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Вестник Стандарт 
 
√ България сред шампионите по най-малко вредни емисии 
България е сред шампионите от страните в Европейския съюз с най-висок процент на намаляване на отделяните вредни 
емисии през 2013 година. Това сочат данни на Евростат, според които през миналата година емисиите на въглероден 
двуокис (CO2) са намалели с 2.5% , докато през 2012 г. процентът е бил 1,6. 
Според информацията страната ни заедно с Гърция има -10,2% намаляване на емисиите. Процентите на СО2 са паднали в 
22 държави-членки през 2013 г. С по-добри резултати са Кипър (-14,7%), Румъния (-14,6%), Испания (-12,6% ), Словения (-
12,0%). 
Първенец в черната статистика обаче е Германия (760 000 000 т), следвана от Обединеното кралство (455 млн. тона) , 
Франция (346 млн. т) , Италия (342 млн. т) , Полша (290 млн. т) , Испания (224 млн. т) и Холандия (162 млн. т).  
Евростат изчислява, че положително намаляване на вредните емисии има в почти всички държави-членки, с изключение 
на Дания (6,8%), Естония (4,4%), Португалия (3.6%), Германия (2,0%), Франция (0.6%) и Полша (0,3 процента). 
Вредните емисии имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички емисии на 
парникови газове в ЕС . Те са повлияни от фактори като климатични условия, икономически растеж, размер на 
населението, транспорт и промишлено производство. 
 
√ Спад на строителството у нас в началото на годината 
София. С 1,6% е намалял броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през първото тримесечие на 
2014 г., в сравнение с последните три месеца на миналата година. При апартаментите също имат спад– с 7,2%. С 4,8% 
обаче е нараснала застроената площ в страната. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Има ръст на издадените разрешителни за строеж на административни сгради с 22,2%, но от друга страна разгърнатата им 
застроена площ (РЗП) намалява с 42,8%. 
В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават 
с 32,9%, жилищата в тях - с 80,7%, както и разгънатата им застроена площ - с 69%. Издадените разрешителни за 
административни сгради са повече с 37,5%, а на другите сгради - с 1,6%. 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас - 202, Пловдив - 121, 
София (столица) - 102, Варна - 73, и Стара Загора - 53, показват още данните на института. Най-много жилища ще започнат 
да се строят в областите Бургас - 856, Варна - 699, София (столица) - 671, Пловдив - 343 и Стара Загора – 136. 
Строежът на 504 жилищни сгради с 1 616 жилища в тях и с 226 717 кв. м обща застроена площ е започнал през първото 
тримесечие на 2014 г. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.7%, броят на 
жилищата в тях - с 36,2%, а общата им застроена площ - с 20,9%, обясняват от НСИ. 
 
√ Стойнев: В добра позиция сме за "Южен поток" 
България се намира в много благоприятна позиция по отношение на газопровода "Южен поток". Проектът е важен за 
страната ни, но не само за нея, а и за цяла Европа и ние трябва да се възползваме от този факт. Това заяви министърът на 
икономиката Драгомир Стойнев. 
Той отново подчерта, че правителството няма да похарчи нито една стотинка за газопровода, но той ще създаде хиляди 
работни места и ползи за бизнеса. Стойнев припомни, че през юни ще започне изграждането на морския участък от 
"Южен поток", който ще ни даде диверсификация на маршрутите и по-сигурни доставки на газ на по-добра цена. 
Нов закон ще стимулира ръста на чуждите инвестиции, заяви още Стойнев. 
Текстовете са почти готови и се съгласуват с бизнеса. Новата нормативна уредба ще намали бюрокрацията, ще въведе 
по-гъвкави изисквания и така ще се ускори реализацията на проектите. Стойнев съобщи още, че са започнали проверки 
на проекти, финансирани по ОП "Конкурентоспособност" през 2011 и 2012 г., заради съмнения за известно разминаване 
с европейските правила. 
 
Вестник Преса 
 
√ За една година: Работната ръкa намаля с 33 000 души 
На всеки 100 пенсионери се падат по 62-ма младежи 
В България се усеща все по-ясно липсата на работна ръка. Населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) продължава да 
намалява - към 31 декември 2013 г. то наброява 4,472 млн. души, сочат данните на Националния статистически институт 
(НСИ). 
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Намалението само за една година е с 0,7%, или с над 33 000 души, колкото са жителите на цял град като Дупница. От НСИ 
подчертават, че тенденцията е налице въпреки повишението на пенсионната възраст с 4 месеца през 2013 г. Причините 
са различни - застаряването на населението, емиграцията, както и фактът, че през 2013 г. всички области в страната са с 
отрицателен естествен прираст. 
Най-драматичните данни на пазара на труда в България обаче са, че през м.г. на всеки 100 нашенци, които се 
пенсионират, се падат едва по 62-ма младежи (15-19 г.). За сравнение през 2001 г. всеки 100 напускащи пазара на труда 
са били „замествани“ от 124-ма млади хора. 
България е на второ място в ЕС по най-малък брой на младите хора. От НСИ отчитат, че 
пред нас е само Германия, където делът на децата под 15 г. е 13,1%. У нас те са 13,7% от населението и вече са под един 
милион - 996 144 души. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бизнесът в еврозоната започва силно второто тримесечие 
Икономическият растеж може да достигне най-високите си нива от три години 
Частният сектор в еврозоната е започнал силно второто тримесечие, като бизнес активността отчита най-бързия си ръст 
от почти три години. Данните за април на съставния индекс на мениджърските поръчки (PMI) подкрепят очакванията, че 
във валутния блок е налице цялостно икономическо възстановяване. Подобрението продължава да се води от най-
голямата икономика - Германия, но някои от доскоро най-проблемните страни като Испания и Ирландия отчитат най-
силното нарастване на бизнес активността отпреди финансовата криза. 
Икономически растеж  
Според анализаторите от Markit, които изготвят PMI индекса, данните сочат към икономически растеж от 0.5% през 
второто тримесечие. Това би бил най-добрият резултат от три години. Положителните сигнали ще облекчат натиска върху 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за въвеждане на нови стимули за икономиката. ЕЦБ ще проведе месечното си 
заседание през следващата седмица, като анализаторите очакват да не въведе промени в паричната си политика 
въпреки спада на инфлацията до 0.5% през март и 0.7% през април. 
През миналия месец съставният PMI индекс се е покачил до 54 пункта спрямо 53.1 през март. Показателят се задържа 
над нивото от 50 пункта, разделящо свиването от растежа, вече десети пореден месец. Основен фактор за покачването 
има подиндексът на новите поръчки, който достига 35-месечен връх. Компаниите са наемали персонал с най-високи 
темпове от септември 2011 г. 
"Финалните данни от PMI потвърждават, че еврозоната е започнала второто тримесечие с най-бързия растеж от три 
години. Най-окуражителната новина е силното подобрение в Испания и Ирландия, където показателят отчита най-силния 
си ръст от съответно седем и осем години", заявява Крис Уилямсън, главен икономист на Markit. 
Цените на стоките остават ниски, но се забелязва леко ускорение на разходите за производство, които заедно с 
възстановяването могат да успокоят опасенията от дефлация. Отделният PMI индекс за сектора на услугите, който е 
основен за еврозоната, е нараснал до 34-месечен връх. През април бизнес активността в този сектор се е покачила 
едновременно във Франция, Германия, Италия, Ирландия и Испания, което не се е случвало от май 2011 г. 
Търговия на дребно  
Приятна изненада донесоха и данните за търговията на дребно. Въпреки очакванията за спад Евростат отчита, че през 
март има повишение, дължащо се на продажбите на храна, напитки и тютюневи изделия. Покачването на търговията на 
дребно, която е показател за вътрешното потребление, е достигнало 0.3% през третия месец на годината. През февруари 
ръстът беше едва с 0.1%, а анализаторите прогнозираха спад от 0.2%. 
 
√ БНБ приключва 2013 г. със загуба 
Отрицателният финансов резултат е главно заради спада в цената на златото 
Българската народна банка (БНБ) завършва 2013 г. със загуба в размер на 977.2 млн. лв. в сравнение с печалба от 371.9 
млн., отчетена година по-рано. Това става ясно от годишния финансов отчет на институцията, който беше внесен в 
парламента на 30 април. 
Първа годишна загуба 
Това е първи случай от над 15 години, в който централната банка приключва годината със загуба. Тя се дължи основно на 
отчетената от БНБ нереализирана загуба в размер на 982.9 млн. лв. от преоценка на злато. Причината е същественият 
спад в цената на златото на международните пазари през изминалата година – към края на 2013 г. стойността му в евро 
се понижи с над 30% спрямо края на 2012 г. Така към края на миналата година стойността на златото и другите 
инструменти в ценни метали в баланса на БНБ намалява до 2.23 млрд. лв. Отделно от това БНБ отчита и 75.8 млн. лв. 
нереализирана загуба от преоценка на други финансови активи, които държи. Според законовите разпоредби за 
дейността на БНБ тези нереализирани загуби (или съответно печалби, когато има такива) се прехвърлят в специална 
резервна сметка и формират специални резерви. 
Основният източник на приходи за централната банка са постъпленията, които идват от управлението на валутните 
резерви, които покриват валутния борд. Близо 89% от международните валутни резерви са в евро, а останалите около 
11% са в злато. Към края на 2013 г. техният размер е 14.4 млрд. евро, като намалява с 1.1 млрд. евро в сравнение с 
година по-рано. Половината от спада се дължи на обезценките във връзка с понижената цена на златото, а останалата 
част е заради продажбите на резервна валута на търговските банки, става ясно от отчета на БНБ. Постигнатата през 2013 
г. доходност от инвестиции на международните валутни резерви на международните пазари е в размер на 28.5 млн. 
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евро. Общата нетна доходност от управлението на резервите е отрицателна в размер на -3.63%, или 481.9 млн. евро, тъй 
като в изчисляването й се включва и обезценката на златото. 
За изминалата година административните разходи на БНБ, които заедно с трансакционните плащания формират най-
съществената част от разходите й, намаляват. Те са били 99.17 млн. лв. в сравнение с отчетените година по-рано 106.33 
млн. 
По-малка вноска за бюджета 
Останалите резерви, които централната банка формира, се генерират от 25% от годишното превишение на приходите над 
разходите й, след като от сумата се приспаднат средствата, разпределени в специални резерви и в резерви, които се 
създават по решение на управителния съвет на БНБ. Другите 75% от годишното превишение на приходите на 
институцията над разходите й формират вноската в държавния бюджет. За изминалата година тя е в размер на 62.3 млн. 
лв., което е с 41% по-малко спрямо внесените от БНБ 105.8 млн. лв. през 2012 г. Така се затвърждава установената от 
началото на кризата тенденция на трайно понижение на печалбата на централната банка и съответно на вноската й в 
бюджета. 
 
Investor.bg 
 
√ Нов закон за привличане на чужди инвестиции подготвя кабинетът 
Текстовете на закона са почти готови и се съгласуват с бизнеса, каза икономическият министър Драгомир Стойнев 
Нов закон за привличането на чуждестранни инвестиции подготвя правителството, съобщи по време на изслушване в 
икономическата комисия към Народното събрание министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Целта 
е намаляване на бюрокрацията, въвеждане на по-гъвкави изисквания, така че да бъде постигната по-бърза реализация 
на проектите. 
Текстовете на закона са почти готови и той се съгласува с бизнеса. 
Освен с новия закон, правителството работи за привличане на инвестиции и чрез запазване на предвидимостта - запазват 
се размерите на данъците и осигуровките, дългът не расте, страната е добре финансово, категоричен беше Стойнев пред 
депутатите. 
Той посочи още, че всъщност преките чуждестранни инвестиции се повишават, но не и с тенденцията, която ни се иска. 
През 2013 година размерът на ПЧИ влезли в страната са 1 милиард и 90 милиона евро, докато през 2012 година са били 1 
милиард и 72 милиона евро. 
Част от инвеститорите са получили и сертификати от Българската агенция по инвестициите - издадени са 5 сертификата за 
проекти на стойност 106 млн. евро. 
Няма данни кризата в Украйна да се отрази на туризма 
Няма данни, че кризата в Украйна ще се отрази на летния туризъм, обясни още Стойнев в блиц контрола пред комисията. 
"Към момента няма отменени чартърни полети от Русия и Украйна към морските ни курорти. Напротив, очакваме ръст на 
полетите от Русия от 2,3%", допълни още той. 
С цел да се привличат повече руски туристи ще бъдат открити още консулски служби в Русия. Първата от тях ще бъде в 
Екатерининбург. 
Притесненията на Стойнев са свързани с ръста на инфлацията в Украйна, която намалява покупателната способност на 
хората. "От друга страна и те трябва да почиват. Не вярвам да го направят в Крим", заяви икономическият министър. 
Що се отнася до зимния туризъм данните за януари-февруари показват ръст на туристите от 4,5 на сто през изминалия 
сезон. 
Той допълни, че правителството продължава да работи за популяризиране на България и то не само като дестинация със 
сезонен характер. През тази година са отделени "пет пъти повече средства за туризъм" и това личи от представянето на 
страната по международните изложения. По време на изложение в Киев преди месец българският щанд е получил 
награда от организаторите за представянето си. 
В момента се представяме на туристическа борса в Дубай с цел привличане на богати туристи в страната. Рекламираме и 
повече СПА-дестинации и възможностите за голф туризъм, които предлага страната. 
 
 


