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Вестник „24 часа“ 
 
√ Орешарски: 3600 нови работни места в повече отваря бизнесът 
3600 работни места вповече спрямо първите два месеца на 2013 г. е заявил бизнесът през януари и февруари, съобщи 
премиерът Пламен Орешарски на срещата си с медиите, наречена „Открито управление“. Това според него показва, че 
правителствените мерки в областта на икономиката и заетостта започват да дават резултати. 
Правителството също ще продължи да набляга на временната заетост като фокусът е в програма „Сигурност“, където 
5000 души ще работят като охранители в малки населени места, за да се овладее битовата престъпност, обясни 
Орешарски. 
Правителството опитва да води по-равномерно разпределена териториална политика в интерес на малките населени 
места, подчерта премиерът. 
В изминалите 9 месеца е отбелязан съществен напредък в развитието на големите инвестиционни проекти на „Южен 
поток“ и интерконекторните връзки със съседните страни, допълни той. Това щяло да доведе до истинска 
диверсификация на доставките на природен газ.  
Отстоянието между мерките и резултатът в икономиката е поне няколко години, предупреди още Орешарски. 
 
√ Малките земеделци получават по 1250 евро на калпак 
По 1250 евро пряка субсидия ще получават малките земеделски производители от тази година, обяви лидерът на ДПС 
Лютви Местан на срещата „Открито управление“. Това се дължи на кабинета на Пламен Орешарски, подчерта той. 
Субсидията ще е за земеделци с до 1-2 хектара земя и няма да носи ангажименти за зелени политики и определени 
култури, подчерта Местан. 
Всички земеделци с до 300 дка земя ще получават по 45 лв. субсидия на декар вместо 30 лв., каза още Местан. Това се  
отнасяло за зеленчукопроизводители, овошки и тютюн. 
 
√ Оборотите на магазините за храни паднали с 15% 

 
Оборотите на специализираните магазини за храни, напитки и тютюневи изделия намаляват с 15,6% през януари спрямо 

декември, показват данни на Националния статистически институт. Спрямо година по-рано спадът е с 3,8%. Обяснението 

е, че след масовото пазаруване на храни за празничните трапези на Коледа и Нова година през януари традиционно има 

намаление.Общо търговията с хранителни стоки (в специализирани и неспециализирани магазини) спада за шести месец 

поред - с 1,2%. Сравнението с януари 2013 г. обаче показва растеж от 2,6%. Като цяло в търговията на дребно оборотите 

през първия месец на годината се увеличават с 0,5%. На годишна база нарастването е с 5,5%. Вчера от сдружението за 

модерна търговия пък за първи път коментираха предложените промени в Закона за защита на конкуренцията, които 

регулират веригите. Според изпълнителния директор на сдружението Йордан Матеев ще се ограничи конкуренцията, 

което ще доведе до вдигане на цените на храните. Освен това проектът, който има за цел да подкрепи българските 

производители, рискувал да им навреди, като стимулирал вноса. Предлаганите регулации са груба намеса на държавата 

в свободата на договаряне, коментира Матеев.  

Вестник „Капитал“ 
 
√ Промишлеността и търговията на дребно започнаха годината с ръст  
Онлайн продажбите са се увеличили с 16% за година 
Леко раздвижване, но и спад в отделни сектори – това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 
промишленото производство и търговията през януари. Повишението е по-голямо на годишна база, отколкото спрямо 
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декември миналата година. В сравнение с декември ръстът в промишлеността е с 1.4%, а спрямо януари - с 2.3%. 
Данните са сезонно изгладени и в изчислението им е премахнато влиянието на различни по брой почивни дни и други 
подобни отклонения. Макар и с ръст от няколко поредни месеца, промишлеността остава доста под нивата си от 2008 г., 
след която започна силният спад. Данните на НСИ показват произведената продукция в индустрията от предприятия с 
оборот от над 97% от общия за цялата икономика. 
Металургични колебания 
На годишна база добивът на полезни изкопаеми се е увеличил с 18%, докато при производството на основни метали има 
аналогичен спад (виж графиките). По думите на изпълнителния директор на Българската асоциация на металургичната 
индустрия (БАМИ) Политими Паунова причините може да са много, но тя не вижда предпоставки за намаляване на 
производството през следващите месеци. "Нищо тревожно не се е случило в металургията. Може и заради дребни 
ремонти, повече отпуски", обясни Паунова. Тя добави, че връзката между добива на руди и производството на метали не 
е силно обвързано за съответния месец, тъй като, от една страна, добитото се преработва в следващите месеци, а от 
друга – много от суровините са вносни. "Увеличението на добива, колкото и да е то, е доста под капацитета за 
преработка на българските предприятия", каза Паунова. Според нея е възможно през януари наличните количества от 
концентрати за преработка да са били по-малки, зимата е по-труден логистично период, преразглеждат се договори, 
някои инсталации са в ремонт, което може да повлияе върху производството. 
Разходи на дребно 
В търговията на дребно повишението на оборота спрямо последния месец на миналата година е с едва 0.5%, но трябва 
да се има предвид, че традиционно декември е месец, в който се пазарува повече. По-показателната промяна на 
годишна база показва 5.5% ръст според сезонно и календарно изгладени данни. Спрямо януари миналата година 
оборотът на дребно се е повишил във всички групи, отбелязват от НСИ. Най-значителен е в търговията по интернет и по 
телефон – 16%, както и при компютърната и комуникационна техника. Спрямо декември онлайн продажбите са паднали 
с 6.5%, но предвид празниците и покупките на подаръци това е очаквано. 
Търговията по интернет определено има потенциал за още много ръст, смята Спас Сливков, мениджър "Бизнес развитие" 
в онлайн платформата за обяви "Продавалник". Той посочи, че специално при тях ръстовете са доста по-големи от 16%, 
като за януари спрямо същия месец на миналата година увеличението на уникалните посетители е с близо 30%. 
"Очаквам като цяло търговията през интернет да продължава да расте, защото ние все пак сме няколко години назад от 
държави, които определят трендовете", коментира Сливков. По негови наблюдения има силно увеличение на трафика 
през мобилни устройства и за prodavalnik.com той вече е до една четвърт от общия. Според Сливков там ще има ръст и 
добро развитие в следващите години. 
 
√ Лидерска академия ще подпомага професионалното развитие на дамите 
Проектът е първата инициатива на новосъздадения Съвет на жените в бизнеса 
Съвет на жените в бизнеса (СЖБ) ще насърчава професионалното развитие на дамите в малките и в средните компании и 
ще подкрепя израстването им в мениджърски позиции. Организацията е създадена в началото на 2014 г. от група дами, 
които заемат висши ръководни позиции в някои от големите компании в България. Председател на съвета е главният 
изпълнителен директор на "Сименс България" Боряна Манолова. В състава на борда му влизат още главните 
изпълнителни директори на "Дженерали застраховане" Диана Манева, на BASF Валентина Диканска и на "Астра Зенека 
България" Зоя Паунова, генералният мениджър на "Грандхотел София" Жулиета Серафимова, директорът "Човешки 
ресурси" на "ЧЕЗ България" Ваня Минкова, както и главният редактор на списание "Мениджър" Максим Майер. 
Според анализ на СЖБ увеличаването на броя на жените в икономиката подобрява представянето на компаниите. От 
организацията цитират данни от проучване на консултантската фирма McKinsey от 2012 г., според което се наблюдава 
тенденция дружествата, които отчитат най-добри резултати, да имат по-ясно изявено присъствие на дами на ръководни 
позиции в сравнение със средното за пазара. Този факт се оказва и един от мотивите зад първия проект на Съвета – 
Лидерската академия, обяснява Боряна Манолова. 
Става дума за безплатна едногодишна програма, насочена към професионалното и лидерското развитие на жени, които 
работят в сферата на малкия и средния бизнес. В първото издание на инициативата ще бъдат включени 40 дами, които 
ще преминат през шест еднодневни обучителни модула. Отделните обучения имат за цел да развият различи умения у 
участничките, сред които например опознаване на силните и слабите им страни чрез емоционална интелигентност, 
даване и получаване на обратна връзка, управление на многообразието в дадена компания, работа в екип и др. За 
участие могат да кандидатстват жени, които са собственици на малък и среден бизнес или които имат 2-3 години опит на 
позиция на средно мениджърско равнище. Кандидатурите за първия випуск на академията ще се приемат до 15 април 
2014 г., а провеждането на обучителните модули ще започне през май и ще продължи до февруари 2015 г. 
 
Вестник „Дневник“ 
 
√ Даниела Бобева: Реиндустриализацията ще съживява нереботещи предприятия с потенциал 
Правителството иска да се преустанови практиката у нас за добив на суровини, които се изнасят в чужбина, без да се 
преработват. "Трябва да помислим, че имаме деца и внуци, и да оставим нещо и за тях", коментира на среща с бизнеса и 
местните власти в Разград вицепремиерът Даниела Бобева. 
Заместникът на Орешарски обясни, че кабинетът готви промени в Закона за концесиите, които трябва да спрат 
нелегалния добив на подземни богатства, да криминализират сивия сектор в бранша и да осигурят условия суровините 
да се преработват у нас и да се изнасят като продукти с висока добавена стойност. Бобева призна, че екипът, който готви 
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промените, не е наясно как точно ще следва обвързването на добива с преработката, но настоя, че това е част от плана 
на правителството за реиндустриализация на страната. 
Намирането на стратегически инвеститори за неработещи предприятия с потенциал е друга стъпка, чрез която кабинетът 
на БСП и ДПС ще възражда индустрията. 
Бобева съобщи в Разград, че при последното си посещение в Германия сама е представила пред шест водещи компании 
от силикатния бранш възможността да инвестират в съживяването на затворения от десетилетие завод за стъкло и 
порцелан "Диамант" в града. Ако европейският бизнес одобри идеята, новият силикатен завод в Лудогорието ще 
преработва намиращия се в близост до града каолин и ще бъде пример за създаване на клъстър, който предлага на 
пазара преработен продукт с висока добавена стойност, обясни вицепремиерът. 
Правителството залага и на въвеждането на поливното земеделие като елемент от реиндустриализацията. Така 
производството на плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти ще може да прерасне и в преработване на тези 
суровини като продукти за трапезата. 
Даниела Бобева изрази надежда, че предложените от кабинета промени в Закона за обществените поръчки ще бъдат 
приети от депутатите без забавяне. Има среди, които се опитват да осуетят гласуването с настояване да се напише нов 
закон, който да отразява последните директиви на ЕС, призна вицепремиерът. Правителството обаче счита, че новите 
текстове отговарят на духа на директивата, като въвеждат повече прозрачност, по-бързи процедури и насърчават 
малките фирми да участват в конкурсите за бюджетните пари, затова не е нужно промените да се бавят. Става дума да 6 
млрд. лв. годишно, които се преразпределят между компаниите чрез обществени поръчки. Това е около 10% от БВП на 
страната и представлява огромен инструмент за развитие на бизнеса, коментира вицепремиерът. 

 
√ Земеделски производители ще получават по 20 хил. евро, за да се сдружават 
Специална програма ще предоставя на земеделски производители по 20 хил. евро, ако се кооперират. С парите те ще 
могат да организират съвместно събирането на реколтата и да излизат на пазара. 
Това съобщи пред БНТ министърът на земеделието Димитър Греков. Той представи новите политики в областта на 
земеделието, за които вчера съобщи лидерът на ДПС Лютви Местан на среща с ръководителите на медии. 
По отделна програма част от средствата ще са и за други дейности в селските райони -  бизнес, спорт, култура, съобщи 
министърът. "Целта на програмата е не само напълване на селата с млади хора, а тези малко, които са останали, да 
получат възможност да се препитават и да получават достатъчно средства", поясни той.  
Греков повтори намерението да се дават между 500 и 1250 евро директни плащания на малки стопанства. Уточни, че 
няма да има значение в кои региони на страната се намират и какви култури произвеждат. Той отрече, че става дума за 
предизборен ход и че помощ ще получи само електоратът на ДПС.  
Така малките стопанства ще получат възможност да станат конкурентоспособни и от малки да преминат в средни, а 
обезлюдяването на селата, ще спре, каза министърът.  
Той цитира данни, според които малките стопанства са 85 000 или 23% от всички, а в същото време 6% от 
производителите получават 80% от субсидиите. Близо 40% от малките фермерски стопанства в периода 2007-2010 година 
са ликвидирани.  
Димитър Греков съобщи, че е дал срок на фонд "Земеделие" до края на март, за да ускори обработката на забавените 
1200 проекта на обща стойност 228 млн. лв. Изрази надежда, че средствата няма да бъдат загубени.  
Той повтори, че хормони в пилешкото месо не се влагат в България от 15 години и това потвърждава мониторингът през 
целия този период. Обясни, че би било много трудно в едно хале с 20 хил пилета всяко да се инжектира всеки ден. 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ Премиерът: Няма да пипаме данъците и осигуровките 
Премиерът обяви 5000 работни места за охранители по селата 
Поех отговорността да стабилизирам страната след близо четири години на управленски волунтаризъм. Четири години 
на икономика в депресия, тенденция за нарастване на дълговете, особено в сектор енергетика. Нарастващ брой 
български домакинства бяха обезверени, притиснати от нарастваща бедност и социално отчаяние, каза премиерът. За 
пример, ако през 2009 г. при старта на предходното управление, отчитайки едногодишно закъснение, имаше 81 000 
новородени бебета, рекорд за предишните 20 години, то миналата година раждаемостта слезе на 59 000 бебета, тъжен 
рекорд за последните 50 години.  
Това каза премиерът Пламен Орешарски на Национална среща с медиите „Открито управление”, която се провежда в 
НДК. На нея присъстват и лидерите на партиите, подкрепящи кабинета – на БСП Сергей Станишев и на ДПС Лютви 
Местан. 
От началото на мандата, в последните 9 месеца направих много срещи със синдикати, работодатели, представители на 
бизнеса, на чуждестранните инвеститори, отчитах и свършената работа пред парламента и пред представителите на 
медиите. Организирах днешната пресконференция като стъпка в утвърждаването на открития стил на управление, който 
се стремим да водим. 
Ако през 2009 година, стартовата за предходното управление, раждаемостта у нас достигна 81 хиляди новородени – 
рекорд за предишните 20 години, то през 2013 година раждаемостта слезе на 59 хиляди – тъжен рекорд. Трудно може да 
се коментира подобен факт, акцентира премиерът. 
В социално-икономическата сфера инертността е поне няколкогодишна, отбеляза той. Днес социално-икономическата 
обстановка остава трудна. Налице са само първи позитивни сигнали, че бизнесът може да се развива без да бъде 
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притискан под една или друга форма, че социалните групи ще се завърна. Подобрихме събираемостта на държавните 
приходи, само за втората половина на миналата година приходните агенции събраха половин милиард повече, въпреки 
че ВБП остава на същото равнище. В същото време успяхме да върнем почти цялото ДДС, отчете Орешарски. 
Разработихме и внедрихме няколко мерки за подобряване на събираемостта, отчете още той и даде за пример 
синхронизирането на мобилния контрол в Митниците. 
Осъществихме напредък по големите инвестиционни проекти. Ускорихме усвояването на европейските фондове. В края 
на март 2013 г. реално изплатените средства по ОП достигнаха 37% от всички предвидени в 7-годишния програмен 
период, в края на февруари ние постигнахме почти 20% увеличение. 
По повод разпределянето на парите за отделните общини той каза: „Асиметрията в разпределението на средства за 
общините при предишното управление е очевидна. Ще продължим усилията за по-равномерно териториално развитие, 
грижа за по-малките населени места, по-голяма сигурност на гражданите срещу битовата престъпност“. 
По думите на премиера, около 5000 работни места ще бъдат открити по програма "Сигурност". „За първите два месеца 
на годината от работодателите са заявени с 3600 повече работни места, спрямо първите два месеца на миналата година. 
Държим на мерките по временна заетост“, каза Орешарски. Предвиждаме около 5000 безработни да изпълняват 
охранителски функции, в малки населени места, които са обект на битови престъпления. Това ще стане по програма 
„Сигурност”, каза премиерът. Необходимо е заздравяване на политическата и парламентарната система, каза Орешарски 
в края на изявлението си.  
По Публично-Инвестиционната програма – (ПИП) средствата от 500 милиона лева планирахме по един нов, по-открит 
начин. Появиха се коментари от представители на ГЕРБ най-вече - колко неравномерно били разпределени тези 
средства, в интерес на двете партии, които подкрепят кабинета. Затова възложих анализ как са разпределяни в миналото 
капиталовите разходи. Резултатите – сегашната ПИП 500-те милиона, ако изключим средствата, които нямат точна 
насоченост към общини, 36 на сто от всички са насочени към населени места чиито кметове са от ГЕРБ, 24 от БСП, 17 от 
ДПС, 33 на сто от всички останали, независими, коалиции и т.н. За периода от юли 2009 – края на миналата година 
разпределението на капиталовите разходи е – за общини с кметове на ГЕРБ – 86 на сто, общини с кметове на БСП – 4 на 
сто, на ДПС - 2 на сто, всички останали – 8 на сто. Асиметрията е очевидна, каза премиерът Пламен Орешарски. 
Сравнително равномерното разпределение по сегашната ПИП е очевидно, каза Орешарски. 
Не е вярно, че в списъка за разпределение на средствата за общините за Община Пловдив са определени нула лева, това 
каза премиерът Орешарски в отговор на въпрос на журналист от местна медия. В списъка е изграждането на общежития 
на Пловдивски университет, така че твърдението – нула лева – не е вярно, посочи той. „Като посетих Шипка, си говорих с 
кмета на Казанлък, която действително има нула, и се оказа, че в такова положение са не само Казанлък, а и други 
градове, в среден мащаб. Изглежда при разпределението средствата са били за големи населени места и за малки. При 
разпределението на средствата е съобразено с финансирането на отделни населени места, и от други източници. 
Казанлък има доста европейски проекти, които ще съдействат за развитие на инфраструктурата и на гражданите на 
Казанлък. Дебатът е много добър от гледна точка на допълнителни критерии за следващата година, когато също ще има 
инвестиционна програма и тогава някои от проектите също ще имат шанс да влязат“, каза премиерът.  
За реиндустриализацията: Няма да инжектираме пари от бюджета в предприятия 
Реиндустриализацията на България се разглежда в контекста в целите на ЕС до 2020 да се увеличи с 20% индустриалното 
производство в БВП. Наши анализи показват страни, които имат по-добро развитие, защото се развиват по-бързо 
посредством индустрия. Това каза премиерът Пламен Орешарски на Национална среща с медиите „Открито 
управление”, която се провежда в НДК. 
„Правителството няма да прибягва до пряко инжектиране на бюджетни средства в каквито и да е предприятия. 
Реиндустриализацията ще се насърчава чрез частни инвестиции чрез определени индустриални производства. Имаме 
надежди – в Агенция за инвестиции се разглежда за сертифициране заявления за външни инвеститори, имащи желание 
да изработват автомобилни компоненти. Ще се радват още повече, ако тава ще се развива още повече, ще насърчаваме 
такива производство. Не сме в състоя да се отказваме от каквито и да е инвестиции, подчерта Орешарски. 
На въпрос, колко правителството плаща за медийно отразяване Орешарски каза, че в момента няма договори с медии: 
„Говорили сме на оперативно заседание на Министерски съвет – по никакъв начин да не се допуска привилегировани, на 
който и да е, а да се следват обективни критерии – ще се поинтересува и ще дадем конкретен отговор на въпроса“.  
„Няма да променяме данъците“ 
Харесвам данъчно-осигурителната система в сегашния й вид. През 2009 година беше краят на тенденцията на 
намаляване на отделните ставки. Това каза министър-председателят в отговор на журналистически въпрос. Орешарски 
беше категоричен, че засега няма да има увеличаване на данъци.  
Орешарски обясни, че към днешна дата няма възможност за намаления, а и няма планове за увеличаване на данъци. 
„Това е важно преимущество за привличане на инвестиции и не бива да се лишава страната от това предимство. Не 
виждаме преките инвестиции да са в тревожни граници, за да се лишаваме от което и да е преимущество по отношение 
на инвестициите в България“, добави премиерът. Той подчерта, че от периода в по-предишния мандат е била 
намалявана данъчната тежест, за да могат фирмите да увеличат дейността си.  
За „Южен поток“ 
По отношение на „Южен поток”– трябва да го разглеждаме в цялостен контекст на ситуацията в Украйна – тече 
предварителна подготовка, която не е спряла, посочи министър-председателят. В следващите седмици ще следим 
взаимоотношенията между Русия и ЕС – ние сме между страните,които най-малко сме заинтересовани на каквото и да 
изостряне на взаимоотношенията, защото ще платим най-висока цена. Следим най-внимателно всяко развитие и се 
притесняваме от изостряне на по-нататъшни конфронтация, подчерта Орешарски. 
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Трите посоки на правителството, по които работим, са възстановяване на икономическото развитие, възстановяване на 
държавността и солидарност обществото. 
Великденските надбавки не са предизборни 
Решението за Великденските надбавки не е предизборно – всяка година има избори, което не означава, че не трябва да 
се правят социални политики. Това каза в отговор на журналистически въпрос Пламен Орешарски. Премиерът обясни, че 
в пакета на спешни мерки има ясни мерки, сред които са били Коледните надбавки в края на миналата година. 
„Правителство трябва да спре да работи, за да не се говори, че някои политика са предизборни“, коментира той.  
За цената на тока 
По отношение на цената на тока, Орешарски каза, че правителството внимателно следи исканията на участниците в 
енергийната система. Повечето от тях искат увеличение – до 24 до 40 на сто. „Органът, който ще вземе крайното решение 
за цената е ДКЕВР. Няма сериозни основания такива искания да бъдат приети, но нека регулаторът реши. Цените на тока 
не могат вечно да се покачват. До 2015 година правим предварителна подготовка за либерализиране на цените на тока“, 
каза Орешарски. 
В бъдещ период не мога да кажа, дали цените ще са по-високи, те могат да са и по-ниски. Ще предприемем 
необходимите мерки за социално слабите семейства, ако цените на тока ще повлияят на тази група население, обеща 
премиерът. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Ударна индустриализация и данъци във фризера 
Ускорена индустриализация за постигане на икономически растеж и по-добра конкурентоспособност. Този курс на 
развитие зададе вчера премиерът Пламен Орешарски на националната среща с медиите „Открито 
управление”.„Реиндустриализацията на България се разглежда в контекста на целите на ЕС до 2020 г. да се увеличи с 20% 
делът на индустриалното производство в БВП”, обясни министър-председателят. Анализите показвали, че държавите, 
които се развиват по-добре, постигат успехите си благодарение на индустрията. Пламен Орешарски обаче уточни: „Няма 
да прибягваме до пряко инжектиране на средства в каквито и да е предприятия.” Реиндустриализацията ще се насърчава 
чрез частни инвестиции – местни и от чужбинаПремиерът обяви, че има и ясни сигнали за увеличаване на 
производствата у нас. В Българската агенция за инвестиции вече се разглеждали заявления за сертифициране от външни 
инвеститори, които искат да правят части за автомобили. Орешарски уточни, че реиндустриализацията е свързана с 
първата посока на действие на правителството – връщането на страната по пътя на икономическото развитие. Втората е 
възстановяването на държавността и спазването на правилата. В тази връзка Орешарски обяви, че е поел отговорност да 
стабилизира страната след близо 4 г. „управленски волунтаризъм” с нарушени принципи на демократичното управление, 
с икономика в неколкогодишна депресия и увеличаване на дълговете. Премиерът посочи и третата посока за действие на  
правителството - солидарност с хората, на които държавата трябва да помогне.Правителството планира да остави 
данъците във фризера, стана ясно още от думите на Орешарски. Налозите нямало да се вдигат, за да се привличат нови 
капиталовложения у нас. В същото време нямало опции и за намаляването им. „Харесвам данъчната система в най-
общия й вид. Няма възможност за по-нататъшни намаления или увеличения. Считаме, че данъчната система е важно 
предимство за привличане на инвеститори в региона и не бива да се лишаваме от това в обозримо бъдеще”, коментира 
Орешарски. Той обясни, че връщането на данъка върху минималната работна заплата има своите плюсове пред 
премахването му или въвеждането на необлагаем минимум. Премиерът се обяви и против повишаването на цените на 
тока въпреки че повечето ЕРП-та имат предложения за това. Според него те нямат сериозни основания да искат 
поскъпване. Той обаче уточни, че топката е в ръцете на ДКЕВР.На срещата с медиите Орешарски съобщи още, че до края 
на годината ще бъдат въведени 40 нови електронни услуги. Те ще са стъпка към електронното правителство, но едва 
когато то заработи, ще може да се очаква намаляване на администрацията. Премиерът обяви, че ведомствата имат 
много хардуер и софтуер, които обаче „не си говорят”. По думите му освен административните услуги трябва да се 
подобрят също образователните и здравните. По отношение на общините премиерът заяви, че програмата „Растеж и 
развитие на регионите” ще продължи да действа до края на мандата на това правителство. Орешарски обяви, че сега 36% 
от всички 350 млн. лв., които ще получат общините, са за населени места с кметове от ГЕРБ, 24 на сто – с градоначалници 
от БСП, 17% - от ДПС. 33 на сто от парите са за всички останали общини, управлявани от независими кметове, излъчени от 
коалиции, и т.н. За сравнение по времето на кабинета „Борисов” общините с кметове на ГЕРБ са получавали 86 на сто от 
капиталовите разходи, общини с кметове на БСП – 4 на сто, на ДПС - 2 на сто, всички останали – 8%. „Асиметрията е 
очевидна. Сравнително равномерното разпределение по сегашната програма също е очевидно”, изтъкна Орешарски 
пред представителите на медите в НДК. Той се зарече, че дискусии в този формат ще се провеждат и занапред.  
Постигнати резултати 
Подобрена събираемост на държавните приходи 
Напредък по големите инвестиционни проекти 
Ускорено усвояване на еврофондовете 
До края на февруари – изплатени 58% от сумите 
Овладяна бежанска кризаВръщане на целия ДДС до края на 2013 г. 
Приоритети  
Спазване на върховенството на закона 
Привличане на местни и чужди инвеститори 
По-добри здравни услуги  
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По-ефективна администрация и 40 нови е-услуги до края на годината 
Защита на гражданите срещу битовата престъпност 
Продължаване на изграждането на инфраструктура  
Заздравяване на партийната и парламентарната система  
5000 безработни ще бъдат наети като охранители и ще бъдат изпратени в малките населени места, за да се повиши 
сигурността там. Безработните ще се наемат по програма „Сигурност”, съобщи вчера премиерът Пламен Орешарски. 
През първите 2 месеца на годината работодателите са заявили с 3600 повече работни места в сравнение със същия 
период на миналата година, продължи премиерът с добрите новини за пазара на труда. Той обвърза разкриването на 
нови места с икономиката, която 4 г. е била в депресия, и с демографската криза. Орешарски отчете, че през миналата 
година страната ни е отбелязала най-ниската раждаемост от 50 г. насам. Тогава на бял свят са се появили само 59 000 
бебета. За сравнение през 2009 г. са се родили 81 000 бебета. 
 
√ Строителството тръгна нагоре 
Най-голям е ръстът при инфраструктурата 
Ръст в строителството се отчита през първия месец на годината. Увеличението спрямо декември 2013 г. е с 2,2%, а 
спрямо първия на миналата година нарастването е с 3,6 на сто. Това сочат данните на Националния статистически 
институт (НСИ). През януари 2014 г. индексът на произведената продукция е над равнището от предходния месец. За 
сравнение през декември 2013 г. статистиката отчете спад както на месечна база, така и на годишна. Намалението беше 
съответно с 0,5% спрямо ноември миналата година и 2,8 на сто спрямо декември 2012 г. През първия месец на годината 
продукцията от гражданското и инженерното строителство, в което влиза инфраструктурата, се увеличава с 6,0%, докато 
при сградното се наблюдава понижение от 0,7%.Според информацията на НСИ и на годишна база се наблюдава ръстът на 
продукция през януари 2014 г. Той се определя от положителния темп при инфраструктурното, което нараства с 
14,6%докато при сградното строителство е регистриран спад от 3,9%. То е и значително по-засегнато от кризата, като 
заради нея в сектора на имотите спадът спрямо пиковите равнища е почти 60 на сто. При гражданското и инженерното 
строителство, което се ползва от подкрепата на еврофинансиране, понижението е значително по-слабо - около 30%. 
„През 2014 г. едва ли ще има значителен осезаем ръст в сектора”, смята инж. Светослав Глосов, председател на Камарата 
на строителите в България. По думите му много е рано да се дадат прогнози за цялата година и ще е успех, ако няма 
спад. По данни от бранша само за миналата година намалението е със 7 на сто. От 2008 г. всяка година се отчита спад, 
като най-голям с над 60% е през 2010 г. През последните няколко години секторът разчита на европейските пари и 
обществени поръчки. Глосов обясни, че броят на търговете и обектите през миналата година е бил по-голям от този на 
търговете през 2012 г. „Но стойността им е по-ниска”, уточни още той. „Ако се работи добре по програма „Околна среда”, 
която финансира изграждането на ВиК инфраструктура, ръст може да има. Евентуално ще има раздвижване към края на 
годината, когато се очаква да започне изпълнението на новия програмен период”, заяви Глосов. По думите му обаче 
задлъжнялостта на общините остава между 230 и 270 млн. лв. 
 
√ В топ 15 сме по условия за производствен бизнес 
България е сред 15-те страни с най-висок потенциал за развитие на производството, сочат данни на Cushman&Wakefield, 
цитирани от сайтовете peopleandcountries.com и investor.bg.Страната ни е седма по качество на работната силаи разходи 
за труд, достъп до пазарите, бизнес среда, рискове от природни бедствия, икономически и корпоративни рискове, 
енергийни рискове, а също и по цени на електричество, строителство и имоти.Според тези показатели лидер е Естония, 
втора позиция заема Виетнам, е трета Литва. Наред с България в рейтинга влизат Филипините, Коста Рика, Сингапур, 
Тунис, Украйна, Унгария, Шри Ланка, Мароко, Словакия, Чехия и Хондурас.Малайзия е лидер в категорията най-добра 
страна в света за бизнес в сферата на производството, сочат данните на Cushman&Wakefield. Страната е една от най-
евтините за развитие на индустрията, а има и добри позиции според рисковите фактори. Втората страна в тази категория 
е Тайван, а трета  Южна Корея, посочва експертите на американската консултантска компания. В петицата най-добри 
страни за производство влизат Тайланд и Китай. В десетката влизат Канада, Русия, Индонезия, САЩ и Мексико.Миналата 
година и друга консултантска компания Colliers International  поставиСофия сред най-добрите градове в Европапо 
позициониране на производствени компании. В разгара на кризата експертите от Pricewaterhouse Coopers определиха 
България като най-привлекателната страна за инвестиции в производството, припомня 
peopleandcountries.com.Инвестициите в индустриални и логистични имоти в Европа са се увеличили с 33% през 2013 г. 
спрямо 2012 г. до 17,4 млрд. евро  най-високото ниво от 2008 г. насам, сочат данни на консултантската компания Knight 
Frank.Ръстът на инвестициите в този сегмент от пазара вече изпреварва темповете на растеж на вложенията в офиси и 
търговски площи, констатират експертите. „Повишението на наемите в сектора на бизнес имотите в Европа се забавя и 
сравнително по-високата възвращаемост от логистичните и индустриални имоти прави сегмента доста по-
привлекателен“, посочва се в доклада на компанията.Водещите европейски пазари – Великобритания, Германия и 
Франция, продължават да привличат най-голям дял инвеститори. През миналата година трите държави са привлекли 
57% от общия обем инвестиции в индустриални и логистични площи в Европа. За сравнение обаче през 2012 г. делът им 
е бил 69%.През миналата година има засилване на активността в Скандинавските страни, Централна, Източна Европа и 
Южна Европа. 
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Вестник „Стандарт“ 
 
√ Пишат правила за сезонната работа 
По настояване на бизнеса кабинетът ще предложи промени в трудовото законодателство, които да регламентират 
сезонната заетост, каза вицепремиерът Даниела Бобева. В момента няма регулация в този сегмент от пазара на труда. 
Сезонно наетите работят най-вече в сивия сектор. "Ще предложим гъвкави форми за заетост и заплащане, които да 
позволят на фирмите да наемат хора, нужни за производството им според сезонните графици", обясни Бобева. 
 Тя добави, че правителството се надява предложените от него промени в Закона за обществените поръчки да бъдат 
гласувани от депутатите без забавяне. "Има среди, които искат правилата за обществените поръчки да останат 
максимално дълго време такива каквито са и опитват да осуетят гласуването на промените в пленарна зала", смята 
Бобева. Мотивите за това са нови регламенти, които се подготвят от ЕС. Кабинетът обаче смята, че предложените 
промени са насочени към повече прозрачност, по-ускорени процедури и насърчаване на малките фирми да участват в 
конкурсите за обществените поръчки, затова не споделя идеята за протакане, каза Бобева. 
 
√ НСИ: Ръст на търговията по интернет 

 
София. Значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.0%, 
в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.8%, в търговията на дребно с битова техника, 
мебели и други стоки за бита - с 12.1% и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.8%, през 
януари 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г.  
Това сочат данни на Националният статистически институт (НСИ), които допълват, че  оборотът нараства във всички 
икономически групи.  
През януари 2014 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с компютърна и 
комуникационна техника и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 1.7%, в търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.5%, и в търговията на дребно с фармацевтични и 
медицински стоки - с 0.3%.  
Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5%, в търговията 
на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.3%, в търговията на дребно с разнообразни стоки и в 
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - по 1.2%. 
През януари 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен 
ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.0%, в търговията на 
дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други 
стоки за бита - с 12.1% и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.8%. 
 Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани 
периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите 
в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.  
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна 
извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Потреблението продължава възходящия си тренд 
Добри новини за българската икономика. Вътрешното потребление продължава възходящия си тренд. След успешната 
2013 г., през която оборотът в търговията на дребно нарасна с 5,6% на годишна база, 2014 стартира също с положителни 
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нагласи. През първия месец на годината потреблението е нараснало с 0,5% на месечна и с 5,5% на годишна база, 
показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През януари 2014 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с компютърна и 
комуникационна техника и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 1,7%, в търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,5%, и в търговията на дребно с фармацевтични и 
медицински стоки - с 0,3%. 
Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6,5%, в търговията 
на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1,3%, в търговията на дребно с разнообразни стоки и в 
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - по 1,2%. 
На годишна база оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на 
дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна 
техника - с 13,8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12,1%, в търговията на 
дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9,8%, в търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия – с 2,6%. 
 
Вестник „Сега“ 
 
√ 30% от работещите живеят под прага на бедността  
България отново е на последно място по доходи и производителност в ЕС 
Поредна класация нареди България на дъното в Европейския съюз по доходи. Българите получават най-ниските заплати 
в Европа, но и са с най-ниска производителност на труда. Около 30% от работещите живеят под прага на бедността. Това 
показва проучване на фондацията на ЕС, която следи качеството на живот. Данните са за 2012 г.  
В България средното годишно възнагражение на работещите е около 6200 евро годишно, което ни гарантира последното 
място в общността. Сумата включва заплатата на работника и социалните вноски от страна на работодателя. Това може 
да обясни разликата с данните от националната ни статистика - синдикатите изчислиха, че средната брутна годишна 
заплата през 2012 г. е била 9191 лв., а според НСИ за последните три месеца на 2012 г. средната заплата е била 789 лв.  
Всяко четвърто домакинство у нас живее с под 60% от средния доход в страната. В ЕС това важи за всяко шесто 
домакинство. 21.5% от жените в ЕС работят за възнаграждение, което е под 60% от средното за страната, докато само 
11% от мъжете получават под този праг. 
Пред нас по средни годишни доходи са Румъния, Латвия, Литва и Полша. В тях средното годишно възнаграждение е под 
10 000 евро. На другия полюс в класацията са Норвегия, Люксембург, Белгия и Дания - там средната заплата на година е 
около 60 000 евро, или повече от девет пъти повече от това, което получават българите.  
Според изследването в годините на кризата между 2009 г. и 2012 г. средното годишно заплащане у нас се е увеличило с 
8.4%. За сравнение в Гърция средната заплата е намаляла с 3.4%. Минималните заплати в ЕС също варират - в Румъния е 
122.7 евро, а в Люксембург - 1788 евро.  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
България е на последно място и по производителност на труда. За 2012 г. всеки работник е изработил средно по около 12  
000 евро от обема на брутния вътрешен продукт, а в Норвегия, където производителността на труда е най-голяма, се 
падат по 145 000 евро на работещ. В Люксембург сумата е 117 000 евро. "Тези големи разлики в производителността на 
труда се дължат в голяма степен на вида технологии, които се използват в различните страни", обясняват 
изследователите. Разходите за единица труд са се увеличили във всички страни членки за периода от 1998 г. до 2012 г. 
Средният ръст е с 2.4 на сто годишно. У нас разходите за единица труд са се увеличавали с около 5 на сто на година. В 
Румъния е регистрирано най-значителното увеличение от 16.5%. Най-ниският ръст е в Германия - с 0.7%. 
 


