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 „Национална компания индустриални зони” ЕАД 
подкрепя разширяването на търговския и инвестиционен 
обмен между България и Йордания. Държавното дружество 
бе представено от изпълнителния директор Антоанета 
Барес, която участва в бизнес форум в Аман. Той беше част 
от посещението на президента Румен Радев в Йордания. 
Участие взеха десетки представители на български и 
йордански компании в сферата на отбранителната индустрия, 
електрониката, хранително-вкусовата промишленост и 
други.
 Изпълнителният директор на „Национална компания 
индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес представи 
терените на дружеството  чрез видеопрезентация. 
 В рамките на форума беше подписан Меморандум 
за сътрудничество от Хасковската търговско-промишлена 
палата с Аманската търговска камара и с Бизнес 
асоциацията „Европа-Йордания“. Беше договорен и 
Меморандум за сътрудничество между София Тех Парк и 
научноизследователския център SESAME в Йордания.
 Държавният глава Румен Радев подчерта пред 
участниците във форума, че България може да предостави 
отлична възможност за достъп на йордански компании до 
европейския пазар, а страната ни разглежда Йордания като 
перспективен партньор за разширяване на българския износ 
към региона на Близкия Изток.

НКИЗ подкрепя инвестиционния 
обмен между България и Йордания

НКИЗ ще подкрепя привличането на инвестиции от Мароко в 
индустриалните зони

 „Национална компания индустриални зони” ЕАД 
ще подкрепи привличането на марокански инвестиции  в 
българските индустриални зони. Държавната компания 
беше представена от изпълнителния директор Антоанета 
Барес пред българо-мароканския бизнес форум, който се 
проведе в Казабланка. Форумът беше част от посещението 
на правителствената делегация, водена от премиера Бойко 
Борисов.
 Двустранните търговски отношения между 
България и Мароко се развиват динамично и възходящо. 
През първите седем месеца на 2018 г. стокообменът 
между двете страни възлиза на над 140 млн.щ.д.  и 
бележи ръст от над 20% спрямо същия период за 
2017 г. Това заяви министърът на икономиката Емил 
Караниколов при откриването на форума.
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Още двама инвеститори 
в Божурище получиха 
сертификати   за   проектите си
 Министърът на икономиката Емил Караниколов 
връчи пет сертификата за инвестиции на стойност 
над 32 млн. лв., които ще разкрият 116 нови работни 
места. Два от тях са за инвеститорите, които избраха 
за проектите си територията на Икономическа зона 
София - Божурище.
 Сертификат за инвеститор клас „А” беше 
връчен на компанията „Асиса” ООД - първият турски 
инвеститор в зоната. Проектът на „Асиса“ предвижда 
изграждане на модерна складова база на територията 
на НКИЗ в Икономическа зона  София - Божурище за 
предоставяне на услуги по складиране и съхранение на 
стоки и товари. Инвестицията е за  5 100 000 лв. и по 
проекта ще бъдат разкрити нови 5 работни места.

 Сертификат за инвестиция клас „Б“ беше 
връчен и на българската компания „Мемтекс” ЕООД. 
Компанията ще изгражда нова производствена 
база в Божурище за основната си дейност, която 
е ориентирана към производството на части и 
компоненти за автомобилни газови системи. Размерът 
на инвестицията възлиза на 750 000 лв., като ще бъдат 
разкрити 10 нови работни места.
 Министър Караниколов подчерта, че 
доказателство за високият инвестиционен интерес 
към страната ни са и проектите, които са в процес 
на сертифициране. „В Българската агенция за 
инвестиции са подадени още 49 проекта за инвестиции 
на стойност 1,379 млрд. лв., които се очаква да открият 
нови 6157 работни места“, посочи той.
 Икономическият министър връчи още 
сертификат за инвестиция клас „А“ на „Уеърхаузинг 
енд логистикс“ ЕООД и на „алиян“ ООД, както и 
сертификат за инвестиция клас „Б“ на и „Садово 
Инвест“ ООД.

Индустриалните зони у нас представени в Мадрид
Българските държавни индустриални зони като 
все по-атрактивна дестинация за реализиране на 
инвестиции бяха представени на Бизнес форум, 
провел се в Мадрид, Испания на 11 декември. С 
интерактивна видеопрезентация и покана към 
потенциалните инвеститори да посетят страната ни, 
изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес 
очерта предимствата на 11-те проекта на компанията 
и на благоприятния бизнес климат в България.
 Като стратегически партньор на инвеститорите 
в България, НКИЗ предлага индустриални зони с 
модерна инфраструктура и стратегическа локация, 
както и подкрепа на всеки етап от инвестиционния 

проект, посочи Барес. В услуга на бизнеса компанията 
работи в добро сътрудничество с Министерство 
на икономиката и другите държавни и общински 
институции.
 По време на форума в Мадрид се състояха 
и двустранни срещи между представители на 
деловите среди от двете страни, с цел запознаване със 
спецификата и възможностите на пазара и търсене на 
нови форми за взаимноизгодно сътрудничество между 
фирми от България и Испания.
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 „Още следващите месеци ще дадем по-
голям тласък на икономическите отношения между 
България и Мароко. Стокооборотът надвишава 
250 милиона евро в сферите на строителството, 
фармацията, храните.“ Това заяви българският 
министър-председател Бойко Борисов по време на 
съвместно изявление с мароканския си колега Саад 
Еддин Ел Отмани в Рабат. Премиерът Борисов е на 
двудневно официално посещение в мароканската 
столица.
 В присъствието на двамата правителствени 
ръководители беше подписано Административно 
споразумение към Спогодбата за социална сигурност 
между България и Мароко. Документът регулира 
осигуряването при работа в двете държави, както и 
реда за отпускане и изплащане на пенсии и други видове 
обезщетения на хора, които са били осигурявани 
в двете страни. „Надявам се с това споразумение, 

което днес подписахме, да дадем по-голям тласък още 
следващите месеци в бизнес отношенията“, посочи 
българският премиер. Като пример за активизиране 
на тези връзки министър-председателят определи 
провелите се два икономически форума в Рабат и 
Казабланка по време на официалната визита в Мароко.
 В изявлението си българският премиер 
Борисов подчерта, че в сферата на сигурността и 
сътрудничеството, особено по темата тероризъм и 
миграция, двете страни работят усилено от няколко 
месеца и даде заявка, че партньорството ще продължи 
и за в бъдеще. 
 „Представихме и възможностите на 
военнопромишления комплекс в България,“ допълни 
още министър-председателят Бойко Борисов и 
отправи покана към мароканския си колега да посети 
страната ни в началото на другата година.
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Премиерът Бойко Борисов: Още в следващите месеци ще дадем по-
голям тласък на икономическите отношения между България и Мароко

НКИЗ ще подкрепя привличането на инвестиции от Мароко в 
индустриалните зони

 Министър Караниколов изтъкна, че България 
се стреми да развива капиталоемки и иновативни 
производства с висока добавена стойност, да подобрява 
бизнес климата и възможностите за развитие на 
технологиите. „Имаме потенциал да привлечем 
марокански инвестиции и да предоставим благоприятни 
възможности за дейности в редица области като 
информационни и комуникационни технологии, 
електроника и електротехника, машиностроене, 
авточасти, високотехнологични промишлени 
производства и услуги, селско стопанство и хранително-
вкусова промишленост, транспортна и логистична 

инфраструктура и туризъм“, каза той. 
 По предложение на домакините ще 
бъде създадена българо-мароканска смесена 
търговско промишлена палата, която ще включва 
браншови организации, смесени палати и отделни 
представители на бизнеса. 
 По време на своето посещение в Мароко 
министър Караниколов се срещна и с г-н 
Мохамед Беншаабун, министър на икономиката и 
финансите. Двамата обсъдиха необходимостта от 
задълбочаване на икономическото сътрудничество 
между двете страни. 
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Стартират 24 проекта за развитие и внедряване 
на иновации в българската икономика

 Стартират 24 проекта за развитие и внедряване на 
иновации в българската икономика на обща стойност от 5,4 
млн. лв. Договорите на бенефициентите по последната сесия 
на Националния иновационен фонд (НИФ) бяха връчени 
днес от заместник-министъра на икономиката Александър 
Манолев и изпълнителния директор на Агенцията за 
насърчване на малките и средни предприятия д-р Бойко 
Таков.
 „За последните осем сесии по НИФ, са инвестирани 
над 48 млн. лв. в общо 455 иновативни проекти, значителна 
част, от които не просто са реализирани, но и надградени“, 
каза Александър Манолев. По думите му фондът се е 
утвърдил като важен и работещ инструмент за насърчаване 
на повече иновации в българската икономика.
 Тази година процедурата по фонда се проведе по 
изменени правила и завърши в много по-кратки срокове. 
„Мотивирани сме да продължим да подобряваме работата с 
фонда и заедно с колегите от агенцията ще направим пълен 
преглед и отново ще инициираме промени през 2019 г.“, 
допълни икономическият заместник-министър и подчерта, 
че най-важна ще бъде обратната връзка от бенефициентите. 
Според него трябва с общи усилия да се направят постъпки и 
за увеличаване на бюджета по този инструмент, защото през 
годините той е доказал своята целесъобразност.

 Изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко 
Таков поздрави всички бенефициенти и им пожела да 
приключат успешно и в срок проектите, които стартират. „За 
рекордно кратките шест месеца приключи класирането на 
9-та сесия по НИФ. Изключително съм доволен, че днес тук 
са всички бенефициенти по проектите с които бяха сключени 
договори. Както по тази, така и по всички други теми, които 
са в ресора на агенцията, можете да разчитате на оперативен 
диалог и подкрепа“, каза още той.
 Основната цел на Националния иновационен фонд 
е насърчаване на научноизследователската и развойната 
дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията 
на научноизследователски развойни проекти и проекти 
за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или 
усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени 
към засилване на икономическата ефективност, повишаване 
на иновативния потенциал и технологичното равнище на 
предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, 
повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът 
цели да подобри пазарния резултат за предприятията 
и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо 
качество, увеличаване обема на производство, намаляване 
използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в 
ефективни предприятия.
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ПРОЕКТИ
Вяра Церовска, кмет на Перник: Общината успя да реализира целите, 

които си постави за тази година

 Община Перник успя да реализира целите, 
които си постави за тази година.Това каза в интервю 
за предаването „Перничани-потомците на Кракра“ на 
Радио „Фокус“ кметът на Перник Вяра Церовска.
 Тя добави, че тази година са изградени две нови 
детски градини – детска градина „Изворче“ и детска 
градина „Миньорче“. Освен това през тази година е 
реновиран и моста над река Струма, поясни кметът на 
Перник и добави, че последният открит обект е Паркът 
на предизвикателствата в квартал „Драгановец“, който 
е определян като най-красивото място в цяла Западна 
България. 
 Освен изпълнените проекти предстоят и 
нови, каза Вяра Церовска. „Ние работим за това 
да има инвестиции в Перник, и неслучайно заедно 
с Национална компания „Индустриални зони“ 
имаме съвместно действие относно изграждане на 
индустриална зона в квартал „Караманите“ на площ 
от 320 дка. Сигурна съм, че ще има интерес. 
 Ние сме разположени на удобна територия 
близо до София, бързо ще се запълнят немногото 

декари, които имаме, имаме добра комуникация с 
главен път за Гърция, близо сме до Македония и 
Сърбия, има железопътен превоз, така че в рамките 
на няколко години индустриалната зона ще бъде 
място, в което ще има и логистични центрове, малки 
производства и възможност за много инвестиции“, 
поясни тя. 
 Кметът Вяра Церовска каза още, че проблемът 
на общината е тежкото финансово състояние, което 
не позволява да бъдат реновирани пътищата от 
последните 30 години. 
 Тя изрази надежда, че с оздравителния план, 
с финансовата политика, която следват ще имат тази 
възможност в следващите години, тъй като сега 
за една година са успели да върнат 3.5 млн. лева от 
задълженията, които Община Перник е имала към 
НАП за периода 2009-2014 година. 
 Кметът на Перник заяви, че общината се 
възползва от всяка възможност да направят града 
по привлекателен за младите и за чуждестранни 
инвестиции.

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.


