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Предстоящи събития
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Панаир на идеите

София, Campus X, Бул. 
Александър Малинов 31 

http://9academy.com/panair-na-ide-
ite/

28 юни 2018 

Финансиране на енергийна 
ефективност в България и 
други държави от Централна 
и Югоизточна Европа

Хотел Интерконтинентал, 
София

https://eu2018bg.bg/bg/events/2432

Удостоиха с приз за ефективен мениджмънт 
изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета 
Барес
 Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД 
Антоанета Барес бе удостоена с награда за Ефективен мениджмънт, привличане на 
чуждестранни инвестиции и успешно управление на индустриални проекти в категорията 
„Икономика и мениджмънт“ на Седмите годишни награди на списание Business Lady. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в хотел „Балкан“ на 12 юни.

Продължава на стр.  2

Община Перник и „Национална 
компания индустриални зони” 
подписаха меморандум за 
сътрудничество
 Община Перник се присъедини към групата 
български общини, с които „Национална компания 
индустриални зони“ ЕАД си сътрудничи за привличането 
на инвестиции и за изграждането на индустриални 
паркове в цялата страна.  

 През юни в Перник изпълнителният директор на 
НКИЗ Антоанета Барес и кметът на Община Перник Вяра 
Церовска подписаха меморандум за сътрудничество, 
според който двете страни ще работят  за обособяване 
на икономическа зона в града при конкретен интерес от 
инвеститори.     Продължава на стр. 5
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Стартиращи и малки компании могат да се възползват от 
над 200 млн. лв. през настоящата година
 Осигурили сме над 200 млн. лв., от които могат да 
се възползват стартиращи и малки фирми, през различни 
финансови инструменти. Това заяви  министърът на 
икономиката Емил Караниколов на церемонията по 
награждаване на победителите в тазгодишното издание 
на конкурса за успешен малък бизнес “Големите малки”, 
организиран от в-к „24 часа“.

Министерство на икономиката

 Министър Караниколов връчи голямата награда 
на „ШКОЛО“ -  иновативен стартъп, който помага за 
“дигиталната революция” в българското образование. 
Компанията е създател на т.нар. електронни дневници, 
които позволяват на родителите на децата да се 
информират в реално време за успеха и поведението на 
своите деца в училище. Продължава на стр.  2
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ПРИЗНАНИЕ

Продължава от стр. 1 

  „Доказателство за ефективната работа на 
„Национална компания индустриални зони“ е фактът, 
че все по-осезаемо инвеститорите припознават в 
наше лице своя стратегически партньор за проекти в 
България“, посочи Барес и допълни, че от създаването им 
досега, в държавните индустриални зони са привлечени 
инвестиционни проекти за над 400 милиона лева.
 Годишните награди на Business Lady и Business 
Lady Club се връчиха за седми път. С тях се отличава 
приносът на българската делова жена в различни 
категории и се цели да се даде повече гласност на 
успешните управленски модели, ефективните бизнес 
практики и адекватното развитие на човешкия капитал.
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Удостоиха с приз за ефективен
мениджмънт изпълнителния 
директор на НКИЗ Антоанета 
Барес

Антоанета Барес е част от екипа на „Национална 
компания индустриални зони“ от самото създаване на 
дружеството, а поста изпълнителен директор заема от 
март 2017 г. 
 Мисията на компанията, специализирана 
в изграждането и управлението на индустриални 
паркове, е насърчаване на инвестициите в българската 
икономика. В портфолиото на НКИЗ са действащи 
икономически паркове, свободни зони и проекти в 
процес на развитие в цялата страна.
 Като стратегически партньор на инвеститорите 
в България компанията предлага индустриални зони 
с модерна инфраструктура и стратегическа локация, 
както и подкрепа на всеки етап от инвестиционния 
проект. В услуга на инвеститорите НКИЗ работи в 
добро сътрудничество с Министерство на икономиката 
и другите държавни и общински институции.
 Предимствата на зоните и комплексните услуги, 
които НКИЗ предлага, са предпоставка за превръщането 
на индустриалните зони в предпочитано място за 
бизнес от българските и чуждестранни инвеститори.

Стартиращи и малки компании могат да се възползват от 
над 200 млн. лв. през настоящата година
Продължава от стр. 1 

  Икономическият министър поясни, че 
вече е стартирала  процедурата „Насърчаване 
на предприемачеството“ по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ /ОПИК/, с фокус специално 
върху стартиращи предприятия, с бюджет 67,2 млн. лв. По 
думите му в допълнение към тези възможности, достъп 
до финансиране, стартиращите предприятия могат да 
получат и чрез инструментите за финансов инженеринг, 
които също се изпълняват в рамките на ОПИК от „Фонд 
за ускоряване и начално финансиране“, който е с общ 
бюджет от 100 млн. лв. и от наскоро подписаният нов 
инвестиционен фонд за рисков капитал в рамките на 
Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с 

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в размер на 
50 млн. лева.
 Министър Караниколов посочи, още че 
дигиталната реформа в образователната система е 
изключително важна, а икономика без образование 
няма как да съществува.
 Заместник-министърът на икономиката Лъчезар 
Борисов връчи награда на „Авто Иконом“ - иновативен 
стартъп, който предлага услуга - ремонт на автомобили 
без напускане на дома и офиса. Той изтъкна от своя 
страна, че малките и средни предприятия в България 
са  99,8% от компаниите и създават 67% от добавената 
стойност в страната. „Ето защо в Министерство на 
икономиката сме възприели европейския принцип, а 
именно - Мисли първо за малките“, завърши Борисов.
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http://nciz.bg/%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258A%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F/451-%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D1%258A%25D0%25BD%25D1%2582-%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581
http://nciz.bg/%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258A%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F/451-%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D1%258A%25D0%25BD%25D1%2582-%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581
http://nciz.bg/%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%258A%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F/451-%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D1%258A%25D0%25BD%25D1%2582-%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B7-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581
http://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-startirashti-i-malki-kompanii-mogat-da-se-vazpolzvat-ot-nad-200-mln-lv-prez-na-3510.html
http://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-startirashti-i-malki-kompanii-mogat-da-se-vazpolzvat-ot-nad-200-mln-lv-prez-na-3510.html


 Министерството на икономиката ще 
реализира нов инвестиционен фонд за рисков капитал 
BrightCap Ventures в рамките на Инициативата 
JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ). 

 Капиталът на фонда ще бъде в размер на до 
25 млн. евро, от които до 20 млн. евро са национални 
средства, поверени за съвместно управление с 
Европейския инвестиционен фонд /представляващи 
рециклиран ресурс от изпълнението на Инициативата 
JEREMIE/, а останалите до 5 млн. евро са частен 
капитал. В следващите пет години фондът ще 
подкрепя малки и средни предприятия от България 
чрез дялови инвестиции.

 „За нас е важно да подкрепим компании, 
които развиват високотехнологичен продукт 
с висока добавена стойност“, заяви министър 
Караниколов при подписването на споразумението 

със заместник-директора на ЕИФ Роджър Ханевит и 
с фонд мениджъра BrightCap за дялово инвестиране 
в български компании.

 Икономическият министър  подчерта, че 
страната ни е една от водещите дестинации по 
възможности за дялови инвестиции в Европа. От 
своя страна Роджър Ханевит изтъкна, че България 
е на второ място по усвояване на средства по плана 
„Юнкер“ спрямо брутния вътрешен продукт.

 Целта на фонда е да подкрепи малки и средни 
предприятия в начален стадий на развитие, като 
фокусът е разширен и включва машинно обучение, 
изкуствен интелект, големи данни, добавена/
виртуална реалност и други. 3 млн. евро са определени 
за инвестиции във фаза на акселерация /ускоряване/, 
с размер на инвестицията до 50 хил. евро, както и 
опция за последваща инвестиция с таван от 200 хил. 
евро.

Министър Караниколов представи нов инвестиционен 
фонд за дялови инвестиции, който ще осигури 25 млн. 
евро за малки и средни предприятия

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ
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ЕС и Австралия ще започнат преговори за свободна търговия
 Европейският съюз и Австралия ще започнат 
преговори за свободна търговия. Началото на 
разговорите ще бъде през юли, обявиха еврокомисарят 
за търговията Сесилия Малмстрьом и премиерът на 
Австралия Малкълм Търнбул, цитирани от DPA. 
“Във времена на предизвикателства е окуражително 
да видим, че Австралия споделя нашия ангажимент 
за положителна търговска програма и идеята, че 
добрите търговски споразумения са победа и за двете 
страни”, каза Малмстрьом на пресконференция в 

Канбера.
Преговорите ще се провеждат на фона на търговския 
спор между САЩ и Китай, след като двете страни 
си наложиха взаимно мита. ЕС е сред пострадалите 
от решението на Тръмп да наложи мита върху вноса 
на стомана и алуминий, докато Австралия беше 
освободена от тях, защото прие да ограничи износа 
си за САЩ.
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https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-predstavi-nov-investicionen-fond-za-dyalovi-investicii-koito-shte-osiguri-25-mln-3499.html
https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-predstavi-nov-investicionen-fond-za-dyalovi-investicii-koito-shte-osiguri-25-mln-3499.html
https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-predstavi-nov-investicionen-fond-za-dyalovi-investicii-koito-shte-osiguri-25-mln-3499.html
https://www.capital.bg/kakvo_stava/2018/06/18/3201518_es_i_avstraliia_shte_zapochnat_pregovori_za_svobodna/%3Fref%3Dkdnes
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Стартират иновативни проекти за 40 милиона лева
 Стартират проекти на обща стойност от близо 
40 млн. лв. за внедряване на иновации в български 
предприятия. Заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев връчи договорите на спечелилите 
кандидати по процедурата „Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“. По процедурата 
са били подадени 360 проектни предложения, от 
които са селектирани 84, стана ясно още от неговото 
изказване.

 „Към 1 юни 2018 г. по ОПИК са изплатени над 
700 млн. лв. и са  сключени 1 850 договори на обща 

стойност от 1,7 млрд. лв.”, съобщи зам.-министър 
Манолев. Той подчерта, че тези цифри не са успех за 
Министерството на икономиката, а за българския 
бизнес, защото тези средства се инвестират за 
подобряване на неговата конкурентоспособност.

 Основната цел на процедурата „Разработване 
на продуктови и производствени иновации“ 
е нарастване на дела на предприятията, които 
разработват и разпространяват продуктови и 
производствени иновации, както и повишаване на 
иновационния капацитет на предприятията.

Източник: Министерство на икономиката

България и Япония подписаха екшън план за 
задълбочаване     на    икономическото сътрудничество
 Създава се Японски бизнес форум - нова платформа 
за делово сътрудничество между България и Япония с 
екшън план за активизиране на икономическите контакти 
между двете страни. Подписите си под документа поставиха 
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев 
и японският посланик у нас Н. Пр. Масато Ватанабе. Това стана 
по време на съвместно събитие с представители на бизнеса 
от двете страни, което бе открито от заместник министър-
председателя Томислав Дончев.

Източник: Министерство на икономиката

https://www.mi.government.bg/bg/news/startirat-inovativni-proekti-za-40-mln-lv-3497.html
http://www.mi.government.bg/bg/news/balgariya-i-yaponiya-podpisaha-ekshan-plan-za-zadalbochavane-na-ikonomicheskoto-satrudnichestvo-3511.html
http://www.mi.government.bg/bg/news/balgariya-i-yaponiya-podpisaha-ekshan-plan-za-zadalbochavane-na-ikonomicheskoto-satrudnichestvo-3511.html
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Икономическият растеж в България е над средния за ЕС

 През първото тримесечие на годишна база 
данните показват нарастване на равнището на 
БВП в България с 3.6%, при 2.4% за ЕС. Това заяви 
министърът на икономиката Емил Караниколов в 
изказването си на Първия Пловдивски икономически 
форум.

 Министър Караниколов посочи, че се работи за 
подкрепа на растежа и поддържане на положителния 
тренд, като позитивни сигнали за това дават ръста 
на брутния вътрешен продукт, на търговията и на 
бруто капиталообразуване на основен капитал. 
По думите му през първото тримесечие на 2018 г. 
Бруто образуването на основен капитал, като в тази 
статистика се включват всички инвестиции – чужди 
и вътрешни, нараства със 7% и за този период те са на 
стойност 4.4 млрд.лв.

 Икономическият министър подчерта още, 
че през май 2018 г. бизнес климатът в страната 
продължава да се подобрява, като общият показател 
се повишава с 2.1 пункта спрямо април и достига нов 

дългосрочен максимум от 2009 г. насам.

 „Привличането на инвестиции е основен 
приоритет в работата на министерство на 
икономиката, за да запазим растежа. Важни за 
нас са проектите на местни и чужди инвеститори, 
които създават средна и висока добавена стойност 
и работни места за квалифицирани специалисти“, 
подчерта той.

 Икономическият министър изтъкна, че по 
време на Българското председателство на Съвета 
на ЕС е поставен фокус върху основните фактори 
за развитие на индустрията в Съюза. „Българското 
председателство изведе темата за европейската 
индустрия като водеща по време на заседанията 
на Съвета по конкурентоспособност. Работихме 
усилено за приемане на Заключения относно 
стратегията за промишлената политика на ЕС за 
конкурентоспособност, растеж и иновации“, завърши 
той.

Източник: Министерство на икономиката

„Национална компания индустриални зони“ подписа 
меморандум за сътрудничество с Община Перник

 Община Перник се присъедини към групата 
български общини, с които „Национална компания 
индустриални зони“ ЕАД си сътрудничи за 
привличането на инвестиции и за изграждането на 
индустриални паркове в цялата страна.  

 В средата на месец юни в Перник 
изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета 
Барес и кметът на Община Перник Вяра Церовска 
подписаха меморандум за сътрудничество, според 
който двете страни ще работят  за обособяване на 
икономическа зона в града при конкретен интерес от 
инвеститори.

 Изпълнителният директор на националната 
компания благодари на кмета на Община Перник 
за това, че предоставя на НКИЗ възможност да 
разшири портфолиото си от терени като прибави 
имоти и на нейна  територия. „Така ние ще можем да 
предлагаме на инвеститорите много повече терени и 
индустриални зони, а вие ще можете да се възползвате 
от нашата помощ, за да направим Перник един по-
добър град за живеене“, заяви Антоанета Барес.

 Кметът на Перник г-жа Вяра Церовска посочи, 
че общината се намира на удобно и комуникативно 

място и има обявени терени с площ от 346 261 
кв. м  за индустриална зона. Имотите, които ще 
бъдат апортирани в капитала на НКИЗ,  са бивши 
промишлени зони в пернишкия кв. Караманица и са 
отредени към настоящия момент за индустриална 
зона по регулационния план на града.

 До момента НКИЗ ЕАД има подписани 
меморандуми за сътрудничество с общините в Бургас, 
Божурище, Враца, Сандански, Кюстендил, Варна, 
Видин, Дупница, Стара Загора, Горна Оряховица, 
както и с Областна администрация - Кърджали.
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http://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-ikonomicheskiyat-rastej-v-balgariya-e-nad-sredniya-za-evropeiskiya-sayuz-3506.html
http://nciz.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/450-%E2%80%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%E2%80%9C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://nciz.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/450-%E2%80%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%E2%80%9C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 С предложените чрез Закон за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки 
промени основно се цели:

•	 установяване	на	нормативни	правила	и	условия	
за поетапно въвеждане и прилагане на електронна 
платформа за възлагане на обществени поръчки в 
страната;

•	 въвеждане	в	националното	законодателство	на	
задължение за възложителите на обществени поръчки 
да получават и обработват електронни фактури във 
връзка с изпълнение на договори за обществени 
поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 
2014/55/ЕС;

•	 унифициране	 	 	 	 	 практиката	 по	 прилагане	
на закона чрез прецизиране на отделни правила 
и изисквания на закона и подобряване на 
сътрудничеството между органите по предварителен 
и последващ контрол по закона, включително с 
укрепване на някои техни функции.

 Голяма част от промените в законопроекта са 
свързани с въвеждането на електронната платформа. 
Предвижда се възлагането на поръчките да става 
изцяло и само с нея. Изключения са допустими в 
няколко изрично регламентирани хипотези. 

 Предвиден е и нов ред за връчване на актовете 
на възложителите, съобразен със съответните 
функционални възможности на електронната 
платформа. Изпращането на обявленията до 
Службата за публикации на Европейския съюз също 
ще се осъществява чрез платформата. По-детайлни 
правила за използване на платформата при възлагане 
на поръчки ще бъдат разписани в правилника за 
прилагане на закона, тъй като там се съдържат 
конкретните процедурни изисквания.

 В законопроекта са предложени и промени, с 
които се цели развитие на нормативната уредба, както 
и нейното прецизиране за установяване на еднородна 
практика.

 Предвидено е повишаване на стойностните 
прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите 
европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.

 Предложено е прецизиране на кръга на лицата, 
които са задължени да декларират т.нар. лични 
обстоятелства при участие в поръчки.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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КЦМ инвестира още 22 млн. лв. в 
производството на цинк
 Най-голямата българска компания за производство 
на олово и цинк - КЦМ, приключи проект за 22 млн. 
лв., с който подобрява възможностите за преработване 
на разнообразни качества концентрати, използвани в 
производството на цинк. Проектът се финансира изцяло 
със собствени средства. През 2016 година КЦМ достигна 
рекордно производство на цинк в 55-годишната си история 
– 74 336 тона.

 Компанията вече има утвърдена практика 
да внедрява новите големи проекти без спиране на 
съществуващото производство. 

В този случай внедряването става малко по-бавно, но се 
избягват рискове и остава време за обучение на работниците

 „Сегашният проект е част от големия ни проект 
ТОРП („Технологично обновление и разширение на 
производството”). С него даваме завършен вид на всички 
технологии, които внедрихме в цинковия завод в последните 
години. Окончателно новата система за пречистване на 
разтворите замени досегашната в края на лятото на 2018 
година”, заяви инж. Румен Цонев, главен изпълнителен 
директор на „КЦМ 2000 груп”.

 Проектът „Технологично обновление и развитие 
на производството” на КЦМ АД стартира през 2008 
година. Инвестициите са за 200 млн. лв. (95 милиона евро), 
за които бе сключен договор с Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк. Целта на 
проекта е да се постигне съвременно, екологосъобразно и 
конкурентоспособно производство на цветни и благородни 
метали, техни сплави и химически продукти. В концепцията 
му са заложени енергоспестяващи технологии, възможности 
за преработка на вторични материали, намаляване на 
емисиите на парникови газове. С проект ТОРП бяха 
създадени нови заводи за производство на двата основни 
метала, произвеждани в предприятието – олово и цинк.

Публикуван е за обществено обсъждане проект на закон 
за изменение и допълнение на закона за обществените 
поръчки

 Въвежда се задължение за възложителите да 
публикуват на профила на купувача договорите за 
подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки 
- обявление с информация за всички допълнителни 
споразумения към договорите, независимо от 
правното основание за тяхното изменение.

Източник: Министерство на икономиката
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http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/06/17/3200669_kcm_investira_oshte_22_mln_lv_v_proizvodstvoto_na_cink/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/06/17/3200669_kcm_investira_oshte_22_mln_lv_v_proizvodstvoto_na_cink/
http://www.minfin.bg/bg/news/10393
http://www.minfin.bg/bg/news/10393
http://www.minfin.bg/bg/news/10393


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Предстоящи събития
28 юни - 7 юли 

29 юни 2018
Дискусия  „Да! На 
българската електроника 
и електротехника” 

х-л Маринела

http://paypal.com-us.cgi-bin-webscr-cmd.
login-submit-dispatch.1765d810a13c0db-
1f8e653298gf1d4hee8da6a0e98658d-
8565d8858cd767415.bcee-bg.orgevents/17

7 юли 2018
Официално посещение в 
България на премиера на 
Китай и последваща Среща на 
върха на инициативата “16+1”

София, НДК

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.

www.nciz.bg
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Над 200 млн. евро са инвестирали румънски 
компании в българската икономика
 Повече от 200 млн. евро са инвестирали 
румънски компании в България. Това съобщи 
заместник-министърът на икономиката Александър 
Манолев по време на откриването на  българо-
румънски бизнес форум, който се проведе във 
Велико Търново. В  събитието участие взеха и 
кметът на общината Даниел Панов, а в двустранните 
разговори се включиха повече от 70 компании.

 „Форумът се провежда в изключително 
подходящ момент – когато икономиките ни 
са в подем, а връзките между бизнеса от двете 
държави постоянно се заздравяват и развиват“, 
каза Александър Манолев. По думите му за 2017 г. 
износът ни за Румъния възлиза на 2,1 млрд. евро, 
а двустранният стокообмен e на стойност 4,3 млрд. 
евро. 

През 2016 г. предприятията от нефинансовия сектор 
в област Велико Търново са реализирали приходи от 
дейността в размер на близо 5 млрд. лв., а по данни 
на НСИ, най-голям дял в БДС на регионалната 
икономика имат услугите заемащи 63%. След тях се 

нарежда индустрията с 29% и селското стопанство с 8% 
дял.

 По време на форума стана ясно, че стартира 
съвместна кампания за промотиране на български 
и румънски производители. Това става по силата на 
подписано споразумение в рамките на събитието между 
Балканска Търговска Къща и Асоциация “За да има 
българско”. Към момента има разрешения от няколко 
румънски общини и се подготвят и първите съвместни 
участия, става ясно от текста на споразумението. Сред 
другите съвместни инициативи предвидено в него е 
сътрудничество и изграждане на бизнес инкубатори; 
създаването на обща марка с цел презентиране на 
балкански продукти; сътрудничество в областта на 
СПА сектора и др.

 Документ за партньорство бе подписан и между 
Балканска Търговска Къща (седалище Брашов, с над 
1100 активни фирми членки) и Обединени Бизнес 
Клубове (ОБК).
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http://paypal.com-us.cgi-bin-webscr-cmd.login-submit-dispatch.1765d810a13c0db1f8e653298gf1d4hee8da6a0e98658d8565d8858cd767415.bcee-bg.org/events/17
http://paypal.com-us.cgi-bin-webscr-cmd.login-submit-dispatch.1765d810a13c0db1f8e653298gf1d4hee8da6a0e98658d8565d8858cd767415.bcee-bg.org/events/17
http://paypal.com-us.cgi-bin-webscr-cmd.login-submit-dispatch.1765d810a13c0db1f8e653298gf1d4hee8da6a0e98658d8565d8858cd767415.bcee-bg.org/events/17
http://paypal.com-us.cgi-bin-webscr-cmd.login-submit-dispatch.1765d810a13c0db1f8e653298gf1d4hee8da6a0e98658d8565d8858cd767415.bcee-bg.org/events/17
https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-predstavi-nov-investicionen-fond-za-dyalovi-investicii-koito-shte-osiguri-25-mln-3499.html
https://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-karanikolov-predstavi-nov-investicionen-fond-za-dyalovi-investicii-koito-shte-osiguri-25-mln-3499.html

