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Предстоящи събития
15  - 18 октомври

BUILDING INNOVATION FORUM 2019
Дата: 17 октомври 2019, четвъртък
Час: 09:00
Място: SofiaEventCenter, София

Международна HR конференция „Leading HR Transformation
Дата: 18 октомври 2019, петък
Час: 09:00 - 18:00
Място: Интер Експо Център, София

14-та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“
Дата: 15 - 16 октомври 2019, вторник - сряда
Час: 09:00
Място: Интерпред СТЦ, София

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ НА БГСКЛАД
Дата: 16 октомври 2019, сряда
Час: 09:00 - 17:00
Място: Интер Експо Център, зала Витоша,
бул. Цариградско шосе №147

Конференция „TheNext Big Thing 2019“
Дата: 17 октомври 2019, четвъртък
Час: 09:00 - 17:30
Място: Национален дворец на културата, Зала 6, София

Новата концепция за развитие на 
индустриалните зони ще повиши 

инвеститорския интерес към България
 „Съвсем скоро ще бъдем готови със Закона за 
индустриалните зони. Всеки инвеститор, който желае 
да дойде и да прави бизнес в България, ще може да се 
възползва от него“. Това заяви министърът на икономиката 
Емил Караниколов по време на Конференция на почетните 
консули на Република България. Във форума участваха 71 от 
общо 75 почетни консули, представляващи страната ни в 45 
държави. 
 Целта на конференцията е да бъде направен преглед 
на дейността на българските почетни консули зад граница, 
да бъдат споделени добри практики, както и да бъдат 
представени актуалните тенденции във външната политика, 
икономиката, търговията и инвестиционните възможности 
на България. 
 По време на форума министър Караниколов 
припомни, че в края на октомври с притеснение и надежда 
очакваме развръзка по казуса Брекзит. „В контекста на 
повишената несигурност в глобален мащаб, Министерството 
на икономиката ще продължи да работи за запазване на 
икономическата и финансовата стабилност в страната, като 
същевременно се предприемат активни мерки за постигане 
на устойчиво висок икономически растеж“, каза още той. 
По негови думи в перспектива развитието на българския 
износ ще остане силно зависимо от възстановяването на 
европейската икономика. В тези условия вероятно все още 
ще се наблюдава усилено преориентиране към трети пазари, 
които за разлика от европейския пазар показват завиден 
растеж. От началото на годината общият ни износ бележи 

рекордни нива и възлиза на близо 38 млрд. лв.   
 Икономическият министър изтъкна, че последните 
данни мотивират да се търси възможности за ръст на 
експорта на пазарите на бързо развиващите се икономики, 
както и за увеличаване пазарния дял на българските стоки в 
страни, които са наши традиционни търговски партньори и 
остават високо платежоспособни. 
 В заключение министър Караниколов благодари на 
почетните консули, че представят България като фактор за 
стабилност и подчерта, че разчита на съдействие от тяхна 
страна за по-нататъшно разширяване на двустранните 
делови връзки и позиционирането на България като 
предпочитана дестинация за инвеститорите.



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Галъп: България има модел за дуално 
образование, но трябва да се прилага

 Дуалното образование има положителен ефект 
върху развитието на професионалното образование в 
България. Това е изводът от изследване сред фирми и 
професионални гимназии, участвали в проекта ДОМИНО 
за въвеждане на дуалното образование в нашата страна. 
Компаниите възнамеряват да продължат участието си в 
дуалното образование, както и да развият допълнително 
сътрудничество с бизнеса. Въпреки положителните 
резултати дуалното образование все още е изправено пред 
редица трудности и препятствия и за двете страни – бизнес 
и училища. Тези предизвикателства са част от по-общата 
тревога за развитието на професионалното образование в 
България, коментират от проекта, предоставил данните от 
анкетата.
 Проучването на “Галъп интернешънъл“ е направено 
в периода юни – юли сред 104 фирми и 31 училища по 
ДОМИНО, 502 фирми и 153 училища извън проекта, както и 
четири фокус групи с ученици от професионални гимназии 
и родителите им.
 Анкетите са осъществени с финансовата подкрепа 
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в 
края на петгодишния проект ДОМИНО (2015-2019), като 
са обхванали близо 1600 ученици от цялата страна, които 
се обучават по дуалната система по общо 12 професии, 
като работят в над 170 фирми български и чуждестранни 
фирми. Над 70% от завършилите по ДОМИНО вече 
работят в предприятията, където са трупали трудов опит. 
Проектът помогна България да изгради свой модел на 
дуално образование (учене чрез работа), използвайки 
опита на Швейцария – една от страните в света с най-
ниска младежка безработица, както и добрите традиции 
на българското дуално обучение. Взаимодействието на 
местно ниво за развитие на дуалното образование е оценено 
положително както от представителите на бизнеса, така и от 
представителите на професионалните училища. Участвалите 
в ДОМИНО споделят най-високо удовлетворение от 
взаимодействието между работодатели и образователна 
система на местно равнище. 61% от фирмите и 84% от 
училищата по проекта оценяват сътрудничеството между 
училищата и бизнеса като много добро.
 Положителна тенденция за развитието на дуалното 
образование в страната се открива и в готовността на бизнеса 
да отдели хора от своя екип за разработване на учебна 
програма, която да отговаря по-пълно на съвременните 
нужди на фирмите и да помага за изграждането на 
квалифицирани кадри.
 Повече от половината от участвалите в проучването 
фирми по ДОМИНО изразяват ясно своето съгласие да 
отделят част от работниците си, за да участват в семинари 
по дуалното образование. При представителите на бизнеса 
извън ДОМИНО отношението към тази идея е по-скоро 

резервирано: почти една трета от тях не са склонни 
да освободят няколко свои работника, за да участва в 
разработването на нови учебни програми. Това говори по-
скоро за недоверие от страна на предприемачите, които нямат 
опит с дуалното образование, както и за необходимостта от 
по-широка разяснителна кампания за ползите за бизнеса от 
него.
 Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, 
и от представителите на образователната система, на първо 
място излиза притеснението на фирмите за инвестициите 
в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят 
за тях.  Особено висок е делът на участващите в ДОМИНО 
предприятия, които споделят, че изпитват такива 
притеснения във връзка с проекта – 73%. Сред основните 
проблеми се очертават и по-дълбоките цялостни пропуски в 
професионалното образование в страната. Както учениците 
във фокус групите, така и дял от 57% от  представителите 
на бизнеса, споделят за широки разминавания между 
преподаваното в училищата и необходимите знания и 
умения, които стажантите трябва да имат за работа в реална 
среда.
 Според резултатите от проучването теорията, 
преподавана в професионалните гимназии в страната, често 
е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. 
Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, 
че практическите занятия остават на заден план, за тях често 
не остава учебно време или няма подходяща материална база 
и преподаватели.Намирането на достатъчно заинтересовани 
фирми за формиране на дуална паралелка се определя 
като най-голямата трудност пред която са изправени 
професионалните гимназии при прилагането на дуалната 
система за обучение. 44% от участвалите в проучването 
представители на училища посочват този проблем като 
основен. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  СЪТРУДНИЧЕСТВО

НКИЗ и Корейската корпорация за 
индустриални комплекси подписаха 

Меморандум за разбирателство
 Национална компания индустриални зони (НКИЗ) 
и Корейската корпорация за индустриални комплекси 
подписаха Меморандум за разбирателство в Сеул. Владимир 
Каролев, член на Борда на директорите на НКИЗ, и Су 
Джун Чой, генерален директор на Корейската корпорация 
за индустриални комплекси, се обединиха около идеята за 
създаване на условия за активно развитие на инвестиционния 
потенциал между двете страни. Владимир Каролев беше част 
от българската делегация, която придружаваше министър 
председателят Бойко Борисов по време на официалното му 
посещение в Република Корея.
 НКИЗ и Корейската корпорация за индустриални 
комплекси ще обменят опит и ще си сътрудничат в областта 
на създаване и управление на индустриални и икономически 
зони. Двете организации ще работят за привличане на 
инвеститори и ще насърчават компаниите, работещи в 
техните зони, да изграждат технологични и търговски 
връзки с чуждестранните си партньори.Те ще подкрепят и 
проекти за научноизследователска и развойна дейност.
 Стокообменът между България и Република 
Корея бележи 48% ръст за 2018 г. и достига 286.6 млн. 

щ.д, каза министърът на икономиката на България Емил 
Караниколов по време на българо-корейския бизнес форум 
в Сеул. България е заинтересована от разнообразяване 
на стоковата структура на взаимната търговия, изтъкна 
още министърът. Емил Караниколов подчерта още, че 
страната ни е готова да разшири подкрепата си за бъдещи 
корейски проекти у нас. Според него това може да стане 
в областите на автомобилостроенето, електрониката 
и електрооборудването, високотехнологичните и 
иновационни производства. „България се ангажира да 
развива иновативни производства с висока добавена 
стойност. Икономическата ни политика е фокусирана върху 
разширяването на различни сектори като информационни 
и комуникационни технологии, екологични технологии и 
иновации“, допълни той.
 Броят на регистрираните у нас компании с корейско 
участие вече е 249 и това е важен фактор в сътрудничеството 
между двете страни, стана ясно още на бизнес-форума. 
Министър Караниколов увери присъстващите, че България 
ще подкрепи нови бизнес инициативи и ще се стреми да 
разшири партньорството си с корейски бизнес.

2223



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  ОБМЯНА НА ОПИТ

 Инициативата „Fast Tracking Success“ на „Национална 
компания индустриални зони“ ЕАД получи национално 
отличие в конкурса Европейски награди за насърчаване 
на предприемачеството 2019 г. Церемонията се състоя в 
Министерството на икономиката, като призът беше връчен на 
НКИЗ от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов.
По време на награждаването г-н Борисов подчерта, че 
Министерството на икономиката води политика, фокусирана 
върху иновациите, предприемачеството, малките и средните 
предприятия, както и стартъпите като основен фактор за 
устойчив растеж. Той изтъкна, че предходни години проекти, 
които са спечелили награди на национален етап, след това са 
стигнали до високи нива в Европа.

Министерството на икономиката, 
БАН и Министерството на 

стратегиите и финансите на 
Република Корея стартират проект 

за обмяна на знания
 „Приветстваме трансфера на корейския опит 
в развитието на системи за ранно предупреждение на 
кризи в икономиката. Имайки предвид настоящата бързо 
променяща се икономическа и геополитическа обстановка 
на глобално ниво, разработването на такава система би било 
полезно за навременното взимане на адекватни решения в 
полза на страната ни“. Това каза заместник-министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов по време на представянето на 
проекта „Разработване на система за ранно предупреждение 
при кризисни ситуации в сектори на българската икономика, 
базирана на опита на Корея в икономическото развитие“.
 Проектът стартира на база на подписани документи 
с корейската страна по време на българо-корейски бизнес 
форум в Сеул. Събитието беше открито от министъра на 
икономиката Емил Караниколов, който беше на официално 
посещение заедно с министър-председателя Бойко Борисов в 
Република Корея.
 Партньори по проекта са Българската академия 
на науките и Министерството на икономиката. Целта 
на инициативата е трансфер на опит и адаптиране на 
корейската практика в областта на създаване на система 
за ранно предупреждение за икономически кризи към 
българските условия. Проектът ще доведе до разработване 
на изследователски и технически пакет на инструменти на 
политиките за предупреждение и предотвратяване на кризи 
в най-уязвимите сектори - недвижими имоти, суровини, 
пазар на труда.
 Резултатите от проекта ще бъдат използвани 
от Министерство на икономиката и други публични 
институции.
 Зам.-министър Борисов подчерта още, че настоящата 
икономическа политика на правителството е насочена към 
развитието на секторите на промишлеността, създаващи 
по-висока добавена стойност. Тази политика дава резултати 
и през последните години между най-бързо растящите 
икономически браншове са производството  - компютърна 
техника, електронни и оптични продукти, части за 
автомобили, ремаркета и полуремаркета, метални изделия, 
без машини и оборудване и др.
 В тази връзка отчитането на интеграцията на 

българската икономика в глобалните вериги на стойността 
би било от полза за вземане на навременни и ефективни 
решения за справяне с възникващи кризисни ситуации в 
икономиката. Зам.-министър Борисов изрази увереност, 
че Министерството на икономиката като ползвател на 
информацията от проекта с корейската страна ще може 
по-добре да идентифицира предизвикателствата на база на 
опита на Корея.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  ИКОНОМИКА

Швейцарска бизнес делегация 
проучва възможностите за 

инвестиции в ИТ и аутомотив 
сектора у нас

 През първите шест месеца на 2019 г. швейцарските 
инвестиции у нас възлизат на близо 70 млн. евро, а страната 
е сред 10-те най-големи инвеститори по размер на ПЧИ в 
България от 1996 г. насам. Това стана ясно по време на срещата 
на заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова 
с делегация на Швейцарския икономически форум, която 
беше на посещение в България, за да проучи възможностите 
за инвестиции в страната ни в ИТ, аутомотив и други 
високотехнологични сектори. На срещата присъства и  г-жа 
Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария 
в Република България.
 Зам.-министър Иванова и г-н Доминик Ислер, 
изпълнителен директор на Швейцарския икономически 
форум, обсъдиха потенциала за развитие на инвестициите 
и на търговските отношения между двете страни. „Само 
за  първите пет месеца на 2019 г. стокообменът между 
България и Швейцария възлиза на 167.573 млн. евро, 
като има увеличение със 7.1%“, посочи Иванова. От своя 
страна  г-н Ислер изтъкна висококвалифицираните кадри и 
икономическата и политическа стабилност в страната ни като 
един от факторите за интереса на швейцарските бизнесмени 
към България. Двамата подчертаха, че взаимодействието в 
иновациите и дигиталния сектор е от ключова важност за 
двустранните взаимоотношения.
 Икономическият заместник-министър каза още, 
че българската страна е заинтересована от привличане 

на инвестиции във високотехнологични производства и 
услуги със средна и висока добавена стойност. „Считаме че 
съществува потенциал за сътрудничество в ИТ и аутсорсинга, 
фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост“, 
допълни тя.
 По думите й швейцарският бизнес може да се 
възползва от предимствата на България като инвестиционна 
дестинация, сред които макроикономическа и финансова 
стабилност, благоприятен данъчен режим, наличие на 
квалифицирана работна сила и най-ниските оперативни 
разходи в Европа. Тя представи пред делегацията 
възможностите за инвестиране в София Тех Парк и в 
индустриалните зони в страната.
 Лилия Иванова изтъкна, че страната ни е търсен 
партньор в редица международни организации и 
инициативи, сред които Берлинския процес и Три морета, 
което е доказателство, че сме надежден икономически и 
инвестиционен партньор.
 Водещите швейцарски бизнесмени, членове на 
делегацията на Швейцарския икономически форум 
бяха в България, за да се информират за развитието на 
икономическите отношения с партньори от страната ни и 
перспективите за евентуални инвестиции у нас. Делегацията 
включва представители на комуникационни системи 
за бизнеса, софтуер и ИТ услуги, аутомотив, мебели и 
обзавеждане, банков сектор и др.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

   РАСТЕЖ

26Ако 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.

 Министерството на финансите публикува обзор за 
месец септември за развитието на българската икономика. 
Данните показват, че растежът на производителността се 
е ускорил до 3.6% на годишна база през второ тримесечие 
спрямо 2.8% през първо, подкрепен от реалното 
увеличение на БДС във всички икономически сектори. 
Водещ принос имат услугите. В индустрията е отчетен 
по-нисък темп на нарастване, но в преработващата 
промишленост, която в най-голяма степен е изложена на 
външна конкуренция, динамиката на показателя остава 
значителна (8.8%). 
 През второто тримесечие на 2019 г. БВП продължи 
да нараства, подкрепен от нетния износ. Растежът 
достигна 3.7% на годишна база и се забави спрямо 4.8% 
през първо тримесечие, при почти неутрален принос 
на вътрешното търсене, поради спад в изменението на 
запасите. Инвестициите в основен капитал се увеличиха 
с 1.3% при 0.6% през първо тримесечие. Ускорението 
отразяваше по-високи разходи за публични инвестиции. 
В същото време растежът на частното и публичното 
потребление беше по-слаб. Тези развития в комбинация 
с по-ниския ръст на износа доведоха до намаление на 
вноса. 
 От страна на предлагането, растежът на брутната 
добавена стойност се ускори. Темпът достигна 3.9% на 
годишна база с най-голям принос от държавно управление 
и операции с недвижими имоти. Добавената стойност в 
строителството се увеличи с 6.6%, след отчетен спад през 
първото тримесечие.
 През второто тримесечие участието в работната 
сила продължи да се увеличава в резултат на активиране 
в условията на намаление на трудоспособното население. 
Работната сила (15-64 г.) нарасна с 1.4% на годишна база, 
подкрепяйки растежа на коефициента на икономическа 
активност на населението до 73.8%. Броят на заетите бе 
по-висок във всички 10-годишни възрастови групи, като 

растежът при лицата между 15-24 г. и 25-34 г. бе първи от 
началото на 2018 г. Като се имат предвид неблагоприятните 
демографски тенденции, всеобхватното повишаване на 
заетостта бе свързано с по-високо участие на пазара на 
труда. Нарасналите възможности за заетост се отразиха в 
намаление на коефициента на безработица до исторически 
най-ниска стойност от 4.2% (НРС). 
 Растежът на заетостта (ЕСС 2010) леко се ускори 
до 0.2% през второ тримесечие в резултат основно 
на услугите. Броят на заетите в селското стопанство 
продължи да намалява, докато нарастването на показателя 
в индустрията бе подкрепено от строителството, но 
ограничено от негативната динамика в индустрия без 
строителство.
 Създаването на работни места в услугите имаше 
широка подкрепа от включените в сектора поддейности.

Растежът на производителността се 
ускори до 3.6% на годишна база през 

второ тримесечие


