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Вестник „24 часа“ 
 
√ 2014 г.: пускат търгове за 770 млн. лв. за пътища 
За строителство и ремонт на пътищата тази година ще бъдат обявени търгове за 770 млн. лв., съобщи министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзиева на форум за стратегическата инфраструктура у нас. Сред основните проекти 
са пътят София-Калотина, западната дъга на софийския околовръстен път, отсечките Мездра-Ботевград, Гурково-Нова 
Загора, Ямбол-Средец, Пловдив-Асеновград, Дупница-Самоков и Самоков-Ихтиман. 
До края на годината ще бъдат завършени 90 км нови пътища и ще бъдат ремонтирани 512 км. 
194,5 млн. евро пък са предвидени в европейската програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. за т.нар. регионална пътна 
инфраструктура – целта е тези шосета да осигурят връзка с местни туристически обекти. 
В тази програма са предвидени инвестиции от 262 млн. евро за енергийна ефективност. Ще се покриват 75% от 
санирането на жилищата, а обществените сгради ще бъдат финансирани 100%. 
270 млн. евро отиват за развитие на градската среда, 220 млн. - за образователни проекти по намаляване на отпадналите 
от училище и повишаване на хората с висше образование. 83,6 млн. евро се насочват към нова техника за болниците, 214 
млн. - за изграждане на т.нар. социална инфраструктура. 
В програма “Околна среда” в момента се разработва методика за прекомерните разходи, каза пък зам.-министърът на 
екологията Атанас Костадинов. Идеята е да се определи норма за допустимост на разходите по даден проект на базата 
на брой жители в населеното място. 
 
√ Китайци искат индустриални зони и туризъм в Пловдив 
Възможности за инвестиции в областта на недвижимите имоти представи "Галакси Пропърти Груп" по време на българо-
китайския бизнес форум, който се проведе в Пловдив през тази седмица. В недвижимите имоти компанията предлага 
както 5-звездни хотели в България, така и индустриални и търговски площи, офисни и жилищни сгради. 
Представители на китайската делегация се интересуваха много от индустриалните зони в региона на Пловдив, които 
имат отлично местоположение за производство и дистрибуция на стоки за продажба в Югоизточна Европа. Втората 
посока на интереса бе към възможностите за инвестиции в българския туризъм. 
Гостите, които развиват дейности, свързани с туризма, са убедени, че китайските туристи в България бързо ще се 
увеличат. Вече започнаха разговори по параметрите на потенциални сделки. 
Интересът на китайските инвеститори към Пловдив не е изненадващ, коментират експерти. В последните години заради 
стратегическото си разположение областта се превърна в предпочитана локация за чуждестранните инвеститори. 
 
√ България и Израел насърчават контактите между бизнеса от двете страни 
България и Израел ще набележат конкретни проекти, които да внесат нова динамика в икономическото сътрудничество и 
да насърчат контактите между бизнеса от двете страни. 
Това беше позицията, около която се обединиха президентът Росен Плевнелиев и министърът на външните работи на 
Израел Авигдор Либерман, които разговаряха на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Очаква се това да бъде акцентът и в предстоящите срещи на български държавници с техни израелски колеги, както и на 
подготвяното Трето съвместно заседание на правителствата на двете страни. 
По време на срещата Росен Плевнелиев покани повече компании от Израел да инвестират в България и в региона на 
Югоизточна Европа, който предлага изключително привлекателни условия за бизнес. 
„Израел е постигнал значителни успехи в информационните и комуникационни технологии, здравеопазването и 
биотехнологиите. Това са приоритетни сектори и за българската икономика, в които редица български компании имат 
опит и в които страната ни има интерес да привлече стратегически инвеститори“, отбеляза президентът. 
"Страната възстановява добрите си традиции и в производството и износа на храни, като развитието на този сектор се 
насърчава от европейските субсидии, и може да предложи много на инвеститорите. 
България ще продължи да работи за диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси и 
това също разкрива перспективи за по-тясно сътрудничество с Израел", заяви Росен Плевнелиев. 
"В процес е изграждането на интерконекторни връзки между газопреносната система на страната ни и мрежите на 
нейните съседи и това ще осигури на България достъп до по-широк кръг от износители на природен газ, включително от 
региона на Средиземно море. Възможността Израел да доставя природен газ за Югоизточна Европа е реална и изисква 
създаването на условия за привличането на потенциални инвеститори, които да участват в развитието на регионалната 
газопреносна инфраструктура, беше посочено още на срещата. 
Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на сигурността, потвърдиха Росен Плевнелиев и Авигдор 
Либерман. Предстои България, Израел, Кипър, Гърция и Румъния да създадат Регионална група за реакции при кризи, 
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която да засили партньорството между страните в случаи на общи предизвикателства пред сигурността, включително и в 
ситуации на засилен миграционен натиск. Потвърдена беше готовността на Израел да продължи да подпомага България 
в разследването на терористичния акт на летище „Сарафово“. 
Обща беше оценката, че постигането на справедливо и устойчиво решение на Близкоизточния мирен процес може да 
бъде намерено чрез активизирането на преките двустранни преговори между Държавата Израел и Палестинската 
автономна власт и беше изразена подкрепа за усилията на държавния секретар на САЩ Джон Кери в тази насока. 
 
Вестник „Труд“ 
 
√ Трудът в България - най-евтин, но и най-бързо поскъпващ в Европа  
България е страната с най-ниска цена на труда в ЕС - 3,7 евро на час, през 2013 г. Въпреки това цената на труда у нас расте 
най-бързо - с 44,1% между 2008 и 2013 г., става ясно от данни на "Евростат". 
Данните показват, че най-скъп е трудът в Швеция - 40,1 евро на час. След нея са Дания, Белгия, Люксембург и Франция. 
Най-близката страна до България е Румъния. Там средната цена на един час труд е 4,6 евро, а за шест години 
увеличението е с 32,8%. 
Средната цена на труда в ЕС за 2013 г. е 23,7 евро, а в еврозоната 28,4 евро. 
В пет държави трудът поевтинява. На първо място по този показател е Гърция - с 18,6%, следват Унгария и Португалия с 
по около 5 на сто. Последни са Хърватия - с 4% и Великобритания - с 0,3%. 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ Рязко увеличаване на износа на ток - с 56% 
Причината е в премахването на таксите върху износа 
Износът на ток нарасна с 56% на годишна база. Това става ясно от справка на Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО). 
До 20 март 2014 година в чужбина са продадени 1.691 милиарда киловатчаса енергия. Към същата дата на миналата 
година изнесената енергия е била малко над 1 милиарда киловатчаса. 
Рязкото увеличение на износа на еленергия се дължи на премахването на таксите върху износа. Става въпрос за 
добавките за зелена и кафява енергия, които преди бяха включени към цената за преноса, а от лятото на миналата 
година са в цената за енергия (но вече не като отделни добавки) и се плащат само на вътрешния пазар. До отпадането им 
износът спадна на рекордно ниски нива от 100 мегавата през месец март 2013 г. 
 
√ Д-р Хасан Адемов: Социалният диалог е предпоставка за икономическата стабилност 
Постигането на устойчиви резултати се реализира чрез активизиране на социалния диалог със синдикатите, 
съсловните и бизнес организации, подчерта министърът 
"Социалният диалог е предпоставка за икономическата стабилност и растеж. Постигането на устойчиви резултати се 
реализира чрез активизирането на социалния диалог със синдикатите, съсловните и бизнес организации". Това каза 
министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на кръгла маса по въпросите за тристранното сътрудничество 
в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 
На форума присъства и заместник-министър Светлана Дянкова. "Тристранното сътрудничество е важен инструмент за 
индустриалните отношения", заяви министърът като подчерта, че "чрез него са постигнати значителни резултати в 
социалната сфера в България". Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави министър Адемов и заместник-
министър Дянкова за желанието на правителството да води социален диалог по най-добрия начин. 
Форумът се организира по проект TRUST – Transparency for sustainable social policy (Прозрачност за устойчива социална 
политика), финансиран по програма – "Иновация Норвегия" на Норвежкия Финансов Механизъм. В рамките на проекта 
са планирани проучвания и анализи на трипартийното сътрудничество в България, дискусионни срещи в 6-те региона за 
планиране и представяне на добрите практики на Конфедерацията на работодателите в Норвегия. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Чобанов: Данните за кредитирането на икономиката са обнадеждаващи 
Евентуални рестрикции спрямо Русия ще засегнат цялата европейска икономика, смята финансовият министър 
Данните за кредитирането на икономиката от началото на годината са много обнадеждаващи и се отбелязва ръст на 
заемите, отпуснати на бизнеса, като за това принос има и активната политика на Българската банка за развитие (ББР). 
Това коментира при срещата си с бизнеса в Пловдив министърът на финасите Петър Чобанов, съобщиха от ведомството. 
Финансовият министър коментира и очакванията си за приходите в бюджета, като уточни, че за първото тримесечие на 
годината постъпленията от акцизи ще бъдат с около 50 млн. лв. повече. По отношение на данъчните постъпления, 
информацията още не е пълна, тъй като предстоят най-силните дни за плащане на данъци до края на март. „Там също се 
надяваме на добри резултати и на допълнителни приходи", допълни той. Според него сравненията на приходите за 
първото полугодие на тази година и на предходната не са коректни, тъй като ситуацията беше различна. „Имаме месеци 
от миналата година, когато възстановеното ДДС е било изключително малко, когато невъзстановеният данъчен кредит е 
бил голям и това е създавало впечатление за изкуствено по-високи приходи, които не са били налични", разясни той. 
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Петър Чобанов коментира и планираната и заложена в бюджета за тази година емисия външен дълг и дълговата 
политика на правителството. Той припомни, че има строго разписани лимити на това колко нов дълг може да бъде поет 
през годината, както и за какво ще бъде използван той. Държавният дълг, който ще бъде взет през тази година, ще бъде 
използван за погасяване на падежиращи през 2014 г. стари задължения в размер на 1,3 млрд. лв, около 1,7 млрд. лв. са 
за падежиращите през януари 2015 г. глобални доларови облигации, а с 1,4 млрд. лв. ще бъде финансиран бюджетният 
дефицит за 2014 година. Моментът за пускането на новата емисия външен дълг не зависи от евроизборите, а от 
ситуацията на международните пазари, уточни Чобанов.  
Министър Чобанов сподели, че се изготвят различни сценарии за отражението върху икономиката ни на евентуални 
санкции срещу Русия. По думите му, такива рестрикции биха засегнали цялата европейска икономика и то в момент, 
когато тя започва все по-уверено да расте. 
 
√ Частници ще поемат управлението на "Топлофикация – София" 
Частници ще поемат управлението на „Топлофикация – София", стана ясно след днешното заседание на Столичния 
общински съвет. Бе гласувано да започне процедура по смяна на ръководството, а общината ще има един или няколко 
представители в управлението. 
Главната цел е да се привлекат чужди инвестиции, които да подобрят финансовото състояние на задлъжнялото 
дружество. 
На днешната си сесия СОС взе решение за избор на консултант, който да подготви конкурс за избор на външен 
мениджмънт на "Топлофикация София". Той трябва да анализира тежкото състояние на "Топлофикация" и да изготви 
план за управлението й. 
Столичната топлофикация дължи на Българския енергиен холдинг 555 млн. лв. 
От бъдещия мениджмънт на "Топлофикация София" ще търсим инвестиции и ангажименти за плащане на стари 
задължения, заяви пред журналисти в Столичния общински съвет кметът Йорданка Фандъкова. 
Според кметицата дружеството трябва да остане общинска собственост, но е нужно подобряване на управлението. 
Само за миналата година, „Топлофикация - София" е заплатила над половин милиард лева. Т.е. всички пари, които 
„Топлофикация - София" събира, отиват за газ, коментира кметицата. По думите на Фандъкова, откакто е общинско 
дружество, „Топлофикация" плаща текущите си задължения, макар и със закъснение – според разбиранията на 
„Булгаргаз", защото в договора между „Булгаргаз" и „Топлофикация" има един срок, който „Топлофикация" не може да 
покрива. „Тези задължения се плащат във времето, защото те идват от парите на хората. 
 
Списание „Мениджър“ 
 
√ Излизаме окончателно от кризата през 2015 г.  
От една до две години са необходими за съвземането на икономиката при стандартния икономически цикъл. Когато 
обаче рецесията е съпроводена с банкова криза, възстановяването е доста по-дълго, като за инвестициите то може да 
отнеме и повече от 5-6 години. До каква степен и кога фирмите ще засилят инвестиционната си дейност зависи в голяма 
степен от това колко бързо ще се възстанови тяхното доверие във финансовите пазари. Според данни на 
Международният Валутен Фонд, през последните няколко десетилетия е имало над 70 банкови кризи. Някои от тях са 
довели до драстичен спад в икономическата активност и дългогодишно възстановяване на засегнатата икономика. Други 
са били по-леки, като в някои случаи икономиката дори не се е забавила. Тези разлики затрудняват правенето на 
обобщения, но като цяло изглежда, че възстановяването от кризи минава през 1) период на съвземане на потреблението 
и след това 2) ръст на инвестициите. Българската икономика наближава средата на този процес като фокусът скоро ще се 
премести към инвестициите. 
Началото на банковите кризи се характеризира с рязко падане на цените на финансови и материални активи, свиване на 
потреблението и забавяне на икономиката. В рамките на около три години финансовите институции и фирмите започват 
да се стабилизират. Нарастването на лошите кредити се овладява и кредитният пазар започва да се раздвижва. 
Домакинствата се отърсват от шока на високата безработица и възобновяват потреблението. Някъде към края на втората 
година се обявява, че по официални данни рецесията е приключила. 
С нарастването на потреблението се подобрява и финансовото състояние на фирмите, но това не води веднага до 
засилване на инвестициите. Фирмите все още имат неизползван производствен капацитет, който трябва да уплътнят, а и 
продължават да плащат кредити и да се преструктурират. Освен това са предпазливи и изчакват ясни индикации, че 
икономиката се възстановява. Минават още около 3 години, през които постепенно се засилва инвестиционната дейност. 
Така, цикълът от началото на кризата до възстановяване на потреблението и инвестициите отнема около 3 + 3 = 6 години. 
В първите три години основна роля играе потреблението, а след това фокусът се премества върху инвестициите.  След 
първоначалния драстичен спад на потреблението на домакинствата и заетостта, сега и двете изглежда се стабилизират и 
статистиката даже 
отчита растеж на икономиката. Възстановяването в държавите, с които търгуваме, е даже по-напред, което води до 
покачване на износа и допринася за усещането за раздвижване на икономиката. Ако тези процеси продължат още около 
година, може да предположим, че фокусът на фирмите ще започне да се измества от мерките за оцеляване към 
размисъл за инвестиции. Забелязва се натрупване на спестявания както на домакинствата така и на фирмите, като най-
ясен индикатор за това е нарастването на банковите депозити. Въпросът сега е дали можем по-рано да очакваме подем в 
инвестиционната дейност, така че тези ликвидни средства да се обърнат в производствени активи и да навлезем във 
втората фаза на възстановяване. Това, което може да забави инвестициите са две неща. Първо, световната икономика 
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може да продължи да получава удари – нестабилност в Близкия Изток, покачване на цената на петрола, дългови 
проблеми в Европа, природни бедствия и т.н. Възстановяването на икономиките е на кантар и такива проблеми се 
отразяват много негативно. 
Инвестициите ще нараснат само ако фирмите имат усещане, че глобалната и Българската икономика имат достатъчно 
резерв да се справят с икономическите последици от подобни проблеми. На този етап такова усещане би било 
прекомерно оптимистично. 
Вторият проблем е, че кризата може би промени поведението на фирмите по отношение на финансирането на 
инвестициите. Много хора установиха, че достъпът им до кредит може да изчезне непредсказуемо бързо, а дори и да 
имат достъп до кредит, условията за ползване могат да се променят драстично. Какво е естествената реакция след този 
неприятен урок? Ако фирмите не са сигурни в стабилността на банковото финансиране, тогава ще предпочетат да 
финансират инвестициите си с натрупани вътрешнофирмени средства. Ще заделят по-голяма част от прихода си за 
спестявания и ще предпочитат ликвидни активи, като банкови депозити. Това неминуемо ще забави инвестиционната 
дейност и ще проточи възстановяването на икономиката. Ако се направи паралел с кризата от 1996-1997 година, ясно се 
вижда, че 
споменът за икономически катаклизми не отшумява лесно. Кризата от преди 14 години все още въздейства върху 
мисленето на хората и е урок за това, че икономиката може да се срине и да повлече спестяванията им. Сегашната криза 
е далеч по-лека, но пък изглежда по-неконтролируема понеже удари и бедни и богати държави, а и ефекта и 
продължава много дълго. 
На валутният борд му отне няколко години да притъпи опасенията за валутна девалвация. Притесненията за стабилността 
на лева не са елиминирани изцяло, което е видно по валутната премия на левовите депозити, но като цяло рискът от 
девалвация не е основен фактор при вземане на инвестиционните решения при повечето фирми. Изглежда, че ще са 
нужни няколко години, през които кредитните пазари функционират добре, за да се възвърне доверието и в тях. Едва 
тогава търсенето на финансиране за инвестиции ще се възобнови и с това ще нараснат и самите инвестиции. От 
мениджърска гледна точка най-важното на този етап е да няма нови неприятни изненади. 
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