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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
в.24 часа 
 
√ Заплатата - чиcта cyма, добавките да cе маxнат, иcкa бизнеcът 
Най-ниските възнаграждения да са около 40% от средните 
Служебното правителство да премахне добавките за стаж от заплатите, както това е направено за администрацията. 
Брутната сума, която получават работниците да се запази, а работодатели и синдикати да договарят вече чистата сума на 
минималната заплата. Тези искания са представили четирите работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ пред 
социалния министър Гълъб Донев.Това е станало на среща в петък, на която е обсъждано въвеждането на механизъм за 
договаряне на минимална заплата между бизнеса и синдикатите, а не правителството да я определя. 
Според неофициални сметки на експерти премахването на добавките (като преди това сумата от тях се вкара в 
минималната заплата), трябва да доведе до вдигането й поне до 500 лв. спрямо сегашните 460 лв. В момента за всяка 
година трудов стаж работодателят трябва да плаща минимум 0.6% към основната заплата. Така реалният размер на 
минималната работна заплата в момента не е 460, а 515 лв. именно заради получаваните добавки за стаж, обясни в 
края на миналата година шефът на АИКБ Васил Велев.  
Минималната заплата не трябва да е по-ниска от определената от държавата линия на бедността, която за тази година е в 
размер на 314 лв. Размерът на най-ниските възнаграждения пък трябвало да е процент от средната заплата, който да се 
определя като осреднена величина от съотношението на минимална и средна заплата в останалите държави от ЕС, 
предлага бизнесът. 
Преговорите между синдикатите и работодателите да определят една национална минимална заплата, но после да може 
на равнище бранш или дори конкретно предприятие да се договарят и по-високи, гласи още едно от предложенията на 
бизнеса до служебния социален министър Гълъб Донев. 
Работодателите обаче искат от него ангажимент веднага след свикването на новия парламент да внесе предложение за 
отпадане на минималните осигурителни доходи. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Българското национално радио 
 
√ ЕК: Политическата несигурност от предстоящите избори в България може да забави инвестициите 
Политическата несигурност от предстоящите избори в България може да забави инвестиционните решения, пише в 
зимната икономическа прогноза на ЕК. Анализът за страната ни обаче като цяло е положителен.  
Безработицата в България ще продължи да намалява тази и следващата година до 7,1 и 6,8 на сто. Това се дължи както на 
прогнозата за подем на икономиката, така и на застаряващото население. 
Еврокомисията признава, че растежът за миналата година у нас е бил по-голям, отколкото тя прогнозира през есента. За 
тази година институцията предвижда БВП да се увеличи с 2,9% заради повишеното вътрешно потребление. 
За първи път Брюксел очаква България да отбележи ръст на инвестициите от над 3 на сто заради ускоряването на 
проектите, финансирани от еврофондове. Настигането на средноевропейския жизнен стандарт обаче продължава да е с 
много бавни темпове, пише в доклада. 
Рисковете за ръста на икономиката се определят като ниски и са свързани предимно с несигурността от предсрочните 
парламентарни избори, което може да забави потреблението и решенията за инвестиции. Евентуалните финансови 
задължения на държавните предприятия също крият рискове за публичните финанси. 
Ако има бърз напредък в структурните реформи в България обаче, той може да повдигне ниския потенциал за растеж, 
отбелязва още ЕК. 
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√ ЕК очаква икономическият растеж на България да се забави до 2,9% през 2017 г. 
Икономическото възстановяване на ЕС ще продължи, но Тръмп се очертава като основен риск, посочва се в зимната 
макроикономическа прогноза на Комисията 
Европейската комисия (ЕК) остави без промяна прогнозата си за икономиката на България през тази и следващата година. 
Комисията очаква икономическият растеж да се забави до 2,9% през тази година и до 2,8% през 2018 г., каквото беше 
записано и в есенната икономическа прогноза. 
Брюксел очаква, че през тази година инфлацията ще излезе на положителна територия, като ръстът на потребителските 
цени ще достигне 1%. Инфлацията се очаква са е ускори до 1,2% през 2018 г. 
ЕК подчертава, че ще продължи и плавният спад на безработицата у нас – до 7,1% през тази и 6,3% през следващата година, 
както и на бюджетния дефицит – съответно до 0,8% от БВП и 0,7%. 
След резкия ръст на държавния дълг през 2016 г. ЕК прогнозира, че той ще се понижи от 29,4% от БВП до 26,3% през тази 
година и 25,9% през 2018 г. 
Излишъкът по текущата сметка се очаква да достигне 1% от БВП през тази година и да се понижи до 0,6% от БВП през 
следващата. 
ЕК подчертава, че основен двигател на икономиката през миналата година е било вътрешното търсене за сметка на 
инвестициите, които са намалели заради забавеното усвояване на средствата от Европейския съюз (ЕС). През тази година 
обаче се очаква ускоряване на инвестициите заради стартирането на повече проекти, финансирани с европейски средства. 
Като водещ вътрешен риск пред растежа от Комисията посочват усвояването на еврофондовете и политическата 
несигурност предвид предстоящите предсрочни избори. Сред основните външни рискове са по-слабото търсене от 
основните търговски партньори от ЕС и нарастващите цени на петрола. 
Възстановяването в ЕС продължава 
За целия ЕС и еврозоната Комисията очаква икономическото възстановяване да продължи. ЕК прогнозира, че растежът на 
БВП на еврозоната ще е 1,6% през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Това е леко повишение спрямо есенната прогноза, когато се 
очакваха растеж от съответно 1,5% за 2017 г. и 1,7% за 2018 г. 
Растежът на БВП в целия ЕС се очаква да е сходен – 1,8% през тази и следващата година. Предишната прогноза беше за 
съответно 1,6% за 2017 г. и 1,8% за 2018 г. 
Основен двигател на растежа ще остане частното потребление, посочват от ЕК в доклада си. Очакванията обаче са 
потребителските разходи да се забавят заради ръста на инфлацията. ЕК подчертава, че инфлацията в Европа нараства 
отскоро заради увеличението на цените на енергията. през тази и следващата година се очаква тя да достигне по-високи 
равнища, макар и все още под средносрочната цел от 2%. 
Като цяло инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2% през 2016 г. до 1,7% през 2017 г. и 1,4% през 2018 г. 
Според прогнозите за ЕС инфлацията ще нарасне от 0,3% през 2016 г. до 1,8% през 2017 г. и 1,7% през 2018 г. 
ЕК очаква и умерен ръст на инвестициите заради все още ниските разходи за финансиране и засилването на 
икономическата активност в световен мащаб. Според прогнозата като цяло инвестициите в еврозоната ще нараснат с 2,9% 
през тази година и с 3,4% през 2018 г. (съответно 2,9% и 3,1% в ЕС). 
Делът на инвестициите в БВП обаче продължава да е по-нисък спрямо началото на века (20% през 2016 г. в сравнение с 
22% през 2000 – 2005 г.). Тази трайна слабост по отношение на инвестициите поставя под съмнение устойчивостта на 
възстановяването и потенциала за растеж на икономиката, подчертават от Комисията. 
Брюксел очаква и плавно понижаване на безработицата, дълга и дефицита в ЕС и еврозоната като цяло. Като основен риск 
пред общността ЕК очертава несигурността заради Доналд Тръмп и множеството парламентарни избори в членки на 
Общността през тази година. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ ЕК налага на България финансова корекция заради проблемите с ОП "Наука и образование" 
Европейската комисия ще наложи на България финансова корекция заради проблемите, установени при одита на 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Това съобщиха от Министерството на образованието 
и науката, като се позоваха на писмо от Комисията. Точният размер на корекцията ще бъде определен след преговори с 
Брюксел. 
Санкцията не застрашава плащанията по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. 
От Министерството уточняват, че ще я покрият от своя бюджет.  
Заместник-министърът на образованието Ваня Стойнева съобщи, че 180 милиона лева е стойността на проектите, за които 
предварителният одит на Еврокомисията е установил нарушения.  
При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато изпълнението на бъдещи проекти по програмата. Такива 
са проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до края на февруари.  
Екипът на министър Николай Денков предлага четири варианта за разделение на функциите в министерството по 
програмата.  
За управляващия орган - Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" да отговаря 
отделен заместник-министър. Ръководството на звената, които изпълняват проекти в министерството може или да се 
делегира на другите заместник-министри, или да се създаде отделно звено за изпълнение на проектите. Управляващият 
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орган на програмата би могъл да стане изпълнителна агенция в рамките на министерството, директно подчинена на 
министъра на образованието или на заместник-министър. Не се изключва и възможността управлението на програмата да 
излезе от структурата на министерството и да се поеме от независима агенция, пряко подчинена на министър-
председателя. Това, според министъра на образованието Николай Денков обаче би означавало сериозно забавяне на 
много проекти и при възможност трябва да се избегне. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Фирми от Иран търсят партньори в България 
По повод посещението на иранска бизнес делегация в страната в периода 27.02–03.03.2017 г. и изявен интерес на 
иранските бизнес среди към установяване на сътрудничество с български предприятия, Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-ирански бизнес форум с провеждане на двустранни 
срещи, който ще се проведе на 28 февруари 2017 г. в София, „София Хотел Балкан" (бивш хотел Шератон). 
Форумът ще бъде открит от Теодор Седларски, министър на икономиката на България. Участие в официалната част ще 
вземат представители на българските институционални среди, ангажирани с насърчаване на двустранното икономическо 
сътрудничество. Целта на бизнес визитата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България 
и Иран, да бъдат разкрити нови възможности за търговско сътрудничество и партньорство, както и да бъдат проучени нови 
пътища за двустранни инвестиции. 
Иранската бизнес делегация включва представители в областта на машиностроенето, електротехниката, ИКТ и услуги. С 
цел ускоряване развитието на двустранни бизнес отношения, от страна на представителите на иранския бизнес е изявено 
желание за запознаване с дейността на българските предприятия на място и посещения на производствени бази на 
територията на страната. 
 
 
в.Сега 
 
√ Експерти прогнозират до 10% ръст в търсенето на земя 
Цената на земеделската земя расте за поредна година - макар и скромно, стойностите през 2016 г. се повишиха, като най-
скъпи са нивите в районите на Силистра и Добрич. Там средната цена за декар се движи между 1200 и 1500 лв., съобщиха 
за в. "Сега" от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). В тези региони е най-висока и 
средната рента - между 65 и 85 лв. за декар. 
Малко по-ниски са цените в Северна България, макар че там също нивите се търгуват по-скъпо. В този район сделките са 
за между 500 и 1000 лв. за декар, а наемите са между 25 и 60 лв. за декар, показва още справката на БАСЗЗ. 
В Южна България средната покупна цена е между 500 и 1000 лв., а средна рента е далеч по-малка - между 25 и 60 лв. за 
декар. Там, където има концентриране на повече от 1000 декара земеделски площи, цените са по-високи, отбелязват 
експертите. За 2015 г. например средната големина на земеделските парцели в Северна България е около осем декара, а 
тези в южната част на страната - около пет декара. "Тази раздробеност на обработваемите площи обаче създава проблеми 
при тяхното управление и обработване", коментира Стайко Стайков, председател на БАСЗЗ. 
Пред в. "Сега" той обясни, че е рано да се каже как ще се движи пазарът през тази година, защото активният период за 
покупка започва след април. "В момента земеделците приключват счетоводството и документите от предходната година 
и все още търсенето е замряло", коментира той. Все пак обаче Стайков допусна, че раздвижване на пазара ще има, като 
търсенето ще се повиши с 5-10%. Ще има и места със застой - слабо търсене се очаква при "по-слабите" землища като 
планинските и полупланинските райони на Странджа и Сакар. 
 
 
Дарик нюз 
 
√ Изтича срокът за подаване на финансови отчети 
Агенцията по вписванията праща напомнителни електронни писма на над 100 000 търговци за крайния срок за подаване 
на годишните им финансови отчети. Това съобщиха от агенцията. 
Най-късно до 30 юни 2017 г. финансови отчети за дейността си трябва да подадат всички търговци по смисъла на 
Търговския закон, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър. 
С цел улесняване на бизнеса и превенция от струпване на заявления на гише и по електронен път в последните часове на 
крайния срок, Агенцията по вписванията е започнала напомнителната си кампания. 
В писмата се отбелязва, че след изтичане на крайния срок - 30 юни 2017 г., Агенция по вписванията предоставя на 
Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. 
На бизнеса се напомня още и за безплатните услуги на Агенцията по вписванията "SMS оповестяване за настъпила входяща 
регистрация за търговец в Търговския регистър" и "SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по 
вписванията (Имотен регистър)". 
За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да 
управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. За Имотния регистър услугата е само 
за лицата, собственици на имоти на територията на България. 
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Българска национална телевизия 
 
√ АПИ: 16 тунела крият риск от инциденти 
16 тунела са с умерен до висок риск на опасност на инциденти. Това е констатирала проверката на АПИ, която обхвана 34 
тунела по републиканската пътна мрежа. Сред тях най-опасни са тези във Велико Търново, обхода на Ловеч, тунелите Топли 
дол, Витиня и Ечемишка. Поддържането на Републиканската пътна мрежа през последните 2 и повече десетилетия изпитва 
остър недостиг на финансов ресурс. Това обясни Пирин Пенчев, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 
Всички тунели и мостови съоръжения, които не са безопасни, ще бъдат затворени при необходимост, увери той. 
За съоръженията, които нямат сериозни конструктивни нарушения, ремонтите могат да стартират веднага. 
Пирин Пенчев, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“: Има рискове, има комисия, която 
оценява риска, и ако е необходимо след преглед опасните съоръжения ще бъдат затворени. Ще поискаме от регионалния 
министър разрешение да стане публично достояние обследването на всички опасни съоръжения. Всички да знаят какви са 
ни проблемите, колко пари са необходими. И да е ясно, че пътищата са една услуга, която за обществото и икономиката е 
скъпа услуга. 
 
 
investor.bg 
 
√ Транспортният министър иска до ноември 2017 г. да е готов новият път до Летище София 
Христо Алексиев провери докъде е стигнало проектирането 
Допълнителна мобилизация на човешки ресурс и актуализиран график за работа поиска транспортният министър Христо 
Алексиев, който провери строителството на пряката пътна връзка между Летище София (Терминал 2) и бул. „Брюксел“. 
Проектът трябва да бъде завършен по договор до февруари 2018 г., но Христо Алексиев настоява строителният консорциум 
да приключи работата до ноември 2017 г., съобщи транспортното министерство. Служебният министър се ангажира лично 
да осъществява мониторинг на проекта. 
От страна на строителите не са изготвени проекти за две пресичания – газово и електрическо, констатира министър 
Алексиев. Липсата им може да бъде критична за приключването на проекта. Необходимо е те да се изготвят и съгласуват 
в кратки срокове, за да не повлияят на завършването на целия проект. 
Новият мост и пътните връзки към него ще осъществяват скоростна пътна връзка от центъра на града към Летище София.  
Съпътстващата инфраструктура е важна част за представянето на страната ни по време на българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз през 2018 г., каза още министърът. 
 
 
в. Сега 
 
√ Съветник на Семерджиев поема надзора на НЗОК 
Новият председател на надзорния съвет на здравната каса е д-р Михаил Христов, съобщиха от Министерския съвет. Той 
ще замени бившия зам. здравен министър Ваньо Шарков, гласи взетото на неприсъствено заседание на МС решение.  
Д-р Михаил Христов в момента е съветник на здравния министър Илко Семерджиев по планиране на дейностите в областта 
на здравната политика в МЗ. Има специалност по ортопедия и травматология. При старта на здравната каса през 1999 г. е 
бил началник на отдел в НЗОК, а от 2000 до 2007 г. е бил шеф на Регионалния център по здравеопазване в София. "Има 
опит в областта на доброволното здравно осигуряване и като държавен служител в администрациите на агенция 
"Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация", съобщават от МС.  
Другите двама нови представители на държавата в надзора на касата са зам. здравният министър Любомир Гайдов и 
главният секретар на МЗ Стоян Стоянов. Първоначално от МЗ обявиха, че в надзора ще влезе друг зам.-министър - Атанас 
Кундурджиев. Те ще заменят в надзора друг бивш зам.-министър - Бойко Пенков, и Димитър Евлогиев от агенция 
"Медицински одит". 
Новият надзор вчера проведе първото си заседание, на което присъства и министър Семерджиев. Той напомни, че има 
124 млн. лв. дефицит от плащания от 2016 г., прехвърлени за тази година. "Трябва да се спазва действащото 
законодателство и да се засили контролът върху финансирането на медицинската помощ с публични средства", е казал 
Семерджиев, съобщиха от МЗ. Той е поканил надзора и представителите на лекарския съюз да започнат днес в МЗ 
преговорния процес за рамковия договор за тази година. 
 
 
в.Труд 
 
√ Двойно повече фирми търсят бизнес с Русия 
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Двойно повече български фирми искат да развиват бизнес с Русия. Това показва изследване на Българската търговско-
промишлена палата, което цели да  проучи намеренията на компаниите за разширяване на дейността им зад граница през 
тази година. Проучването е проведено по електронен път през периода 16-23 януари 2017 година. 
Въпреки действащите санкции 40% от фирмите определят Русия като най-предпочитана за бизнес посещения, като през 
2015 г. страната са избрали едва 20 на сто. 
Другите държави извън Европа са Сърбия и Унгария – посочени от 22% от предприемачите. 
За поредна година Германия се затвърждава като дестинацията, към която българският бизнес има най-голям интерес за 
икономически контакти. Нараства търсенето на контакти в САЩ, Китай и Индия, а намаляват намеренията за бизнес визити 
в Турция. Като най-предпочитана от африканските държави се очертава Египет. 
Намерението за износ на български стоки зад граница е водещ мотив сред членовете на палатата за разширяване на 
дейността им в чужбина. Този отговор са посочили 80% от анкетираните. Същевременно 34% от фирмите търсят 
чуждестранен партньор, с който да направят съвместна инвестиция в България. За една четвърт от фирмите интересите им 
за икономическо сътрудничество в чужбина са насочени към внос на стоки, които да продават на нашия пазар. Все още 
малко фирми от България мислят да инвестират в чужбина – само 12% имат намерения да търсят контакти за бъдещата 
инвестиция извън пределите на страната. 
Производството на хранителни продукти, машиностроенето, строителството, химическата индустрия и текстилният бранш 
са секторите, към които най-много от анкетираните имат интерес за срещи с потенциални бизнес партньори от други 
държави. 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Производството на биовино в България ще расте 
Освен на вътрешния пазар продукцията успешно се предлага и в Германия  
Близо пет години, след като Европейският съюз (ЕС) постигна консенсус и излезе с общи правила и изисквания за 
сертифицирането на биовино, в България има повече от 10 сертифицирани производители, казва пред БТА изпълнителният 
директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) Красимир Коев. 
Според него биовиното се търси на българския пазар и производството на биологичните напитки постоянно се увеличава. 
Коев прогнозира, че през следващите 2 до 5 години броят на биологичните винарски предприятия ще се увеличи двойно. 
По думите му при българските гроздо- и винопроизводители се наблюдава стремеж към защитените географски указания 
и там също ще има развитие и увеличени количества. Освен на вътрешния пазар биопродукцията успешно се предлага и 
на пазара в Германия, каза Коев. България е участвала в международен проект за биовино, който е приключил, заедно с 
Франция, Италия, Испания, Португалия и Германия, казва пред БТА и проф. Мартин Банов, зам.-директор на Института по 
почвознание "Н. Пушкаров". 
В проекта България се е включила с отглеждането на мавруд с участието на завод в Асеновград. 
Виното, което се получава по биологичен път чрез щадящи природата и лозето методи, е с най-високи качества. Тогава 
имаме по-ниски количества продукция, защото не се използват интензивни методи за стимулиране на растежа. За сметка 
на това обаче гроздето е с възможно най-високи показатели, отчита проф. Банов. 
Специално за мавруда той казва, че съдържа голямо количество антиоксиданти и при умерена консумация на този сорт 
резултатите са много положителни в здравословно отношение. 
В рамките на проекта е използвана продукцията от 1 300 дка опитно поле и е получено качествено вино. 
Водещи биопроизводители на вино в Европа са Италия, Франция и Испания. Като цяло площите на биологично грозде в ЕС 
възлизат на няколко десетки хиляди хектара от общо милиони хектара лозя. 
 
 
в.Труд 
 
√ Община губи проекти заради недостатъчно население 
Критерии за брой жители спъват възможността Неделино да реализира проекти за водоснабдяването на 12 села. 
Общината няма възможност сама да осигури финансиране, тъй като е сред най-задлъжнелите в страната. При годишен 
бюджет от пет милиона и половина в момента кредитори са предявили вземания за над 7 млн. лева, съобщава БНТ. Така 
Неделино попада в черния списък на министерство на финансите. 
Във всички села в общината водоизточниците са чрез изградени каптажи, а не през помпени станции или сондажи. Голяма 
част от мрежата е с интернитови тръби. За да помогне на хората, местната власт изготвя проекти по програмата за развитие 
на селските райони за близо 6 млн. В това число и за нови улици. Класирането на общината обаче е обречено, защото 
броят от около 300 постоянни жители в населено място не покрива изискванията на фонд „Земеделие”. 
„Да преоценят и да преразгледат нашите предложения, за да намерят финансиране. Ние и тази година през месец 
декември обявихме бедствено положение поради липса на вода в населените места“, коментира кметът Боян Кехайов. 
„Говорим за развитие на туризъм, говорим да задържим младите хора, но без вода няма как да го направим. Живеем в 
планината, а чешмите ни са сухи“, каза той. 
Пак заради изискване за определен брой население общината губи и европейски проект за опазване на символа на града 
– църквата Света Неделя. Храмът е най-големият в Източните Родопи и обслужва цялата околност. 
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в.Монитор 
 
√ София най-евтината туристическа дестинация 
София е най-евтината туристическа дестинация като оглави класация на 19-те най-достъпни градове за 2017 г., показва 
годишният доклад на уебсайта за летищен трансфер Hoppa, публикуван от Business Insider. 
За класирането се взима предвид средният разход, който туристите правят за една нощ престой. Това включва цената на 
двойна стая в хотел, храна за двама с бутилка вино, 3 км возене с такси, както и чаша кафе, коктейл и бира. 
В класацията участват общо 84 места по света – от пустините на Саудитска Арабия до слънчевите кътчета на Колумбия, а 
българската столица се оказва най-евтината дестинация за чужденците. 
Двойна стая в хотел в нашата столица струва малко над 46 долара, а вечеря за двама излиза към 22 долара. Средната цена 
на бутилка вино в София е 6 долара, а 3 км. с такси струват около 2,5 долара. Чаша кафе в столицата се предлага за 1,93 
долара, коктейлът излиза 4,72 долара, а една бира – 1,33 долара. 
След нас се нарежда столицата на Египет – Кайро, а на трето място е колумбийският град Картахена. 
В топ 10 на най-евтините дестинации попадат още румънската столица Букурещ, турският курорт Анталия, Сием Рийп в 
Камбоджа, Киев, Манила, Мексико и крайбрежния курорт в Малта – Слима. 
В класацията влизат и Куала Лампур (Малайзия), Кампала (Уганда), Краков (Полша), Хошимин (Виетнам), Банкок (Тайланд), 
Ханя (Гърция), Мумбай (Индия) и Йоханесбург (Южна Африка). 
В 19-тия град Йоханесбург разходите достигат 74,5 долара за двойна стая в хотел, 32,8 долара за вечеря за двама. Таксито 
излиза близо 6 долара за разстояние от 3 км, а бирата струва 1,43 долара. 
 
 
 
 
 


