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Вестник 24 часа 
 
√ Екопроекти за почти 180 млн. лв. ще строят осем общини 
Осем общини ще строят инфраструктурни проекти - предимно за пречиствателни станции и депа за отпадъци, след 
разрешение на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП). Проектите на обща стойност 179 милиона и 400 
хиляди лева са в общините Стамболийски, Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и Аксаково (Варненско),  съобщиха 
от ведомството. 
През януари Европейската комисия съобщи, че предава България на Съда на ЕС заради незаконни депа за отпадъци. 
Комисията изрази загриженост, че нашата страна не защитава своите граждани от последиците от лошото управление на 
отпадъците. На извънредна пресконференция тогава министърът на околната среда и водите Искра Михайлова заяви, че 
докато не построим новите депа, няма къде да се депонира отпадък и допълни, че трябва в най-спешни срокове да се 
преодолеят закъснененията, трупани в последните години. 
От МИП съобщават, че в момента се разглежда и документацията на още три проекта - за реконструкцията на Централна 
гара София, на пречиствателна станция във Видин и трети обект на Несебър по водния цикъл. В ход е и нова инициатива 
на МИП и общините за съвместно представяне на проекти на изложения в Западна Европа. Проектите са за индустриални 
зони, а в инициативата вече са се включили общините Айтос и Радилово. 
Експерти на министерството подготвят критериите, по които ще се разпределят определените 6.3 млн. лева от 
Държавния фонд за развитие на регионите. Идеята е да се стимулират социално значими за общините проекти и такива, 
свързани с благоустройството на малки общини. 
От МИП посочват като предизвикателство инициирането и създаването на система от закони в целия строителен бранш - 
проектиране, строителство, реализация, контрол, с която да се гарантират сигурността и предвидимостта на 
инвестиционния процес и да се стимулира развитието на регионите. 
 
√ НАП: И фирмите без дейност подават годишни декларации 
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали 
дейност през 2013 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за 
предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. 
Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото 
на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет, съобщиха от пресцентъра на агенцията. 
Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 
2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените 
авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия 
годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 
31 март 2014 г. 
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към 
бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. 
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за 
управителя на фирмата. 
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи 
на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор. 
 
√ Започва плащането на местните данъци 
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2014-
та започва от днес. Хиляди българи ще имат допълнителен разход от 10 до 80 лева за документа, който ще удостоверява 
какъв е евростандарта на колите им, който ще им позволи да ползват отстъпка в данъка. 
Столична община е получила информация за автомобилите с евростандарт, но тя не е пълна. Затова собствениците на 
коли, регистрирани в София, могат да направят справка дали фигурират в получените от кат данни в сайта на общината. 
За проверката е нужно да се въведе име и ЕГН. 
Ако информация липсва, те могат да потърсят необходимия документ от фирмата, която е официален вносител на 
съответния автомобил, и да го представят пред данъчните служби. Намаление от 50% на данъка за автомобили се полага 
на колите с екостандарт евро 3 и 4, а за евро 5 и 6 - отстъпката е 60%, съобщи Нова тв. 
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Вестник Капитал Дейли 
 
√ ЕЦБ обмисля нови мерки срещу ниската инфлация 
Институцията няма намерение да понижава отново лихвените проценти 
На заседанието си тази седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще вземе мерки за разхлабване на 
паричната си политика, за да противодейства на опасно ниската инфлация, която заплашва възстановяването на 
европейската икономика. От октомври насам инфлацията в еврозоната се задържа на нива около 0.8%, което е 
значително под поставената от централната банка цел от 2%. Същевременно банките в региона започнаха да изплащат 
рано предоставените им от ЕЦБ нисколихвени кредити, което води до изтичане на капитали от финансовите пазари и 
реално затягане на паричната политика, отбелязва Reuters. 
Вероятни ходове  
Според източници на агенцията най-вероятният ход за обръщане на тези тенденции е спиране на операциите по поемане 
на парите, инвестирани в облигации на Гърция и други затруднени държави в разгара на дълговата криза. Според 
запознати лица може да се очаква единодушно гласуване за спиране на т.нар. стерилизация на покупките в рамките на 
програмата за пазарите на ценни книжа (SMP) на банката. В резултат на това ще бъдат освободени около 175 млрд. евро, 
с което ще се повиши почти двойно обемът на излишна ликвидност във финансовата система на еврозоната. Това ще 
спомогне за понижаване на лихвите за междубанково кредитиране и може да да понижи курса на еврото спрямо 
долара. 
Според източниците на Reuters тази опция е предпочитана и от германската Bundesbank като по-добра от ново 
понижаване на основния лихвен процент на ЕЦБ, който вече е на рекордно ниското ниво. По-нататъшно намаление ще 
означава, че централната банка за пръв път ще въведе негативни лихви върху депозитите, което може да доведе до 
нестабилност на междубанковия кредитен пазар и да навреди на спестителите. В момента банките плашат нулева лихва 
за овърнайт депозитите си в ЕЦБ, а лихвата за рефинансиране е 0.25%. 
Опасност от дефлация 
Според предишни изказвания на президента на ЕЦБ Марио Драги има два основни фактора, които могат да доведат до 
нови мерки – влошаване на средносрочната перспектива за инфлацията и неоправдано затягане на краткосрочните 
парични пазари. В понеделник Драги подчерта, че инфлацията е далеч под целите на ЕЦБ. "Ние сме наясно, че колкото 
по-дълго се задържат сегашните нива, толкова по-висок ще е рискът да не достигне желаните 2% в разумен срок. С други 
думи – ще се увеличава рискът от реално потискане на инфлационните очаквания, а ние не искаме това", заяви той. 
"Няма нужда да се изчаква, докато изпадането в дефлационна ситуация стане сигурно. Трябва да се действа 
превантивно, като в момента се намираме в точно такава ситуация", коментира Жоел Моес, икономист в Deutsche Bank. 
От своя страна бившият ръководител на пазарните операции на ЕЦБ Франческо Пападия отбелязва, че спирането на 
стерилизацията на покупките в програмата SMP вече е на практика почти решено. "Това е съвсем очевидно решение и 
банката е близо до приемането му", коментира той. 
 
Вестник Сега 
 
√ През 2013 г. най-голям е ръстът в осигурителния доход на чиновници и съдии 
Броят на осигурените е с над 60 000 по-малко от планирания 
С над 60 000 по-малко осигурени от планираните за 2013 г. отчита Националният осигурителен институт (НОИ), макар че 
спрямо 2012 г. те са се увеличили с около 51 000 души. Държавните чиновници, съдиите и прокурорите са с най-висок 
ръст на осигурителния си доход. Докато в частния бизнес ценят повече труда на младите, в държавната администрация 
опитът все още има по-голямо значение и доходът на по-възрастните служители е по-висок.  
90% от самоосигуряващите се осигуряват върху минимума от 420 лв. Това означава, че или са започнали собствен бизнес 
през 2012 г. и 2013 г., или годишният им облагаем доход за 2011 г. не е успял да мине 5400 лв. Ако бизнесът им се е 
развивал добре, те би трябвало да се осигуряват върху по-голям доход, тъй като от 2011 г. той е диференциран - от 420 
до 550 лв. според облагаемия доход за две години назад. Това става ясно от анализа на НОИ за средния осигурителен 
доход за 2013 г. 
Средногодишно осигурените през м.г. са 2.71 млн. души при планирани 2.777 млн. и 2.659 млн. през 2012 г. Средният 
осигурителен доход е 648.73 лв. Година по-рано той е бил 618 лв., или с 5% по-нисък. При ограничената политика по 
доходите през последните години отчетеният ръст на осигурителния доход се държи основно на увеличението на 
минималните осигурителни прагове по икономически дейности, на минималната заплата от 290 на 310 лв. и на 
максималния осигурителен доход от 2000 на 2200 лв., отчитат от НОИ. 
Най-сериозно - със 7.8%, се е увеличил доходът на държавните служители, съдиите и прокурорите, който стига 1099 лв. 
от 1019 лв. през 2012 г. Ръстът е почти два пъти повече, отколкото е бил през 2012 г., когато той беше 4.4%. Увеличение е 
отчетено и при броя им - от 51 600 души до 56 000. Но през м.г. имаше избори, а в тази категория влизат и членовете на 
избирателните комисии. При военни, полицаи, следователи, разузнавачи и други служители по специални закони 
доходите са почти замръзнали - увеличават се само с 2.4% и стигат 1028 лв. от 1004 лв., но година по-рано при тях дори 
имаше намаление. Няма голяма разлика и в осигурените, които намаляват до 77 400 души от 78 000. И докато 
приравненият на тежък труд в държавното управление носи доходи над 1000 лв., осигурителният доход на 103 500 
работещи при тежки условия в индустрията миньори, металурзи, химици и т.н. за първи път надхвърля 900 лв. и стига 927 
лв. от 899 лв.  
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Средният осигурителен доход на най-многобройната група работещи - от трета категория труд, е бил 650 лв. при 614 лв. 
година по-рано. Ръстът е 5.9%. При тях обаче има най-силно отражение увеличението на минималната заплата, 
минималните прагове и максималния осигурителен доход. В същото време броят им е намалял с над 20 000 - до 2.162 
млн. от 2.139 млн. 
ТЕНДЕНЦИИ 
Продължава тенденцията, появила се в началото на кризата, по-младите служители да получават по-високи доходи, 
отколкото по-възрастните. Според данните на НОИ средният осигурителен доход на родените след 1959 г., които се 
осигуряват и за втора пенсия, е 655 лв., а на родените преди 1960 г. е 626 лв. Но докато в държавната администрация и в 
специалните ведомства трудът на по-възрастните е оценен по-скъпо, частният бизнес плаща повече на по-младите. От 
средата на 2012 г. в държавния сектор няма т.нар. клас квалификация, при който всяка прослужена година увеличава 
заплата, докато в частния сектор той все още е част от формирането на заплатата. 
 
√ Бедността е най-големият проблем на българите 
Глобално проучване показва, че корупцията не ни притеснява толкова много 
Бедността и разделението между бедни и богати е най-големият проблем в България според 23% от населението в 
страната. Това показват резултатите от световното допитване на "Галъп интернешънъл", които бяха обявени вчера. То се 
провежда от 1977 г., обикновено в края на годината. В последното издание на изследването са интервюирани 66 806 
души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население. На респондентите бе зададен въпрос кой 
според тях е най-важният проблем пред света. Бедността и по-специално пропастта между бедни и богати е най-
голямото притеснение сред участниците в сондажа от Западна Европа (24%). Изключителна чувствителност по тази тема 
показват Германия (34%), Австрия (32%), Испания (27%) и Франция (25%). В тези държави делът на хората, които 
определят бедността като основен проблем, надхвърля значително средната стойност от 12 процента. Това отрежда на 
проблема трето място в глобален мащаб.  
На второ място според българите са икономическите проблеми - 17% ги смятат за най-важните. Абсолютно същият 
процент от британците са определили тази категория проблеми за най-сериозния въпрос. Това е малко над средното 
ниво за изследваните държави - 14 на сто в глобален мащаб. Най-притеснени за икономическите проблеми са в 
Малайзия (47%) и Гърция (43%). В САЩ тази категория трудности е посочена от всеки пети анкетиран и това ги прави 
проблем номер едно там. На трето място в България е безработицата - 15 на сто я определят като изключително значим 
проблем. В световен мащаб обаче проблемът с липсата на работа се определя като сериозен от всеки десети и това му 
отрежда четвъртото място. Делът на отговорите от Европа (14%) е надминат единствено в Африка (19%). Резултатите в 
Северна и Южна Америка са противоречиви - САЩ (11%) и Бразилия (8%) признават безработицата като проблем, докато 
Аржентина (2%) му отдава далеч по-малко внимание. 
ГЛОБАЛНО 
Корупцията, която е на първо място в световен мащаб, е "класирана" от българите чак на четвърто място (9%). Според 21 
на сто от анкетираните в глобалното проучване даването на рушвети е най-сериозният проблем, пред който е изправено 
обществото ни. Нивата на загрижени за корупцията у нас са същите като в Западна Европа, докато в Северна и Южна 
Америка тревогата по въпроса достига 19 процента. Най-чувствителни за нивата на корупция са в Азия - там тя се посочва 
като най-значимия проблем от 26% от запитаните. 
 
Вестник Преса 
 
√ На заседание на Министерския съвет: Отмениха Закона за публично-частното партньорство 
Одобриха стратегията за развитие на държавната администрация 
Министерски съвет отмени Закона за публично-частното партньорство. Това каза днес на пресконференция министърът 
на регионалното развитие Десислава Терзиева. Мотивите за такова решение са, че това е един неработещ закон, който 
на практика не е приложим повече от година половина, откакто е приложен. "Целта на отмяната на закона е да бъде 
облекчен бизнесът и да бъде засилен инвестиционния процес", подчерта Терзиева. Този закон бил ненужно разписан. 
"Обектите, към които се отнася законът, са много малки обекти. По отношение на големите инфраструктурни проекти – 
се прилага закона за концесиите. Самият закон препраща към една много дълга процедура, чието изпълнените би отнело 
много време. Този закон вместо да облечи инвеститорите – допълнително затрудни инвестиционния процес. Всяка 
община има разработени свои правила за публично-частно партньорство. Европейски съвет прие директиви относно 
публично-частно партньорство, по които България ще започне работа", каза още Десислава Терзиева. 
"Стратегията за развитие на държавната администрация бе одобрена. Тя ще бъде готова до 10 дни и ще влезе в сила от 
тази година", изтъкна на свой ред вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела Бобева. След редовното 
заседание на Министерския съвет Бобева припомни, че проектът е бил поставен на широко обществено обсъждане, 
стратегията прави сериозен и критичен анализ по отношение на ефективността на държавната администрация и 
дефинира основните й слабости. 
"Ефективното управление, партньорството с бизнеса са сред най-важните неща", подчерта Бобева и обясни, че мотото на 
стратегията е "Работим за хората". Сред по-интересните заложени мерки са въвеждането на задължителна оценка за 
въздействието на нормативните актове, което е сред основните искания на бизнеса. То е свързано и с честите 
законодателни промени, които от страна на бизнеса се считат за един от основните проблеми. "Повишаването на 
контролната дейност, както и по-добри контролни и лицензионни услуги, също са сред заложените мерки", обясни 
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вицепремиерът и каза, че създаването на устойчива нормативна рамка и намаляването на корупционните практики и 
административната тежест за гражданите и бизнеса са сред най-важните неща. 
В плана за развитието на държавната администрация е заложено и намаляването на стратегическите документи и оценка 
на ефективността от тях. Сред акцентите в стратегията е и въвеждането на споделените услуги в държавната 
администрация и засилването на диалога с бизнеса. По отношение на държавните служители е предвидено засилването 
на конкурсното начало, въвеждането на текущи тестове, както и създаването на механизми за контрол и санкции. Бобева 
подчерта, че за специализираните изпити е имало дълги дебати, но е решено, че е по-добре те да се полагат, когато са 
свързани с кариерното развитие на служителите. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Приеха стратегията за развитие на чиновниците 
София. Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. бе приета от правителството на редовното 
заседание на Министерски съвет днес. До 10 дни ще бъде изработен план за прилагането й през тази година. Това заяви 
вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела Бобева след заседанието. 
  
Бобева подчерта, че стратегията прави сериозен и критичен анализ по отношение на ефективността на държавната 
администрация и дефинира основните й слабости. 
"Ефективното управление, партньорството с бизнеса са сред най-важните неща", подчерта Бобева и обясни, че мотото на 
стратегията е "Работим за хората". 
Проектът беше поставен на широко обществено обсъждане. 
"Повишаването на контролната дейност, както и по-добри контролни и лицензионни услуги, също са сред заложените 
мерки", обясни вицепремиерът и каза, че създаването на устойчива нормативна рамка и намаляването на 
корупционните практики и административната тежест за гражданите и бизнеса са сред най-важните неща. 
Заложено е и намаляването на стратегическите документи и оценка на ефективността от тях. Сред акцентите в 
стратегията е и въвеждането на споделените услуги в държавната администрация и засилването на диалога с бизнеса. 
Предвидено е засилването на конкурсното начало, въвеждането на текущи тестове, както и създаването на механизми за 
контрол и санкции шпо отношение на чиновниците. 
Бобева подчерта, че за специализираните изпити е имало дълги дебати, но е решено, че е по-добре те да се полагат, 
когато са свързани с кариерното развитие на служителите. 
 
Вестник Монитор 
 
√ БГ икономисти напират за работа в Германия  
7183 нашенци взели удостоверение за квалификация 
Немците търсят лекари и готвачи 
Все повече български икономисти търсят реализация в Германия, отчитат от Агенцията по заетостта (АЗ). 
„Много често ни търсят за свободни места, но няма как да им предложим работа, тъй като и там икономистите не са сред 
дефицитните професии в Германия”, заяви пред „Монитор” EURES мениджърът за работа в Германия към АЗ Славка 
Радева. Пренасочването на родните икономически кадри към други страни се дължи на факта, че 
половината от студентите учат икономика 
и право, а пазарът на труда не може да предложи работа за всички, обясниха от агенцията. Анкетата на сайта на 
Европейската мрежа за услуги по заетостта показва, че почти половината българските от кандидат-гурбетчии търсят 
работа в Германия. Всеки пети пък се е ориентирал към работа на Острова. Немските работодатели предлагат 
препитание за българи предимно в сферата на ресторантьорството и медицината, а в Обединеното кралство се търсят 
основно медсестри и ИТ специалисти. Един от десет е решил да търси реализация на трудовия пазар в скандинавските 
страни. 
„Все повече българи се ориентираха към тези страни 
заради по-високите заплати 
Реализация могат да намерят само висококвалифицирани кадри”, обясни експертът по човешки ресурси Росица 
Кръстева. Под 10% от търсещите работа зад граница се ориентират към Испания, Италия, Франция и Гърция. Въпреки че 
пазарът на труда в ЕС е отворен, за някои от професиите, които са регулирани, са нужни удостоверения, които признават 
квалификацията. От 2007 г. до края на 2012 г. 7183 българи са поискали подобен документ, показват данни на 
Националния център за информация и документация (НАЦИД). 
„Лекари, медицински сестри, учители и шофьори на товарни автомобили са най-мобилните професии”, обясниха от 
центъра. 
„Имаме единични случаи, в които учители питат за работа на Острова. За това обаче се изисква перфектен английски”, 
обясни пред „Монитор”  EURES съветникът за работа във Великобритания за Пловдив Даниела Пирянкова. Само преди 
седмица излезе доклад на социалното министерство за демографската ситуация в страната, където е записано, че още 
тази година броят на емигрантите и завърналите се от чужбина ще се изравни. През миналата година в НАЦИД са били 
подадени 501 заявления за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, от които 396 
са на български граждани. Така признатите дипломи от чужди вузове от 2009 г. насам са 3619. 
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√ 26 000 фирми без дейност се отчетоха в НАП 
Около 26 000 са подадените декларации до началото на март от фирми, които не са имали дейност през миналата 
година, съобщиха за „Монитор” от Националната агенция по приходите (НАП). Досега са подадени над 27 000 
декларации на действащи дружества за плащане на корпоративен данък. 
От НАП напомнят на собствениците на фирми, които не са работили през 2013 г., че трябва да подадат годишна 
декларация за облагане с данък печалба. Собствениците на такива фирми попълват отделен формуляр – образец 1010а. 
В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно 
счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет. Декларациите се подават в офисите на 
НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. 
Срокът за подаването им е 31 март 
като той важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати 
дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат 
декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 
1000 лв. Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март тази година. 
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към 
бюджета. Други варианти за издължаване са пощенски запис или през интернет. Неподаването на декларациите се 
санкционира. Минималната глоба е 
500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя 
на фирмата. 
От НАП казаха още, че около 1300 семейства са ползвали вече данъчното облекчение за ипотечен кредит в размер на 
близо 5 млн. лв. До 10 февруари 24 000 българи са платили предсрочно с отстъпка от 5% данъците си върху доходите, 
получени през миналата година. 
От НАП припомнят, че до края на април притежателите на електронен подпис могат да ползват отстъпката от 5 на сто 
върху дължимите от тях налози, ако подадат декларацията си по интернет. Не се дължи такса за плащането на данъка 
върху доходите за миналата година в банков клон, разположен в офисите на НАП. 
 
√ Одобриха екопроекти за 179 млн. лв. 
Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) е издало разрешения за строеж на осем общински 
инфраструктурни проекта - предимно за пречиствателни станции и депа за отпадъци, в общините Стамболийски, 
Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и Аксаково (Варненско) на обща стойност 179 милиона и 400 хиляди лева, 
съобщиха от ведомството. 
В момента се разглежда документацията на още три проекта – за реконструкцията на Централна гара София, на 
пречиствателна станция във Видин и трети обект на Несебър по водния цикъл. 
В ход е и нова инициатива на МИП и общините за съвместно представяне на проекти на изложения в Западна Европа. 
Проектите са за индустриални зони, а в инициативата вече са се включили общините Айтос и Радилово. 
Експерти на Министерството на инвестиционното проектиране подготвят критериите, по които ще се разпределят 
определените 6,3 млн. лева от Държавния фонд за развитие на регионите. Идеята е да се стимулират социално значими 
за общините проекти и такива, свързани с благоустройството на малки общини. 
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√ Секторът на услугите в еврозоната се разшири до 32-месечен връх 
Растежът през февруари бе седмият пореден според данните на Markit Economics 
Секторът на услугите в еврозоната продължи да се подобрява през миналия месец, разширявайки се за седми пореден 
месец според данните на Markit Economics. 
Изготвяният от изследователската компания индекс на мениджърите по доставките за сектора на услугите в еврозоната 
се повиши до 52,6 пункта през февруари. Pавнището е най-високото от юни 2011 г., съобщава WBP Online. Експресната 
оценка показа ниво от 51,7 пункта, докато през януари бе отчетен резултат от 51,6 пункта. 
"Декларираният от мениджърите по доставките ръст на активността през февруари засилва подозрението, че 2014 г. ще 
бъде далеч по-лека за еврозоната", коментира експертът от IHS Еconomics Хауърд Арчър. 
Бизнес активността в сектора на услугите в Италия също нарасна повече от очакваното през февруари. Секторният PMI 
индекс се повиши до 52,9 пункта от отчетените през януари 49,4 пункта. Анализаторите прогнозираха равнище от 49,9 
пункта. 
Сферата на услугите се подобри също така и в Германия. Измерителят за първата по сила икономика на континента 
отчете ниво от 55,9 пункта, или значително над постигнатите месец по-рано 53,1 пункта. Последният резултат надхвърли 
и предварителната оценка за ниво от 55,4 пункта. 
Друга от големите икономики на континента – Испания, постигна обаче по-лош от прогнозираното резултат през втория 
месец на 2014 г. Секторният PMI индекс за иберийската страна се смъкна до 53,7 пункта от 54,9 през януари. Пазарните 
нагласи бяха за ниво от 54,5 пункта. 
По-лош от очакваното резултат отчете и Франция, където измерителят за сектора на услугите достигна 47,2 пункта спрямо 
48,9 пункта месец по-рано. 
 
 


