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Продължава на стр. 6 

„Мултивак“ откри завода си 
в Икономическа зона София- 
Божурище
 На официална церемония в Икономическа 
зона  София-Божурище беше открит новият завод 
за вакуумни опаковки на германската компания 
„Мултивак“, която избра България и терен на 
„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) 
за реализация на инвестицията си.

Продължава на стр. 3 

Увеличаваме   мощностите за            
електрозахранване на Икономическа зона 
София - Божурище 
 „Национална компания индустриални зони” ЕАД получи на 18 май от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството разрешение за строеж 
на кабелно трасе, преминаващо през две области, за осигуряване на допълнителни 
енергийни мощности за инвеститорите в Икономическа зона София - Божурище. 
Трасето ще бъде изградено в рамките на следващите три месеца, така че инвеститорите 
трябва да са спокойни за доставките на необходимите количества ток в зоната. Това 
заяви изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес в интервю за предаването 
„Седмицата” по Дарик радио.

Продължава на стр.  2

Антоанета Барес, изп. директор на „Национална компания индустриални зони”:

До 500 хил. лв. финансиране ще 
могат да ползват технологични 
проекти по Националния 
иновационен фонд
 По Националния иновационен фонд са 
инвестирани над 48 млн. лв. в повече от 450 
технологични проекти за последните години. Това 
съобщи заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев по време на представянето на 
правилата за кандидатстване за Деветата сесия на 
фонда, която стартира през юни. В събитието участие 
взеха и изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия Габриела Козарева, нейният заместник 
Александър Минев, представители на бизнеса, 
научните среди, и др.

Продължава на стр.  4

Взаимно признаване на стоките: 
Съветът е съгласен да укрепи 
единния пазар
 Съветът постигна съгласие по общ подход по 
проект за регламент, насочен към подобряване на 
взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара 
в друга държава членка.

Продължава на стр. 5 

Европредседателство

БРОЙ 1, МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г.
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 Представители на „Национална компания 
индустриални зони“ ЕАД, ръководени от изпълнителния 
директор Антоанета Барес, са на посещение в централата 
на световния мебелен производител „ЮСК“ в Дания.

 По време на посещението са предвидени срещи с 
изпълнителния директор на „ЮСК Холдинг“ Ханс Хенрик 
Кьолби, със собственика на компанията Ларс Ларсен 
и с членове на мениджърския екип. Планирани са още 
визити до централния офис на компанията в Орхус, както 
и посещение на тренировъчен център за служители на 
„ЮСК“.

 Част от програмата е и посещение на най-големия 
автоматизиран логистичен център в Дания, снабден с 
високотехнологични роботи, сортировъчни станции и др. 
Инвестицията в центъра е на стойност около 200 милиона 
евро, а в него работят 450 души.

 „ЮСК“, чрез българското си дъщерно дружество 
„ЮСК Бул“ е най-големият инвеститор в българските 
държавни индустриални зони до момента. Компанията 
изгражда в Икономическа зона София-Божурище 
логистичен център за магазините си за цяла Югоизточна 
Европа. 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

РАЗВИТИЕ

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета 
Барес: 

Увеличаваме мощностите 
за ел. захранване на 
Икономическа зона София - 
Божурище

Продължава от стр. 1 

 НКИЗ работи с доставчика ЧЕЗ за 
разширението на електромощностите, необходими за 
работата на инвеститорите в зоната в Божурище, от 
средата на ноември 2017 г.  
 Договореното разширение е 30 мегавата, като 
13 мегавата ще се реализират на Етап 1 на зоната. 
На втори етап ще се присъединят 7 мегавата - чрез 
изграждане на възлова станция в зоната, а на трети 
етап - 10 мегавата, които ще се осигурят от подстанция 
„Банкя”.
 Причина за увеличението на електро-
потреблението е засиленият интерес към зоната

в Божурище, където вече са избрали да реализират 
инвестиционните си проекти 22 чуждестранни и 
български компании. НКИЗ работи активно по 
изграждането на инфраструктурата там и преди дни 
бяха въведени в експлоатация две нови улици.
 Изпълнителният директор на НКИЗ обяви, 
че в момента държавната компания започва работа в 
сътрудничество  с Община Стара Загора за развитието 
на нова индустриална зона в града. 
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Представители на НКИЗ на 
посещение в централата 
на „ЮСК“ в Дания

 Инвестицията е на стойност 100 милиона евро, а 
проектът се простира на парцел от 300 декара.
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Продължава от стр. 1

 На откриването присъстваха премиерът Бойко 
Борисов, държавният министър на икономиката, 
енергетиката и технологиите на Бавария Ханс 
Йозеф Пширер, зам.-министърът на икономиката 
Александър Манолев , изпълнителният директор на 
НКИЗ г-жа Антоанета Барес, висши ръководители 
на „Мултивак“, както и баварска бизнес делегация, 
водена от министър Пширер.   

 „Да виждам българското знаме до това на 
Германия и на ЕС ме прави истински щастлив. Радвам 
се, че голяма част от немските компании, които 
инвестират в България, са фамилни фирми, каквато 
е и „Мултивак“, защото те са гръбнакът на немската 
икономика“, каза по време на официалното откриване 
премиерът Бойко Борисов. По думите на министър-
председателя Икономическа зона Божурище е 
претърпяла впечатляващо развитие от създаването 
си досега, преодоляла е първоначалните трудности 
в изграждането на необходимата инфраструктура и 
днес вече изглежда като новосъздаден град.      

 Заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев подчерта усилията на екипа на 
НКИЗ за бързото развитие на зоната в Божурище и за 
привличането на много нови инвеститори.  „Важно е 
да посочим, че компаниите от германския бизнес са 
инвестирали над 3 млрд. лв. в българската икономика

 

 

 
„Интересът към зоните на НКИЗ и особено 

към Икономическа зона София – Божурище е 
изключително голям. Имаме подписани договори 
с 22 компании, част от които вече работят, а още 20 
са заявили намеренията си да направят инвестиции 
в нея“, посочи при откриването изпълнителният 
директор на НКИЗ Антоанета Барес.

 Икономическа зона София – Божурище е 
най-бързо развиващият се проект в портфолиото на 
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД 
от общо 10-те проекта, които държавната компания 
управлява в различни локации на територията на 
цялата страна.

 От създаването на Икономическа зона 
София – Божурище досега в нея са привлечени 22 
инвеститори, като само през първите четири месеца 
на 2018 година са подписани три окончателни и 
един предварителен договори със сертифицирани 
по ЗНИ  нови инвеститори.

 На територията й работят компании от 
България, Германия, Дания и Гърция от секторите 
автомобилна промишленост, високи технологии, 
складова и логистична дейност. Привлечените 
инвестиции надхвърлят 350 млн. лева, а очакваният 
брой разкрити нови работни места е 1100. 

„Мултивак“ откри завода 
си в Икономическа зона 
София- Божурище

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНВЕСТИЦИИ
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през последните години“, каза още Манолев.



Продължава от стр. 1

 Деветата конкурсна сесия ще се проведе по 
нова, детайлизирана методология, която е била 
предварително обсъдена с бизнеса и научните среди.

 „По новата процедура бизнеса и науката 
ще могат да се възползват от близо 5 млн. лв. 
финансиране, като максималната безвъзмездна 
помощ за един проект ще бъде до 500 хил. лв. 
Основната цел е процедурата да обхване максимално 
широк кръг от заинтересовани.

 В приетите правила за управление на 
средствата по НИФ се оптимизират сроковете и 
начина на последваща оценка. Предвижда се и 
намаляване на разходите за дълготрайни материални 
активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се 
насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в 
готово оборудване. В същата логика са направени и 
промени, които предвиждат до 10% от средствата да се 
ползват за външни услуги (до сега този процент е бил 
25). Така ще се таргетират по-добре и потенциалните 
кандидати, за да отговорят на стратегическите цели 
на Националния иновационен фонд.

 С цел повишаване на качеството на проектите, 
които се финансират се увеличават нужният брой 
точки за класирането им – от 60 на 70. Разписват 
се и подробни правила за действия при хипотеза, 
двама кандидати да са получили равни оценки. 
Ще се създаде и списък с резервни проекти, които 
са получили между 60 и 70 точки като те ще бъдат 
финансирани, ако остане наличен финансов ресурс 
или някой от спечелилите кандидати се откаже.

 От началото на месеца стартира 
информационната кампания за Деветата конкурсна 
сесия на Националния иновационен фонд, която 
ще обхване редица градове в България. Проектните 
предложения ще бъдат набирани от 25 юни до 

25 юли. Основната цел на фонда е повишаване 
на конкурентоспособността на българската 
икономика чрез стимулиране и   насърчаване на 
научноизследователската и развойна дейност на 
предприятията и стимулиране на сътрудничеството 
наука-бизнес.

Източник: Министерство на икономиката

До 500 хиляди  лева 
финансиране ще могат 
да ползват технологични 
проекти по Националния 
иновационен фонд

Откриха регионален ИТ развоен 
център, който разкрива 130 
висококвалифицирани работни 
места
 Заместник-министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов откри втория по големина и обем 
на предоставяните услуги ИТ развоен център, като 
част от световната структура за информационни 
технологии на Кока-Кола. Той ще предоставя 
високо ефективни бизнес решения за компанията 
на глобално ниво. Чрез откриването на центъра се 
отварят нови 130 работни места, като се предоставят 
редица възможности за обучение, развитие и 
кариерно признание на новите служители.

 Секторът на информационните и 
комуникационни технологии е от водещо значение за 
способността на страната ни да привлича и задържа 
млади и високо производителни кадри. По думите на 
заместник-министъра над 10 000 компании оперират 
в сектора, а оборотът на услугите в него се е увеличил 
с 300% за последните 7 години и достига 2,5 млрд. 
евро. Лъчезар Борисов каза още, че иновациите, 
цифровата трансформация и дигитализацията са 
сред приоритетите на Министерство на икономиката 
и допълни, че ще продължи да се работи за 
подобряване на бизнес средата и  намаляване на  
административната тежест за бизнеса.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
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Продължава от стр. 1

 Целта на регламента е да се подобри 
прилагането на принципа на взаимно признаване на 
вътрешния пазар и така да се гарантира, че стоките, 
законно предлагани на пазара в една държава-членка, 
могат да бъдат продавани по друг начин, стига да са 
безопасни и да спазват обществения интерес. 

 „Трябва да преодолеем редица бариери в 
различни области на вътрешния пазар. Много от тях 
са резултат от прилагането на различни правила в 
нехармонизирани сектори или лошо прилагане на 

Взаимно признаване на стоките: Съветът е 
съгласен да укрепи единния пазар

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

принципите на взаимно признаване. Споразумението 
ще помогне за насърчаване на свободата на движение 
на стоки на вътрешния пазар и следователно ще улесни 
достъпа до пазара за нашите предприятия, което в 
крайна сметка ще е от полза за всички европейски 
потребители”, заяви икономическият министър Емил 
Караниколов от Брюксел.

 Съществуващата законодателна рамка не 
гарантира надеждно прилагане на принципа на взаимно 
признаване, тъй като достъпът до пазара на стоки, които 
се считат за безопасни и в съответствие с обществения 
интерес в една държава членка, може да бъде отказан 
или ограничен в друга. Следователно предприятията са 
изправени пред неоправдани разходи и закъснения, тъй 
като те трябва да адаптират стоките си към различните 
изисквания на националните пазари.

 Всички държави-членки признаха 
необходимостта от адаптиране на съществуващата 
законодателна рамка, за да се намалят различията в 
тълкуването и прилагането на принципа на взаимно 
признаване от страна на националните органи, както и 
да се премахнат пречките, по отношение на постигането 
на истински конкурентни условия за предприятията.

Източник: Министерство на икономиката

НКИЗ и Стопанската академия в Свищов 
подписаха меморандум за сътрудничество
 Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в 
Свищов се присъединява към групата от университети, 
с които „Национална компания индустриални зони“ 
ЕАД си партнира по проекта Fast Tracking Success.

 Изпълнителният директор на националната 
компания Антоанета Барес и ректорът на висшето 
училище доц. д-р Иван Марчевски подписаха на 1 
юни меморандум за сътрудничество. Двете страни 
се споразумяха да си помагат в подготовката и 
реализацията на младите хора, които завършват 
академията, чрез професионални стажове или 
постоянна заетост в компании, които работят в 

индустриалните зони на НКИЗ.

 Целта на партньорството между НКИЗ и 
Стопанската академия е преодоляването на младежката 
безработица и недостига на квалифицирани 
специалисти в ключови сектори.

 Инициативата Fast Tracking Success на НКИЗ 
е замислена и в подкрепа на настоящи и нови 
инвеститори в държавните индустриални зони, 
за да  бъде преодоляно едно от най-сериозните 
предизвикателства пред инвестиционните проекти – 
недостига на качествени специалисти.
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 Кохезионната политика е най-важният 
инструмент на Европейския съюз за икономическо, 
регионално сближване и устойчиво развитие 
и приобщаващ растеж. Тя стои и в основата за 
подпомагане и развитие на услугите от общ интерес. 
Около това се обединиха над 70 представители на 
европейски работодателски организации по време 
на международната конференция „Услугите от общ 
интерес – двигател на устойчиво развитие и растежа 
в Европа”. Събитието, което е част от програмата на  
Българското председателство на Съвета на ЕС, се 
организира съместно от АИКБ, Европейския център 
на работодателите и предприятията, предоставящи 
услуги от общ интерес (CEEP) и Международния 
координационен съвет на организациите на 
работодатели (МКСОР).

 На събитието беше обсъдена ролята на 
обществените услуги и услугите от общ интерес 
в контекста на Кохезионната политика на ЕС 
и идентифицирането на механизми за тяхното 
увеличаване. Целта е услугите, които играят основно 
роля за намалява на различията между регионите и 
подкрепят икономическия и устойчив растеж в ЕС, 
да бъдат предоставяни от повече доставчици, като 
бъдат включени и повече работодатели. По думите 
на председателя на Комитета по регионално развитие 
в ЕП Искра Михайлова евродепутатите работят по 
опростяване на правилата на новата законодателна 
и финансова рамка на ЕС. След приемането, което 
се очаква да е през 2019 г., държавите-членки вече 
ще трябва да докладват напредъка и резултатите по 
усвояването на евросредствата на всеки 2 месеца, а не 
както беше досега на 4 години.

 Участниците разгледаха още и прилагането на 
Стълба за социалните права в цяла Европа. Основен 
акцент беше поставен върху огромния дисбаланс 
между търсене и предлагане на работна сила. 

ББР  ще бъде домакин на  първата 
среща на Междубанковата 
асоциация „Китай - ЦИЕ“ във  
формата 16+1
 Българската банка за развитие ще 
домакинства първата международна среща 
замногостранното финансово сътрудничество 
в рамките на механизма 16+1. Непосредствено 
преди срещата на върха между правителствените 
ръководители на Китай и страните от Централна 
и Източна Европа (ЦИЕ), която ще се проведе на 
6-8 юли в София, ББР ще посрещне членовете 
на Междубанковата асоциация Китай - ЦИЕ. 
Срещите на Комитета на висшите служители и 
Борда на директорите на банките-участници са 
предвидени за 3 и 5 юли.
 

По време на събитието в София  ще бъдат 
подготвени и приети Програма за сътрудничество 
за периода 2018-2020 г. и Споразумение за 
сътрудничество за изграждане на капацитет 
и споделяне на опит между банките-членове. 
Асоциацията е платформа за многостранно 
сътрудничество  в областта на финансирането 
на проекти, при което се спазват принципите 
на независимост в операциите, вземането на 
решения и поемането на риск. В нея участват 
14 банки за развитие и търговски банки, сред 
които ББР, Китайската банка за развитие, банки 
от Чехия, Хърватска, Словения,Черна гора, 
Латвия, Литва, Македония, Унгария, Румъния и 
Сърбия. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СЪБИТИЯ

се обединиха за
Европейски работодателски организации
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устойчиво
развитие и приобщаващ 
растеж в ЕС



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 
BG16RFOP002-2.010

От май до юли 2018 г.

ЦЕЛ: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни 
сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките 
и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, 
свързани с преодоляването на европейски и регионални 
предизвикателства;
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: за възнаграждения на квалифициран 
персонал, машини, оборудване, софтуер, наем на работни 
помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон 
и интернет) и разходи за офис консумативи, разходи 
за външни услуги – в т.ч. бизнес модел, изработване на 
икономическа оценка, финансова оценка и техническа 
оценка на продукти (стоки или услуги), разработване на 
технологии за производство на продукти (стоки), пазарни 
анализи и проучвания, маркетингови планове, създаване на 
интернет страница, разходи за участие в събития в страната 
и чужбина (семинари, конференции, изложения) разходи за 
командировки (пътни, дневни и квартирни) и др.;

ФИНАНСИРАНЕ: от 50.000,00 лв. до 200.000,00 лева и до 80% 
финансиране

Предстоящи събития
11 - 15 юни 

11 юни 2018
Европейски парламент на 
предприятията 

зала 3, Национален дворец на 
културата

---------

11 юни 2018
Конференция „Образо-
вание и труд” - локални 
проблеми, глобални 
решения”, организатор 
КРИБ 

х-л Маринела, зала София

---------

12 юни 2018
Bussiness Lady Live – 
ключовете за успех на 
жените в бизнес; Вечерна 
церемония „Наградите на 
Бизнес лейди“

х-л Шератон

14 юни 2018
Общо събрание на 
Ге р м а н о - б ъ л г а р с к а 
камара

Хотел Интерконтинентал, 
пл. Народно събрание 4

---------

15 юни 2018
17-о Традиционно гра-
динско парти на Виенския 
икономически форум

Дипломатическа академия 
Виена

---------

20 юни 2018
Работна среща за ролята за 
Агенциите за инвестиции 
в сферата на насърчаване 
на иновациите

Национален дворец на 
културата 

Продължава от стр. 1

Ако желаете, може да се откажете от абонамента по 
всяко време. Достатъчно е просто да ни изпратите 
e-mail с Тема/Subject - ОТКАЗ от имейл адреса Ви, който 
искате да бъде премахнат от базата ни данни. 

Уважаеми дами и господа,
 
От 25 май 2018 г. влeзe в сила Общият регламент за 
защита на личните данни (GDPR) - Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година.
 
В тази връзка се обръщаме към Вас, уведомяваме Ви 
и искаме Вашето изрично съгласие да продължим 
да изпращаме имейли с информация за дейността 
на „Национална компания индустриални зони” 
ЕАД, свързана с бюлетини, новини, прессъобщения, 
покани за предстоящи събития, информационни 
материали, справки и други релевантни съобщения. 

Ако имате въпроси и предложения, не се колебайте 
да ни ги споделите, а ние ще използваме тази 
информация, за подобряване на комуникацията с 
Вас, така че да отговаря максимално на очакванията 
на двете страни.

Европроекти Предстоящ прием

www.nciz.bg

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И 
РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ
От април до юни 2018 г.

ЦЕЛ: Подобряване на производствените процеси, повишаване 
на производствения капацитет и капацитета за управление с 
цел засилване на експортния потенциал на предприятията;
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: за машини, оборудване, софтуер, 
разходи за външни услуги – в т.ч. разработване, внедряване 
и сертифициране на системи за управление на качеството, 
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и 
приложения за управление на бизнеса и др.;

ФИНАНСИРАНЕ: от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева и  от 25% 
до 70% финансиране

Предстоящ прием
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