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Д-р
Антоанета
Барес
участва
в
церемонията за първа копка на голям
логистичен център в Индустриален парк
София - Божурище
Изпълнителният директор на НКИЗ д-р Антоанета Барес
беше сред официалните гости на церемонията за първа копка на
Transpress, една от водещите български транспортно-логистични
компании. Фирмата ще изгради нов и модерен логистичен хъб
в Индустриален парк София-Божурище, като инвестицията ще
е в размер на 10 млн. лева. Поетапно с реализацията му ще бъдат
открити около 100 работни места.
„За мен е удоволствие да направим първа копка на новата
модерна логистична база на компания, която продължава да се
развива в трудни икономически условия. В лицето на държавата се
надявам да продължавате да имате честен и лоялен партньор”, заяви
заместник-министърът на икономиката Калина Константинова.
„Благодаря ви, че сте част от голямото семейство на
Национална компания индустриални зони. Пожелавам ви още
много товари, които да бъдат обработени в новия логистичен
център. Успех на екипа!“, каза изпълнителният директор на НКИЗ
д-р Антоанета Барес.
Управителят на компанията Веселин Стоянов от
своя страна изказа благодарност на институциите в лицето на
Министерство на икономиката и на Българската агенция за
инвестиции за това, че са подпомогнали проекта със сертификат
клас А.
„Убеден съм, че услугата, която ще предоставим тук ще
бъде оценена от нашите партньори. Благодаря на Национална
компания индустриални зони, че бяха и са с нас във всяка една
наша стъпка в изграждането на логистичния център“, каза Веселин
Стоянов.
От думите му стана ясно, че по план модерната база трябва
да заработи в края на 2022 година. Логистичният хъб ще бъде с
обща площ 40 дка и 8 хил. кв. м. застроена площ, която ще включва

крос-докинг платформа и склад за обработка на товари, зона за разпределение
на пратки и стоки, както и офисна част и център за обслужване на клиенти.
Проектът предвижда изграждането на 60 рампи, което ще позволи
едновременното товарене и разтоварване на 60 камиона с режим на работа
24/7 по стандартите за глобална компания. В базата ще се обработват до 12
000 тона на денонощие. Паркинг зоната може да поеме до 100 камиона и 300
автомобила. С тези параметри логистичният център ще бъде без аналог у нас
и с най-голямата крос-докинг платформа за обработка на палетни пратки.
В церемонията за първа копка участваха още заместникизпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Маджиде
Ахмедова и заместник-кметът на община Божурище Ангел Бухларски.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПАРТНЬОРСТВО

НКИЗ подписа
меморандум
с Камарата на
архитектите в България

Национална компания индустриални зони, като дружество, което проектира,
развива и управлява индустриални паркове, ще си сътрудничи с Камарата на архитектите
в България. Двете страни подписаха меморандум, водени от желанието си за постигане
на устойчиво икономическо и социално развитие с цел привличане на инвестиции.
Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, и арх. Владимир
Милков, председател на Управителния съвет на КАБ, се договориха за обмяна на опит
и добри практики с цел изработване на общи позиции, както и информационен обмен
за бъдещи проекти и програми. КАБ и НКИЗ ще работят съвместно за осъществяване
на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и
международни организации със сходни цели и приоритети, като се надяват това да
спомогне за привличането на български и чужди инвестиции.
Д-р Антоанета Барес отбеляза, че в своята дейност, насочена към изграждане
на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ
си сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени
организации и бизнес сдружения.

Fitch Ratings потвърди ‘BBB’ рейтинга на
България с положителна перспектива
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди
дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна
валута ‘BBB’ с положителна перспектива.
Положителната перспектива отразява понижението на
макроикономическите рискове по линия на COVID-19 и по-високата
устойчивост на икономиката, както и продължаващия напредък към
еврозоната. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни
рискове, свързани с пандемията и несигурността от изборите, до голяма
степен се компенсират от перспективите за значителни финансови ресурси
от ЕС и ангажираността към поддържането на макроикономическа и
фискална стабилност.
Рейтингът на страната е подкрепен от добрата външна и
фискална позиция, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и
дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. Оценката
е ограничена от потенциалния растеж, поради неблагоприятните
демографски развития, които могат да повлияят на публичните финанси
в дългосрочен план. Индикаторите за управление и ниво на доход слабо
надхвърлят медианата на държавите със сходен рейтинг.
Fitch очаква икономическият растеж на България да се ускори
до 4,7 % през 2021 г. спрямо оценката от 3 % през февруари. Възходящата
ревизия отразява по-доброто от предвиденото възстановяване на БВП
през първото тримесечие на 2021 г. и очакваното засилване на вътрешното
търсене и износа през втората половина на годината. Ниският процент
на ваксинация в България в сравнение със средното за ЕС ниво поражда
някои отрицателни рискове, свързани с пандемията, но според агенцията
е малко вероятно властите да въведат по-строги ограничителни мерки,
които биха повлияли значително на икономическата активност в
страната.

В средносрочен план, инвестициите се очакват да бъдат
водещ фактор за растежа, доколкото България ще е един от основните
бенефициенти от бюджета на ЕС през следващите години. Анализаторите
от Fitch вярват, че значителният размер на средствата по Механизма
за възстановяване и устойчивост (МВУ) ще подкрепи растежа на
икономиката, който е оценен на 3,9 % през 2022-2023 година.
Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на
начислена основа) на 5 % от БВП през 2021 г. (спрямо 5,5 % медиана
за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с
COVID-19 разходи. Очакванията са дефицитът да се свие до 2 % през
2023 г., което ще задържи отношението дълг/БВП под 30 % (спрямо 57
% в държавите със сходен рейтинг). Fitch определя плана за въвеждане
на еврото през 2024 г. като реалистичен. Банковият сектор на страната е
оценен като ликвиден и добре капитализиран.
Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване
на рейтинга, са: напредък към присъединяването към еврозоната и
подобряване на потенциала за растеж на икономиката, водещо до побързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите с повисок рейтинг. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на
рейтинга, са: неблагоприятни политически развития, които да намалят
доверието в икономическото възстановяване; продължително нарастване
на публичния дълг; материализиране на условни задължения в баланса на
държавния бюджет или по-слаби перспективи за растеж.
Пълното съдържание на прессъобщението може да прочетете тук.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИКОНОМИКА

Опростяване правилата за държавна
помощ в подкрепа на възстановяването
от пандемията

Европейската комисия прие разширяване на приложното
поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще
позволи на държавите членки да изпълняват определени мерки за помощ
без предварителен контрол от страна на Комисията.
Става дума за мерки като:
1. операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от
фонда InvestEU;
2. проекти за научни изследвания, развойна дейност и
иновации (НИРД), получили печат за високи постижения по „Хоризонт
2020“ или „Хоризонт Европа“, както и съфинансирани проекти за
научноизследователска и развойна дейност или действия за формиране
на екипи по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“;
3. проекти по линия на европейското териториално
сътрудничество, известни още като Interreg.

С изменението на ОРГО тези мерки вече могат да бъдат
изпълнявани пряко от държавите членки, без да е необходимо Комисията
да бъде уведомена за тях, като тя трябва да бъде информирана само
впоследствие. Освен това с изменението Комисията създава допълнителни
възможности за държавите членки да предоставят помощ, необходима за
двойния зелен и цифров преход.
Ще бъдат освободени от задължението за уведомяване:
1. помощ за проекти за енергийна ефективност на сгради;
2. помощ за инфраструктура за зареждане с електроенергия или
гориво за пътни превозни средства с ниски емисии; 3. помощ за фиксирани
широколентови мрежи, мобилни мрежи 4G и 5G, някои проекти за
инфраструктура за трансевропейска цифрова свързаност и някои
ваучери.
Източник: 24chasa.bg

България продължава да е привлекателна дестинация за
инвестиции с ниски разходи и с правителствени стимули за нови
инвестиции. Това се посочва в ежегодния доклад на Държавния
департамент на САЩ за инвестиционния климат в държавите по света.
Страната се нарежда в челните места в ЕС по евтина работна
ръка и плоски корпоративни данъци, както и данъци върху доходите, се
казва още в доклада.
България обаче е с най-ниския процент на производителност на
труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е допълнително
изложена на риск поради бързо свиващото се население.
Правителството очаква да приеме еврото в началото на 2024 г.,
след присъединяването към валутния механизъм на ЕС (ERM II) през
юли 2020 г. и Банковия съюз на ЕС през октомври 2020 г. Приемането
на еврото ще премахне валутния риск и ще помогне за намаляване на
транзакционните разходи с някои от ключовите европейски търговски
партньори в страната, се отчита в доклада.
През 2020 г. бизнесът в България пострада от пандемията на
COVID-19 и свързаните с нея затваряния, въпреки че въздействието
върху икономиката е по-малко осезаемо, в сравнение с много други
европейски държави.
Туризмът, логистиката, услугите и автомобилният сектор бяха
особено засегнати от пандемията.
През 2021 г. се очаква възстановяване, чрез по-високи заплати,
финансирани от ЕС, публични инвестиционни фондове за възстановяване
от пандемията, както и увеличаване на износа.
България ще получи 6,2 милиарда евро за шестгодишен период
(2021-2026 г.) от безвъзмездните средства за възстановяване след
COVID-19 на ЕС, за да подобри икономиката си в засегнатите области,
включително зелена енергия, дигитализация и развитие на частния
сектор. Няма законови ограничения за чуждестранната собственост или

контрол върху фирмите, се казва още в доклада.
Отчита се осезаем ръст в разработването на софтуер,
техническа поддръжка и аутсорсинг на бизнес процеси. Секторите за
информационни технологии (ИТ) и бек офис аутсорсинг привлякоха
редица компания от Европа и САЩ в България, а много от тях създадоха
глобални и регионални центрове за услуги в страната.
Автомобилният сектор също привлече инвестиции от САЩ и
от чуждестранни инвеститори през последните години. Те обаче остават
загрижени за върховенството на закона в България. Наред с ендемичната
корупция, инвеститорите цитират и други проблеми, възпрепятстващи
инвестициите, включително трудности при получаването на
необходимите разрешителни, непредсказуемост, поради чести
регулаторни и законодателни промени, спорадични опити за отричане на
дългосрочните държавни договори и неефективна съдебна система. Това
се казва още в доклада.
Докладът на Държавния департамент на САЩ можете да видите
тук.
Източник: dariknews.bg

Къде се намира България в доклада
на САЩ за инвестиционния климат в
страните
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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Новият План за възстановяване и
устойчивост - за какво искаме най-много
пари от ЕС
Най-много средства по Плана за възстановяване и устойчивост
са предвидени що се отнася до стълба „Зелена България” – 36,8%.
Общо парите, които трябва да дойдат от Европа, са 12,621
млрд. лева, а малко над 8,2 млрд. лева ще дойдат като национално
съфинансиране т.е. от България! Отделно се чакат вложения от частния
сектор за 6,880 млрд. лева!
„Зелена България” е стълбът с фокус върху устойчивото
управление на природните ресурси и там най-много пари от Европа се
чакат по перото за саниране на сградния фонд от „Нисковъглеродна
икономика” – 1,844 млрд. лева, както и още 621 млн. лева от държавата.
За сравнение, за възможността домакинства да инсталират ВЕИ и да
задоволяват нуждите си от ток са предвидени 140 млн. лева от Европа и
100 млн. от държавата.
По въпроса с бъдещето на ТЕЦ „Марица Изток”, в плана е
превидено да се прави високоефективна газова централа с комбиниращ
цикъл, с която да се намалят вредните емисии от предприятието. От
Европа ще дойдат 498 млн. лева, а от България – 1,163 млрд. лева.
Специално за „Марица Изток” има и друго предложение как да се
намалят вредните емисии, но поне засега то не влиза в плана.
Що се отнася до „Иновативна България”, на която се падат 27%
от парите в плана, най-много в образованието се дава за модернизиране
на училищата, детските градини и университетите, за да станат попривлекателни и качествени – почти 570 млн. лева от Европа и още
110,5 млн. лева от държавата. Рекордьор обаче е т.нар. Програма за
икономическа трансформация – 1,2 млрд. лева от ЕС, 1,672 млрд. лева
от България, като е уточнено, че програмата е свързана с предоставяне
на държавна помощ. В нея са заложени 3 фонда – за растеж и иновации,
за зелен преход и кръгова икономика и за инвестиции в климатичен
неутралитет и дигитална трансформация. По тази програма ще се дават
грантове и „финансови инструменти” за малки и средни предприятия.
Интересен факт е, че по стълб „Справедлива България”, който
е с фокус върху хората в неравностойно положение и изграждането на
публични институции за нуждите на гражданите като цяло и общо 18%
от парите по плана за този стълб, е предвидено Европа да даде малко
над 374 млн. лева за осигуряване на иновативна медицинска апаратура за
болниците ни, докато държавата участва с малко над 74 млн.лева.
Освен това, за медицински хеликоптери и система за оказване
на спешна помощ по въздуха ЕС ще ни даде почти 129 млн. лева, ние
трябва да вложим още 25,5 млн. лева.
Над 46 млн. лева пък ще отидат за развитие на телефон 112 и
това са европари, а отделно държавата трябва да даде още 9,3 млн. лева.
17,8% от парите по плана ще отидат по стълб “Свързана България”. Там
527 млн. лева европари трябва да се изхарчат за цифрова инфраструктура,

а още почти 405 млн. лева ще дойдат от държавата. За изграждане на ВиК
и то специално канализация в плана се искат 300 млн. лева от Европа и
92,8 млн. лева от държавата, а за Линия 3 от метрото - 360 млн. лева от ЕС
и 405,8 млн. лева от държавата.
“Моите очаквания са, че ще бъдат подкрепени и продължени
с нужната дълбочина на необходимите реформи, които трябва да
бъдат направени. Според мен важните акценти са в образованието
и иновациите, които в основата на една добре развита икономика
образованието е един важен фактор.
Другите акценти в Плана са за интелигентна индустрия, за
икономическа трансформация както за технологичен и екологичен
преход и декарбонизация по отношение на българската енергетика, а
също така и технологичен и екологичен преход на българското селско
стопанство”, посочи служебният премиер Стефан Янев, цитиран от
БГНЕС.
“Трябва да се демонстрира как държавата иска и е в състояние
да подаде ръка както на гражданите, така и на бизнеса. От една страна
да прояви солидарност, а от друга страна да даде тласък на българския
бизнес, който е в основата на благоденствието на всички български
граждани”, коментира той. От думите на Янев стана ясно, че предстои
вицепремиерът Атанас Петканов да обсъди акцентите от него с
депутатите.
Източник: actualno.com

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.
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.
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