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Вестник „24 часа“ 
 
√ МВФ прогнозира 1,6% ръст на българската икономика за годината 
МВФ прогнозира растеж от 1,6% на българската икономика тази година. За сравнение очакването на институцията за 
2013 г. беше 0,9 на сто. Експертното мнение за догодина е дори още по-смело - предвижда растеж от 2,5%, посочва МВФ 
в свой доклад за перспективите пред световната икономика, съобщи bTV. 
Фондът прогнозира още спад на цените на потребителските стоки с 0,4% тази година и повишение с 0,9% догодина. 
Балансът по текущата сметка за 2014-а е с отрицателен знак -0,4% , а за догодина е - 2,1%. Освен това МВФ предвижда 
намаляване на безработицата до 12,5% тази година спрямо 13% миналата година и 11,9% през 2015 г. 
Като цяло възстановяването на бурно развиващите се икономики в Европа ще се забави през тази година. Забавянето се 
очаква главно заради по-ниския растеж на Турция, която е най-голямата от развиващите се икономики в Европа. Районът 
включва седем членки на ЕС - България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Румъния, както и Турция и Сърбия, 
които не са част от съюза. 
Нестабилността в еврозоната, вътрешните политики на затягане на коланите, нарастващите колебания на финансовите 
пазари, както и увеличените геополитически рискове, произтичащи от развитието на ситуацията в Украйна, създават 
значителни рискове за спад на растежа, посочват още от МВФ. 
Единствената развиваща се икономика, която ще остане в рецесия тази година, е Хърватия, чиято икономика се очаква да 
постигне растеж през 2015 г. Въпреки общата тенденция в региона, Унгария и Полша очакват растеж през тази година, 
благодарение на засиленото вътрешно търсене. 
Преди кризата с Украйна с антиправителствените бунтове и присъединяването на Крим към Русия, МВФ беше по-
оптимистично настроен. Напрегнатата ситуация изостри резкия икономически спад в Русия, която е изправена пред 
санкции от Запада. Фондът изразява притеснение, че това може да се разпространи отвъд региона. 
 
Вестник „Дневник“ 
 
√ Преработващата промишленост издърпа производството към растеж през февруари 
Промишленото производство през февруари нараства с 0.7% спрямо януари и с 6.5% спрямо година по-рано, съобщи 
Националният статистически институт.  Обяснението за големия растеж на годишна база е в ниското му ниво през 
февруари 2013 г., а на месечна - в увеличението на производството в преработващата промишленост с 3 на сто.   
В същото време намалението в добивната промишленост за месец е с 16.7%, а за година - с 0.2%. 
В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ  за месеца е отчетен спад от 8.1%, а спрямо 
12 месеца по-рано - ръст от  8% . 
През февруари спрямо януари производството на напитки е нараснало с 10.2%, на химични продукти  - с 9.1%, на 
тютюневи изделия - с 6.4%, на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.1%. Спад е  
регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти  - с 9.7%, 
производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.5%, производството на  лекарствени 
вещества и продукти - с 4.1%.  
Спрямо февруари 2013 г. статистиката отчита най-голямо увеличение при производството на автомобили, ремаркета и  
полуремаркета - с 45.8%, производството на основни метали - с 20.9%, производството на метални изделия, без машини 
и оборудване - с 18.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини с 14.1%, производството на 
изделия от каучук и пластмаси - с 13.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.7%. 
Намаление спрямо година по-рано има в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти  - с 13.4%, на превозни средства, без автомобили - с 6.6%, ремонта и инсталирането на машини и 
оборудване - с 2.9%. 
През януари статистиката отчете растеж на промишленото производство с 1.4% спрямо декември и с 2.3% спрямо януари 
2013 г. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Габрово ще получии държавни инвестиции за 6,5 млн. лв. 
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева стартира превантивния ремонт на близо 15 километра от 
третокласния път Трявна – Габрово, съобщиха от МРР. 
Пътят не е ремонтиран от 40 години, а в същото време е основна връзка между двете населени места и десетки селища. 
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Ремонтът се извършва с 3,5 млн.лв., осигурени от Публичната инвестиционна програма на правителството, като целта е 
трайно подобряване на състоянието на трасето. 
"Този обект е поредното доказателство за прилагането на практика на новата политика в пътния сектор, а именно, 
осигуряване на инвестиции за "малките пътища", каза министърът на регионалното развитие. "Продължаваме да градим 
магистрали, но обръщаме поглед и към второкласната и третокласна пътна мрежа", подчерта Десислава Терзиева. 
"Пожелавам на строителите да изпълнят обекта качествено и в срок, за да може да се пътува безопасно и удобно още 
през този туристически сезон", заяви министърът. 
На пресконференция в Областна администрация – Габрово, министър Десислава Терзиева информира, че до края на 
годината в областта от Публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат инвестирани близо 6,5 млн.лв., 
като близо 1,5 млн.лв. се разпределят за мерки за подобряване на водоснабдяването в Габрово, Севлиево и 11 селища в 
региона, а над 1,2 млн.лв. се насочват за общински проекти. 
Отделно 380 хил.лв. са осигурени от бюджета на АПИ за изпълнението на първия етап от ремонта на третокласния път 
Габрово – Дебел дял, включващ улиците "Емануил Манолов" и "Чардафон" в Габрово. Планира се ремонтните работи на 
участъка с дължина близо 1 км да стартира през юни тази година, когато се очаква да приключи строителството на 
подземните комуникации. 
По линия на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., министър Терзиева обобщи, че проектите в 
областта са 25, като в момента се изпълняват 9 за 25 млн.лв. Община Габрово е с най-много финансирани проекти по 
ОПРР в размер на 33млн.лв., от които 9 приключени, а 6 са в процес на изпълнение. 
"Твърденията, че правителството е изключило област Габрово са абсолютно неверни. Стойността на средствата за 
инвестиции в областта, които се отпускат от държавния бюджет са красноречиви. Ние сме избрали проекти, свързани с 
растежа и устойчивото развитие на региона", подчерта министър Терзиева. 
 
 
Вестник „Монитор“ 
 
√ Виетнамците готови да купуват наша земя. Български бизнесмен ги зарибява с китайски компютри 
Основният инвестиционен интерес в България на виетнамците е закупуването на земи. Това стана ясно на виетнамско-
българския бизнес форум, който се проведе вчера в курортния град Дананг. Въпреки многото оферти в разнопосочни 
сектори, темата, която най-много е заинтересувала виетнамците, била възможността за купуване на земя на територията 
на страната ни. Шефът на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Евгений Иванов, който сподели 
информацията, не можа да обясни обаче каква точно е причината за интереса на виетнамците. Вероятно ставало дума за 
придобиване на земеделски земи. 
Посещението на българската делегация във Виетнам продължи вчера от столицата Ханой в туристическия и бизнес 
център на страната Дананг. Веднага след като кацна на брега на Южнокитайско море, премиерът Пламен Орешарски се 
срещна с председателя на Народния комитет на Дананг Ван Ху Циен. Местният управник бе поредният, който благодари 
на българския народ за помощта срещу „агресорите” по време на Виетнамската война и отбеляза, че отношенията между 
двете страни могат да се развиват още повече. Очакваният с голям интерес бизнес форум пък започна по обед, като от 
българска страна представители на 21 фирми бяха пропътували половината свят, а виетнамските компании бяха над 50 
на брой. „Перспективите в развиване на двустранни отношения със Социалистическа република Виетнам и наличието на 
редица области от взаимен интерес могат да бъдат насърчени посредством активен диалог между официалните 
институции, от една страна, но и между бизнес кръговете на двете държави”, заяви Орешарски при откриването на 
форума, след което потегли на обиколка в туристическото градче Хой ан заедно с придружаващите го министри. 
Преките договорки, които българските бизнесмени бяха оставени да правят с виетнамските си колеги, не се оказаха 
толкова лесни. И двамата представители на хранителния бранш, единият от които най-големият производител на вафли у 
нас, скучаеха през цялото време, тъй като нито един потенциален партньор не се появи на събитието. Същата бе и 
ситуацията с представителите на един от големите ни военни заводи, въпреки че самият Орешарски ден по-рано 
спомена, че в сферата на отбраната и вътрешните работи имаме много голяма база за доразвиване на 
взаимоотношенията. Голям интерес от страна на азиатците имаше към фирма, заминаваща се с печатна дейност, както и 
към производител на горива. На една от масите пък наш бизнесмен и виетнамският му колега преговаряха на чист 
български език, което е още един пример за големия брой български възпитаници, които в момента са по върховете на 
държавата. Истински фурор в нашата делегация обаче предизвика предприемчив търговец на компютърни технологии, 
който предлага на виетнамските училища да бъдат оборудвани с компютри, сглобени у нас, с компоненти, произведени в 
Китай. Интересът към офертата му се засили, след като още с пристигането си бизнесменът дарил 
няколко машини на местно училище 
С приключването на бизнес форума програмата на българската делегация във Виетнам се изчерпа. Днес 
правителственият самолет ще отлети за туристическия град Хюе, известен с императорската цитадела, а преди да тръгне 
към България, Орешарски ще посети и местен текстилен завод. 
Местните комунисти пожелаха изборен успех на БСП 
„Пожелавам на БСП да има успешни европейски избори”,  заяви генералният секретар на Комунистическата партия на 
Виетнам Нгуен Фу Чьонг по време на разговора си с Пламен Орешарски в Ханой. Информацията не присъстваше в 
официалното съобщение на правителствения пресцентър, но бе разгласен ден по-късно от централата на БСП. На 
срещата между Орешарски и шефа на виетнамската компартия е присъствал и зам.-председателят на Столетницата 
Димитър Дъбов, който е в делегацията, понеже оглавява парламентарната група за приятелство с Виетнам. След като 
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получил поздрави за Сергей Станишев, Дъбов отправил официална покана от негово име към Нгуен Фу Чьонг да посети 
България. 
 
Списание „Мениджър“ 
 
√ Рязък скок на потреблението 
Оборотът в търговията на дребно през февруари се е увеличил с 1% на месечна и с 9,2% на годишна база. Това показват 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През февруари 2014 г. оборотът нараства по-съществено спрямо предходния месец в търговията на дребно с битова 
техника, мебели и други стоки за бита - с 1,9%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 
1,4%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1,1%, и в търговията на дребно с хранителни 
стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,8%. 
Намаление е регистрирано при оборота в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,7%. 
През февруари 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. потреблението нараства в почти всички икономически групи. 
По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет и в търговията 
на дребно с компютърна и комуникационна техника - по 18,5%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други 
стоки за бита - с 15,7%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11,9%. 
Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1,6%. 
 
 
 


