търсене, все по-голямо предлагане, ръст на цените и голяма динамика характеризират пазара на жилища в 
София, обобщиха представители на над 40 агенции на недвижими имоти по време на дискусията, организирана от сайта 
Imoti.net като част от проекта Годишни награди на Imoti.net за добри практики в сектора. Експертите бяха единодушни, че 
за балон не може да се говори, защото ръстът е устойчив. За първи път от години водещ двигател е местното търсене, дори 
във ваканционния сегмент, където повече от половината от сделките вече се сключват с български граждани, а 
перспективите също са за устойчиво развитие. 
За следващата година брокерите на недвижими имоти очакват повече сделки и по-спокоен ръст на цените на жилищата 
на фона на очакваното ново строителство, което ще излезе на пазара през 2017-2018 г. Това ще внесе и повече равновесие 
на вторичния пазар, където се очаква предлагане на по-разумни цени. 
През тази година се наблюдава цялостна промяна на нагласите на пазара, като има бързо разгръщане на тенденции, 
натрупвани през последните години, коментира Полина Стойкова от Bulgarian Properties. Според нея в София масово 
стартират големи обеми ново строителство на фона на постоянно нарастващото търсене. Все по-бързо се взимат и 
решенията за покупка на жилище заради все още недостатъчното качествено предлагане. Така сделките от началото на 
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годината отчитат ръст с около 10 на сто, показват данните на компанията. Това се отразява и на цените на имотите в 
столицата - 800 евро за кв.м в началото на годината и 900 евро през третото тримесечие. При новото строителство средните 
цени варират около 950-1 000 евро за кв.м, а на вторичния пазар са с около 80-100 евро по-ниски. Скъсяват се и сроковете 
за реализация на имотите, като в някои случаи продажби се осъществяват и за около месец. 
Заради силния пазар в големите градове, който се тласка нагоре от миграцията, отново се появяват предприемачи без 
опит, които искат да спечелят от тенденциите, коментира Страхил Иванов от "Явлена". Той посочи, че има плашещи 
негативни примери за инвеститори, които не са обезпечили финансово проектите и не са предвидили всички рискове. 
Мартин Иванов от Smart Brokers допълни, че това отново увеличава рисковете от неспазване на срокове и незавършване 
на сгради заради силния ръст на сделките "на зелено" - т.е. за имоти в процес на строителство. 
Агенциите отчетоха, че пазарът все още не се е справил с проблема с прозрачността предвид липсата на статистика, както 
и с нелоялната конкуренция. Резултатите от проучване на консултантската компания ЕРА Недвижими имоти показват, че 
браншът осъзнава, че има лош имидж сред клиентите, а голяма част от фирмите не правят нищо, за да го подобрят, тъй 
като не инвестират в обучение на брокерите. 
 
 
БНТ 
 
√ Съборът в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО 
Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО. 
Това е станало по време на 11-тата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното 
културно наследство на ЮНЕСКО, която в момента се провежда в столицата на Етиопия - Адис Абеба, съобщават от 
Министерството на културата. 
Година преди провеждането на XI Национален събор на българското народно творчество, в резултат на общите усилия на 
различни институции, се пристъпи към подготовката на документацията, свързана с предлагането на събора за вписване в 
Регистъра на ЮНЕСКО за най-добрите световни практики, целящи защитата на нематериалното културно наследство. 
Разработената кандидатура, под името "Съборът за народно творчество в Копривщица: система от практики по 
представяне и предаване на наследството", е внесена в Секретариата на ЮНЕСКО със специално предложение от името на 
министъра на културата за разглеждане през 2016 г. 
По самото досие са работили експерти от Министерството на културата и научни сътрудници от Института за етнология и 
фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките. Използвани са и различни документални архиви 
от 1965 г. насам от фондовете на Българска национална телевизия и Българско национално радио. Кандидатурата е 
подкрепена и от участници в събора от цялата страна, от мрежата на народните читалища, както и от домакините в лицето 
на Община Копривщица. 
Националният събор на българското народно творчество в Копривщица води началото си от 1965 година. Сред 
инициаторите за провеждането му могат да се посочат Райна Кацарова-Кукудова, Петко Стайнов, Анна Каменова, Атанас 
Душков, Петко Теофилов. Идеята е да се покаже многообразието на българското фолклорно наследство в неговия 
автентичен вид. През годините съборът се утвърди като движение за опазване и популяризиране на българската 
традиционна култура, позната днес като нематериално културно наследство. 
На единадесетия по ред събор /2015 г./ се отбелязаха и 50 години от първото му издание. Той е и българската кандидатура 
за вписване в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО в сферата на нематериалното културно наследство. XI 
Национален събор на българското народно творчество премина под почетния патронаж на генералния директор на 
ЮНЕСКО - Ирина Бокова. 
Традицията е основни организатори на събитието да са Министерството на културата, Областната управа на Софийска 
област и Община Копривщица. Съорганизатори са Българската национална телевизия, Българското национално радио, 
Българската телеграфна агенция, ИЕФЕМ към БАН, други министерства, ведомства и организации. 
 
 
БНР 
 
√ Бойко Борисов върна мандата за съставяне на правителство 
Патриотичният фронт не е взел официално решение дали ще подкрепи мандат на Реформаторския блок за съставяне 
на правителство 
Премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов очаквано върна на президента мандата за съставяне на правителство 
в рамките на 43-тото Народно събрание. За церемонията по връчване на мандата Борисов влезе при държавния глава 
заедно с председателя на парламентарната група Цветан Цветанов. Тримата политици останаха в кабинета на президента, 
за да обсъдят политическата ситуация. Днес започна конституционната процедура за съставяне на ново правителство на 
мястото на подалия оставка кабинет "Борисов 2" като президентът Росен Плевнелиев връчи първия проучвателен мандат 
на най-голямата партия в парламента - ГЕРБ. 
Преди началото на процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство в този парламент 
държавният глава заяви: 
Въпреки изрично декларираните намерения на първата и втората по големина политически сили да върнат веднага 
връчения им мандат, аз продължавам да се надявам, че все още е възможно да бъде реализиран третият мандат и да не 
допуснем страната да изпадне в парламентарна криза. 
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След отказа на ГЕРБ президентът трябва да връчи мандат за формиране на кабинет на  "БСП лява България". Ако и левицата 
откаже да формира правителство, държавният глава трябва да връчи проучвателен мандат на трета парламентарно 
представена политическа сила - по свой избор.  
Патриотичният фронт не е взел официално решение дали ще подкрепи мандат на Реформаторския блок за съставяне на 
правителство, каза съпредседателят на формацията Валери Симеонов:  
Въобще избягваме да мислим (за това) в този момент. Когато го връчат (проучвателният мандат - бел. ред.)  - тогава ще си 
правим сметки и тогава ще разговаряме. 
 
 


