
 

ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ - 15.11.2022  
Изготвил: Пресцентър на АОБР  

 

НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-15/11/2022 - (БРОЙ НОВИНИ: 29)  

Заглавие: ПП ще обсъди Бюджет 2023 с "Възраждане", ДПС и "Български възход" 
 
Дата: 14.11.2022 14:52 
Медия: Vesti.bg 

Миналата седмица се срещнаха с парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, "БСП за България" и 
"Демократична България"О т "Продължаваме Промяната" (ПП) ще проведат публични 
разговори с "Възраждане", ДПС и "Български възход" във връзка с Бюджет 2023, съобщиха от 
пресцентъра на партията. Срещата с представителите на "Възраждане" ще се състои във 
вторник (15 ноевмври) в "Огледална зала" на Народното събрание ...  

Заглавие: ПП и работодателските организации обсъдига визията си за Бюджет 2023 
 
Дата: 12.11.2022 09:07 
Медия: Novinata.bg 

Партията аргументира нуждата от нов бюджет за 2023 на среща с работодателските 
организации "Продължаваме промяната" и национално представените работодателски 
организации проведоха публична среща в Народното събрание, за да обсъдят визията си и 
работещите решения за бизнеса и гражданите във връзка с Бюджет 2023. Съпредседателите 
на "Продължаваме промяната" – Кирил Петков и Асен Василев, изразиха пр...  

Заглавие: Петков и Василев не се разбраха с работодателските организации за нов бюджет 
 
Дата: 11.11.2022 20:03 
Медия: Фактор 

ПГ на "Продължаваме промяната" се срещна с национално представените работодателски 
организации, като основна тема на преговори бе Бюджет 2023 г. По време на срещата бяха 
обсъдени множество теми, като най-важната беше дали е по-добре да се състави нов бюджет 
или да се удължи този от 2022 г., предаде БГНЕС. "Неведнъж сме говорили с вас колко е 
важно в бизнеса да има ниво на прогнозируемост. Нищо не ...  

Заглавие: Асен Василев заговори за голяма беля заради удължения бюджет 
 
Дата: 11.11.2022 19:32 
Медия: БГ вест 

Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание, пише БТА. 
Василев напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г.По 
думите му той е неадекватен на икономическите условия, ...  

https://www.vesti.bg/bulgaria/pp-shte-obsydi-biudzhet-2023-s-vyzrazhdane-dps-i-bylgarski-vyzhod-6155207
https://novinata.bg/politika/pp-i-rabotodatelskite-organizacii-obsadiga-viziqta-si-za-byudjet-2023/
https://faktor.bg/bg/articles/pp-i-rabotodatelskite-organizatsii-ne-se-razbraha-za-nov-byudzhet
https://bgvest.eu/844826/


Заглавие: Асен Василев: Нямаме шанс за еврозоната без бюджет 
 
Дата: 11.11.2022 18:32 
Медия: Телевизия Евроком 

"Ако нямаме бюджет, шансовете да влезем в еврозоната от 1 януари 2024 г. са нулеви." Това 
заяви на среща с представители на работодателски организации Асен Василев, депутат от 
"Продължаваме Промяната" и бивш министър на финансите. "Ние още на 1 ноември внесохме 
проект за решение за декларация на парламента, с което да задължим кабинетът да внесе 
бюджет за 2023 година", каза бившият финансов минист...  

Заглавие: Допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса подготвят от "Продължаваме 
промяната" 
 
Дата: 11.11.2022 16:42 
Медия: Дивидент 

"Ако няма реална макрорамка, за догодина ще има нестабилност", заяви Асен 
ВасилевНационално представените работодателски организации и "Продължаваме 
промяната" проведоха публична среща в Народното събрание. Целта на срещата бе да 
обсъдят визията си и работещите решения за бизнеса и гражданите във връзка с Бюджет 
2023. Срещата е продължение на инициативата на "Продължаме промяната" за публични 
раз...  

Заглавие: Асен Василев: Без нов бюджет се замразяват всички заплати, пенсии, социални 
плащания и помощи за бизнеса 
 
Дата: 11.11.2022 17:13 
Медия: Дебати 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които др...  

Заглавие: Асен Василев: Сбогом Еврозона, ако нямаме бюджет до месец 
 
Дата: 11.11.2022 17:30 
Медия: Новините под лупа 

Неразумно е да се замразят абсолютно всички социални плащания, смята депутатът от 
ПП"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 
януари 2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме 
Промяната", на среща с представители на работодателски организации в Народното 
събрание. Василев напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на б...  

Заглавие: Работодателските организации обсъдиха Бюджета на РБ за 2023 г. с ПП 
"Продължаваме промяната" 
 
Дата: 11.11.2022 17:31 
Медия: Асоциация на индустриалния капитал в България 

Национално представителните работодателски организации (НПРО) обсъдиха с ПП 
"Продължаваме промяната" проектобюджета на Република България за 2023 г. Срещата се 
проведе в сградата на Народното събрание и беше по покана на ПП "Продължаваме 

https://eurocom.bg/new/asen-vasilev-nyamame-shans-za-evrozonata-bez-byudzhet
https://dividend.bg/politika/dopalnitelni-merki-v-podkrepa-na-biznesa-podgotvyat-ot-prodalzhavame-promyanata
https://dividend.bg/politika/dopalnitelni-merki-v-podkrepa-na-biznesa-podgotvyat-ot-prodalzhavame-promyanata
https://debati.bg/asen-vasilev-udalzhavaneto-na-byudzheta-zamrazyava-vsichki-zaplati-pensii-sotsialni-plashtania-i-pomoshti-za-biznesa/
https://debati.bg/asen-vasilev-udalzhavaneto-na-byudzheta-zamrazyava-vsichki-zaplati-pensii-sotsialni-plashtania-i-pomoshti-za-biznesa/
https://lupa.bg/news/asen-vasilev-sbogom-evrozona-ako-nyamame-byujet-do-mesec_206049news.html
https://bica-bg.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8/
https://bica-bg.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8/


промяната" (ПППП). В хода на разговора НПРО потвърдиха решението си да подкрепят 
удължаването на действащия бюджет и за следващата година, а като ключов аргумент ...  

Заглавие: Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на 
инфлацията, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
 
Дата: 11.11.2022 17:40 
Медия: Утро Русе 

Ръстът на минималната работна заплата от януари 2019 година към днешна дата съвпада 
напълно с ръста на инфлацията. Това каза пред журналисти Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той 
участва в срещата на представители от парламентарната група на "Продължаваме 
Промяната" с работодателски организации. Към момента ръстът на минимална...  

Заглавие: Към момента ръстът на минималната работна заплата е покрил ръста на 
инфлацията, каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
 
Дата: 11.11.2022 17:40 
Медия: Българска телеграфна агенция 

Ръстът на минималната работна заплата от януари 2019 година към днешна дата съвпада 
напълно с ръста на инфлацията. Това каза пред журналисти Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той 
участва в срещата на представители от парламентарната група на "Продължаваме 
Промяната" с работодателски организации. Към момента ръстът на минималн...  

Заглавие: ПП и работодателските организации не се разбраха за нов бюджет за 2023 г. 
 
Дата: 11.11.2022 17:40 
Медия: БНТ Новини 

От "Продължаваме Промяната" отправиха призив към работодателските организации да 
преосмислят решението си, което е в подкрепа на удължаване на Закона за държавния 
бюджет. Асен Василев изрази притеснение, че ако не бъде внесен бюджет от служебния 
кабинет и сегашният бюджет важи до средата на следващата година има сериозна заплаха 
пред влизането ни в еврозоната. Председателят на Асоциацията на инду...  

Заглавие: Василев: Ако нямаме бюджет следващия месец, шансовете да влезем в Еврозоната 
са нулеви 
 
Дата: 11.11.2022 17:41 
Медия: Скандал 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които др...  

Заглавие: Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 
януари 2024 г. са нулеви, каза Асен Василев 
 
Дата: 11.11.2022 14:48 
Медия: Утро Русе 

https://utroruse.com/article/871689/
https://utroruse.com/article/871689/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/358923-kam-momenta-rastat-na-minimalnata-rabotna-zaplata-e-pokril-rasta-na-inflatsiyata
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/358923-kam-momenta-rastat-na-minimalnata-rabotna-zaplata-e-pokril-rasta-na-inflatsiyata
https://bntnews.bg/news/pp-i-rabotodatelskite-organizacii-ne-se-razbraha-za-nov-byujet-za-2023-g-1213733news.html
https://www.skandal.bg/news/16681812838392/vasilev-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi
https://www.skandal.bg/news/16681812838392/vasilev-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi
https://utroruse.com/article/871584/
https://utroruse.com/article/871584/


Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които драм...  

Заглавие: Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 
януари 2024 г. са нулеви, каза Асен Василев 
 
Дата: 11.11.2022 14:48 
Медия: Българска телеграфна агенция 

Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които дра...  

Заглавие: Василев: Ако нямаме бюджет следващия месец, шансовете да влезем в Еврозоната 
от 2024 са нулеви 
 
Дата: 11.11.2022 15:01 
Медия: Епицентър 

Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание, предаде БТА. 
Василев напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По 
думите му той е неадекватен на икономическите услов...  

Заглавие: Василев: Ако нямаме бюджет следващия месец, шансовете да влезем в Еврозоната 
са нулеви 
 
Дата: 11.11.2022 15:33 
Медия: DarikNews.bg 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които др...  

Заглавие: Василев: Ако нямаме бюджет следващия месец, шансовете да влезем в Еврозоната 
са нулеви 
 
Дата: 11.11.2022 15:41 
Медия: Vratsa GUIDE 

Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които драм...  

Заглавие: Асен Василев: Шансовете ни да влезем в Еврозоната са нулеви, ако... 
 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/358772-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-edin-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata
https://www.bta.bg/bg/news/economy/358772-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-edin-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata
https://epicenter.bg/article/Vasilev--Ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets--shansovete-da-vlezem-v-Evrozonata-ot-2024-sa-nulevi/299312/2/0
https://epicenter.bg/article/Vasilev--Ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets--shansovete-da-vlezem-v-Evrozonata-ot-2024-sa-nulevi/299312/2/0
http://dariknews.bg/novini/bylgariia/vasilev-ako-niamame-biudzhet-sledvashtiia-mesec-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi-2330435
http://dariknews.bg/novini/bylgariia/vasilev-ako-niamame-biudzhet-sledvashtiia-mesec-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi-2330435
https://novini.vratsa.eu/bg/vasilev-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi/
https://novini.vratsa.eu/bg/vasilev-ako-nyamame-byudzhet-sledvashtiya-mesets-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi/
https://www.marica.bg/tema-v-razvitie/izbori-2022/asen-vasilev-shansovete-ni-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi-ako


Дата: 11.11.2022 15:50 
Медия: Марица 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които д...  

Заглавие: Асен Василев: Шансовете ни да влезем в Еврозоната са нулеви, ако... 
 
Дата: 11.11.2022 15:54 
Медия: Vratsa GUIDE 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които д...  

Заглавие: Василев: Без бюджет шансът за еврозоната е нулев 
 
Дата: 11.11.2022 15:56 
Медия: Vesti.bg 

Василев: Няма да има време за истинска бюджетна процедура, ако тя не започне сегаА ко 
нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 2024 
г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюдж...  

Заглавие: Асен Василев: Нулеви са шансовете ни за Еврозоната, ако нямаме бюджет 
следващия месец 
 
Дата: 11.11.2022 16:04 
Медия: Moreto.net 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които др...  

Заглавие: ''Без бюджет шансовете да влезем в еврозоната през 2024 г. са нулеви'' 
 
Дата: 11.11.2022 16:12 
Медия: OFFNews 

Ако нямаме бюджет, то шансовете да влезем в еврозоната на 1 януари 2024 г. са нулеви, каза 
бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев 
на срещата на парламентарната му група с работодателите, която се проведе в НС. "С 
удължителен закон няма да влезем в еврозоната. Нещо повече - фискалната стабилност също 
ще бъде изложена на риск", добави той и прогнозира, че ...  

Заглавие: Асен Василев: Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в 
Еврозоната са нулеви 
 

https://novini.vratsa.eu/bg/asen-vasilev-shansovete-ni-da-vlezem-v-evrozonata-sa-nulevi-ako/
https://www.vesti.bg/bulgaria/vasilev-bez-biudzhet-shansyt-za-evrozonata-e-nulev-6155085
https://www.moreto.net/novini.php?n=468289&c=04
https://www.moreto.net/novini.php?n=468289&c=04
https://offnews.bg/ikonomika/bez-biudzhet-shansovete-da-vlezem-v-evrozonata-prez-2024-g-sa-nulev-789290.html
https://www.informo.bg/2022/11/11/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0/
https://www.informo.bg/2022/11/11/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0/


Дата: 11.11.2022 16:26 
Медия: Informo 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които др...  

Заглавие: "Продължаваме промяната" подготвя допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса 
 
Дата: 11.11.2022 16:41 
Медия: Искра.бг 

"Продължаваме промяната" и национално представените работодателски организации 
проведоха публична среща в Народното събрание /НС/, за да обсъдят визията си и 
работещите решения за бизнеса и гражданите във връзка с Бюджет 2023, съобщиха от 
партията. Съпредседателите на ПП – Кирил Петков и Асен Василев, изразиха притеснението 
си, че плановете служебният кабинет да не внесе нов бюджет за 2023 година,...  

Заглавие: Василев с предупреждение за пенсиите 
 
Дата: 11.11.2022 16:43 
Медия: Агенция Стандарт 

"Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание. Василев 
напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По думите 
му той е неадекватен на икономическите условия, които д...  

Заглавие: Асен Василев заговори за голяма беля заради удължения бюджет 
 
Дата: 11.11.2022 16:47 
Медия: Блиц 

Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 
2024 г. са нулеви. Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на 
среща с представители на работодателски организации в Народното събрание, пише БТА. 
Василев напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 2022 г. По 
думите му той е неадекватен на икономическите условия, ...  

Заглавие: Асен Василев с предупреждение за пенсиите 
 
Дата: 11.11.2022 16:53 
Медия: Petel.bg 

Кадър БНТ "Ако нямаме бюджет следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната 
от 1 януари 2024 г. са нулеви". Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме 
Промяната", на среща с представители на работодателски организации в Народното 
събрание. Василев напомни, че Министерският съвет е предложил удължение на бюджета от 
2022 г. По думите му той е неадекватен на икономическите услов...  

Заглавие: Асен Василев: Без бюджет до месец няма да влезем в еврозоната през 2024 г. 
 
Дата: 11.11.2022 16:55 
Медия: Факти 

https://www.iskra.bg/prodalzhavame-promyanata-podgotvya-dopalnitelni-merki-v-podkrepa-na-biznesa/
https://www.standartnews.com/balgariya-politika/vasilev-s-preduprezhdenie-za-pensiite-508943.html
https://blitz.bg/ikonomika/asen-vasilev-zagovori-za-golyama-belya-zaradi-udlzheniya-byudzhet_news919791.html
https://petel.bg/Asen-Vasilev-s-preduprezhdenie-za-pensiite-__464877
https://fakti.bg/bulgaria/729647-asen-vasilev-bez-budjet-do-mesec-nama-da-vlezem-v-evrozonata-prez-2024-g


Неразумно е бюджетът за тази година да се използва до края на юни догодина и да се 
замразят абсолютно всички социални плащания, смята депутатът"Ако нямаме бюджет 
следващия един месец, шансовете да влезем в Еврозоната от 1 януари 2024 г. са нулеви". 
Това каза Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме Промяната", на среща с 
представители на работодателски организации в Народното събрание.Василев ...  

 


