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„Турбо гарант“ ЕООД направи първа копка в
„Индустриален парк София – Божурище“
Компанията „Турбо гарант“ ЕООД направи първа копка на
проекта си в „Индустриален парк София-Божурище“. Инвестицията
на дружеството е близо 6 милиона лева, а новите работни места – 30.
Компанията ще изгради нов комплекс за ремонт на турбокомпресори,
складови площи, офиси и други помещения. След завършването на
проекта е планирано централата да се премести от Белгия в България.
На официалната церемония в „Индустриален парк София
– Божурище“ присъстваха управителите на „Турбо гарант“ ЕООД
– Георги Загоров и Пийт Ваутерс, Изпълнителния директор на
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес,

и Изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции –
Стамен Янев. Събитието беше отбелязано и с водосвет за здраве и успех.
„Когато бизнесът има чувството, че има съпричастност
от държавните органи, тогава всичко е много по-лесно“ каза
управителя на „Турбо гарант“ ЕООД г-н Георги Загоров и
благодари лично на г-жа Барес за подкрепата през целия период
на осъществяване на проекта, както и на г-н Стамен Янев.
От своя страна г-жа Барес пожела успех и добави:
„Гордеем се, че избрахте нашата зона, за да реализирате проекта
си, и Ви пожелавам нови клиенти и успешни бизнес партньорства“.

MACHTECH & INNOTECH EXPO

Предстоящи събития

Дата: 14-17 септември 2021, вторник-петък
Час: 11:30 – 17:30
Достъп: Такса, с право на безплатен достъп след
предварителна регистрация
Място на провеждане: Интер Експо Център

14 - 30 септември 2021

*На събитието НКИЗ има представителен щанд

Международна конференция „Финансова подкрепа за
МСП – SIMExpo 2021“

Дата: 28 - 29 сеп. 2021, вторник - сряда
Час: 09:00 - 16:30
Достъп: Безплатно (Задължителна регистрация)
Място на провеждане: София Хотел Балкан

CareerShow 2021

Дата: 29 - 30 септември 2021, сряда-четвъртък
Час: 10:00 - 17:30
Достъп: Задължителна регистрация
Място на провеждане: Online и Sofia EventCenter
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПАРТНЬОРСТВО

НКИЗ и ПГТЕ “Хенри Форд” подписаха меморандум
за сътрудничество

Национална компания индустриални зони и Професионалната
гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” в София подписаха
меморандум за сътрудничество. Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор
на НКИЗ, и инж. Таньо Стойчев, директор на гимназията, се споразумяха да
работят за професионалното изграждане на кадри, за да бъде преодоляно
едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти,
които се реализират в България – недостига на качествени специалисти.
„Съчетаването на обучението с практическа работа по време на
дуалното обучение води до изграждането на едни много добри специалисти
и дава гаранция за качеството при подготовката на кадрите“, отбеляза при
подписването на меморандума д-р Барес. Инж. Таньо Стойчев добави, че

техните ученици са добре подготвени благодарение на модерните лаборатории,
които са изградили и благодарение на интереса на работодателите,
които подкрепят учениците, които се обучават в ПГТЕ “Хенри Форд”.
Преди подписването на меморандума, д-р Антоанета Барес
посети част лабораториите в училището. В лабораторния корпус на ПГТЕ
“Хенри Форд” са разположени над 40 учебни работилници и лаборатории,
специализирани кабинети и учебни центрове за общопрофесионална
и специална практическа подготовка. Гимназията разполага с учебен
автосервиз, учебна топлоцентрала и собствен автопарк, 52 кабинета, 4
компютърни зали с по 14 работни места и 2 големи академични зали.

2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНВЕСТИЦИИ

Министър Петков обяви
създаването на нов
механизъм сертификат
„Община без корупция”
Стартираме механизъм, по който общините ще могат
да се сертифицират с най-добрите практики, които да изчистят
корупцията. Това заяви служебният министър на икономиката
Кирил Петков при представянето на съвместна инициатива с Transparency International – Асоциация „Прозрачност без граници“ за
създаване на нов механизъм сертификат „Община без корупция“.
Инициативата има за цел общините да могат да се
сертифицират, като такива с нулева корупция. Те ще имат възможност
да привличат инвеститори, които да алармират при рискове от
корупция. „Трансперънси
Интернешънъл“ ще бъде гарант като
допълнителна контактна точка, към която инвеститорите да се обърнат
при проблем, за да имат спокойствието за инвестицията, която правят.
„Всяка община има шанс да влезе в тази система и да започне
да чисти корупцията“, обясни още Петков и допълни , че ако се премахне
този риск от страната ни, инвестициите ще бъдат огромни. „Трябва да
обърнем бранда корупция и да изчистим името на България“, подчерта той.
По думите му ще се борим с корупцията на пазарния принцип на конкуренцията и
всяка община има шанс да влезе в системата. Като общини, които вече са изявили

желание да се включат към програмата, той посочи Видин, Бургас и Русе.
Икономическият министър каза още, че когато има заявено
намерение от чужд инвеститор, ще му се представят общините, които са
сертифицирани. „Аз се надявам, че общините на конкурентен принцип ще
се стремят да получат такъв сертификат за нулева корупция”, обясни той.
Изпълнителният директор на „Трансперънси Интернешънъл“
България Калин Славов от своя страна посочи, че организацията има стандарти
за управление на корупционния риск. Той изтъкна, че с този механизъм
ще се постигне повече отчетност и прозрачност в общините. „Работим за
местния индекс на почтеност от 2014 г. Трябва да се стимулират добрите
практики, за да излезе страната ни от дъното на класацията за корупция“. По
думите му това е позитивен подход за постигане на по-добър инвестиционен
климат, като това са добри практики за управление антикорупционен риск.
Славов подчерта, че механизмът за оценка е комплексен.
„Оценяваме правната рамка, усилията за повече отчетност и
прозрачност, както и управлението на сигналите. Нормативната
основа е по международни стандарти за оценка на корупционен
риск. Това е детайлен процес с реални резултати“, завърши той.

Икономиката на България расте най-силно
от 30 години през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал
с 9,9% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие
на миналата година, показват преизчислените и допълнени сезонно
изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).
Първоначалната оценка сочеше за годишен растеж от 9,6%.
Това е най-силният ръст на българската икономика от 30 години насам.
Спрямо
първото
тримесечие
на
годината
ръстът
на
икономиката е 0,6%. Първоначалната оценка беше за 0,4% ръст.
По
предварителни
данни
произведеният
брутен
вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза
на 31,167 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се
падат 4513 лв. от стойностния обем на показателя, посочва НСИ.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна
добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 26,951
млрд. лв. по текущи цени, отчитат от НСИ. Това е ръст от 8,4% на годишна
база, който се дължи основно на увеличението при търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и
ресторантьорство - 21,4%; професионални дейности и научни изследвания,
административни и спомагателни дейности - 4,5%; финансови и
застрахователни дейности - 2,9%; селско, горско и рибно стопанство - 0,9%;
държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална
работа - 0,8%; операции с недвижими имоти - 0,5%; създаване и разпространение
на информация и творчески продукти, далекосъобщения - 0,3%.
По отношение на компонентите на крайното използване влияние

за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с
увеличение от 12,2% и крайното потребление с увеличение от 6,2%.
Износът на стоки и услуги се увеличава с 20,4%, а вносът - с 28,4%
в сравнение с второто тримесечие на 2020 г., показват още данните на НСИ.
През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял
на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,6% и
запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната
година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в
добавената стойност на икономиката с 0,8 процентни пункта до 27,2%.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана
от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от
69,2% при 68,4% през съответния период на предходната година.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78,9%. Инвестициите
(бруто образуване в основен капитал) формират 18,7% от произведения
БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.
Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие
на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0,6%,
брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,4%.
По предварителни данни за второто тримесечие на 2021 г.
крайното потребление нараства с 2%, а бруто капиталообразуването - с 0,5%.
Износът на стоки и услуги намалява равнището
си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени
данни с 0,5%, а вносът на стоки и услуги - с 0,9%.
Източник: Enterprise.bg
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

Министър Кирил Петков обсъди възможностите за
развитие на Индустриален парк Равнец
За кратък период можем да привлечем инвестиции с висока добавена
стойност, експортно ориентирани компании, ако провеждаме политика на
нулева корупция. Това заяви министърът на икономиката Кирил Петков
при посещението си на бившето военно летище в бургаското село Равнец.
По време на визитата си служебният министър се срещна
с кмета на Бургас Димитър Николов, с когото на място обсъдиха
намеренията за развитието на тази зона, като индустриален парк.
Двамата разговаряха за възможностите за развитие пред зоната
и нейното менажиране, както и бъдещето на летище Равнец.
Бъдещата индустриална зона край бургаското село Равнец
може да се развие по един от двата проекта - да се менажира от
Индустриален логистичен парк – Бургас, като част НК Индустирални
зони, чийто принципал е Министерството на икономиката.
Второто
предложение
е
цялата
тази
зона
да
се
поеме
и
менажира
от
Тракия
икономическа
зона.
Министър Петков посочи, че Бургас може да кандидатства по Плана
за възстановяване и устойчивост чрез Европейската инвестиционна
банка, така че да финансира цялата инфраструктура на бъдещата зона.
Икономическият министър предложи заедно с министерството
и общината да се направи проект, който да се подаде към Плана за
възстановяване, където има 400 млн.лв, заделени само за индустриални паркове.
Той изтъкна, че
парите ще се дават от Европейската
инвестиционна банка, където реално всяка община и инвеститор
могат да кандидатстват с проекта си. „По този начин принципът за
кандидатстване е конкурентен. Банката ще оценява кой е най -добрият
проект и така ще се премахне субективизмът при вземането на

решения къде да се подпомогне индустриална зона“, допълни Петков.
Икономическият министър
подчерта, че при този модел
парите ще отидат там, където има истински инвеститорски интерес,
където самите инвеститори решат, че ще е най-добре за тяхната фабрика.
„Нашият грант от 400 млн. лв. може да се удвои с още 400 млн.
лв., които да дойдат от самата банка, така получаваме умножение на парите
и най-важното е, че премахваме риска от корупция“, бе категоричен той.
„Ако намерят голям инвеститор за Индустриален парк Равнец,
шансът да се вложат 24 млн.лв, нужни за инфраструктурата
на този обект, са големи”, заяви служебният министър.
По думите му общини, които привлекат инвеститор клас
„А“ ще могат да кандидатстват и реално да се финансира цялата
довеждаща инфраструктура до зоната, през парите от Плана.
„Идеята е там, където има реален интерес от
инвеститори и активни общини, те да растат и да се развиват.
По предложение на Министерството на икономиката
ще бъде сформирана съвместна експертна група, която ще
работи за привличането на инвеститори и кандидатстването по
проекти за финансиране за изграждане на инфраструктурата.
Кметът на Бургас Димитър Николов от своя страна запозна
министъра на икономиката Кирил Петков със статута и процедурите, които
Община Бургас е приключила по отношение на бъдещата Индустриална зона.
Беше проведена среща и с представители на общината, на която
бяха обсъдени възможностите за привличане на инвестиции в
региона по Плана за възстановяване и устойчивост. На срещата
присъства и областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФИНАНСИ

Продължително безработните намаляват
с 14% към края на юли на годишна база

Броят на продължително безработните е намалял до 43 253 души
към края на юли, което е с близо 14% по-малко в сравнение със същия
месец на миналата година, показват данните на Агенцията по заетостта.
Резултатите са постигнати чрез съвместната работа на
Министерството на труда и социалната политика, Министерството
на образованието и науката, Министерството на здравеопазването
и Националното сдружение на общините в Република България
в изпълнение на Националното споразумение за координирано
предоставяне на услуги за успешна интеграция на пазара на труда
на хората с регистрация в бюро по труда от повече от 1 година.

Трайно безработните ползват широк спектър от комплексни
услуги, съобразени с техния индивидуален профил и целящи да
подпомогнат прехода им от безработица към устойчива и качествена заетост.
През първото шестмесечие на 2021 г. са им предоставени
над 116 500 посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7
070 услуги от дирекциите “Социално подпомагане”. Те са получили
над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната
икономика и на субсидирани от държавата работни места.
Източник: Enterprise.bg

Започва изплащането на средствата за малки
фирми с оборот над 500 хил. лева
Започва изплащането на безвъзмездната финансова помощ по
сключените договори по процедура “Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията Covid-19” с общ бюджет 184,6 млн. лв.
По процедурата първоначално бяха заложени 78 млн.
лв., но с изменение на Оперативната програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. и решение на Министерски съвет
беше осигурен допълнителен финансов ресурс за наддоговаряне в размер
на близо 106 млн. лв., съобщават от Министерството на икономиката.

Осигурените допълнителни средства ще позволят поетапно
наддоговаряне на фирми от резервния списък, като по този
начин финансирането ще обхване много повече компании, извън
първоначално одобрените. Очаква се близо 3700 предприятия да
се възползват от безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
От 24 август е отворена системата за достъп в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България (ИСУН), където одобрените фирми могат да
подават отчетите си. Към 30 август са подадени 24 финални отчета.
Източник: Investor.bg

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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