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Д-р Антоанета Барес отличена с почетен плакет
за изключителни заслуги към Висшето училище по
телекомуникации и пощи

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални
зони ЕАД д-р Антоанета Барес получи почетен плакет за изключителни
заслуги към Висшето училище по телекомуникации и пощи по време на
юбилейния гала концерт, отбелязващ 140 години от създаването му. Ректорът
проф. д-р Миглена Темелкова отбеляза, че оценява високо сътрудничеството
между ВУТП с НКИЗ и се надява то да се задълбочи за в бъдеще.
През април тази година двете институции подписа меморандум
за сътрудничество, който е по програмата на НКИЗ Fast Tracking Success.
Университетите, които се включват в проекта, имат възможност да създават
добавена стойност за своите студенти чрез предоставяне на възможности за
добра реализация във водещи компании, които развиват своите проекти на
терените на държавната компания. Чрез системния обмен на информация,
те добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни
кадри, което позволява по-ефективното планиране на предлаганите
програми. Това взаимодействие води до намаляване на разминаванията
между търсене и предлагане между бизнеса и университетите.
Решението за високото отличие, което получи д-р Антоанета
Барес, е взето от Академичния съвет на ВУТП. Учебното заведение е
най-старото в България и е основано с указ на Княз Александър I на
31 декември 1881 г. В момента то подготвя инженери и мениджъри в
областта на телекомуникациите, информационните технологии и пощите.
Почетни плакети получиха още президентът Румен
Радев, еврокомисарят Мария Габриел, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров,
министърът на образованието Николай Денков, посланици,

евродепутати, ректори на учебни заведения, видни общественици.
„Знаете ли колко компании са със сто годишна история
в световен мащаб? Малко над 100. Нашето учебно заведение
навършва 140 години и заслужено е гръбнакът на икономиката и
образователната система у нас. То е малко и бутиково, но толкова
гъвкаво, че само за няколко години успя да се утвърди в България“,
каза в приветствието си ректорът проф. д-р Миглена Темелкова.
Тържествата по случай 140 години от създаването на ВУТП се
проведоха под патронажа на президента на Република България Румен Радев.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПАРТНЬОРСТВО

НКИЗ взе участие в
изложението
MachTech&InnoTech
НКИЗ участва със свой представителен щанд във водещото
промишлено изложение MachTech&InnoTech, което се проведе в Интер
Експо Център. В рамките на няколко дни гостите на форума, посветен
на металообработката и индустриалните технологии, софтуера и
автоматизацията, можеха да се запознаят с проектите на НКИЗ в България
и да изберат свое място, на което да реализират бизнес-идеите си.
По време на изложението Национална компания индустриални
зони ЕАД промотира своите промишлени терени и производственоскладови помещения, които се намират в 12 индустриални парка с
първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки.

Компанията управлява 12 проекта в цялата страна. Действащите и проекти
са седем - в София, Бургас, Видин, Русе, Стара Загора, Свиленград и Варна.
В развитие са пет проекта – в Кърджали, Симитли, Карлово, Телиш и Суворово.
В събитието участваха общо 136 български и чуждестранни
компании, които представиха иновации на 300 водещи бранда. По
време на изложението можеха да се видят компании, опериращи с
металорежещи и металообработващи машини, роботика, закаляване
и термообработка, лазерни технологии за заваряване, проектиране,
хидравлика и пневматика, системи за индустриална автоматизация,
индустриален софтуер, 3D принтиране, електрониката и други.

Д-р Антоанета
Барес връчи
дипломи на
абсолвенти на ВУТП
Изпълнителният директор на Национална компания индустриални
зони ЕАД д-р Антоанета Барес участва в тържественото откриване на
учебната година на Висшето училище по телекомуникации и пощи в неделя.
Тя беше поканена да връчи дипломи и грамоти на отличили се дипломанти.
НКИЗ и ВУТП имат меморандум за сътрудничество по
програмата на държавната компания Fast Tracking Success. Инициативата
на Национална компания индустриални зони ЕАД е насочена към
ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите
и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в
чуждестранни и български компании в индустриалните зони. Програмата
цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя подкрепя
настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за
да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред
инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.
Д-р
Антоанета
Барес
връчи
дипломите
на
абсолвенти
от
специалността
„Управление
на
услуги“, като им пожела успех в бъдещата реализация.
На
официалното
събитие
присъства
академичното
ръководство на Висшето училище по телекомуникации и пощи,
доц. д-р Петър Николов, член на парламентарната комисия
по образование и наука, представители на бизнеса и други.
Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП, пожела успех на
първокурсниците и абсолвентите в Аула Максима на ВУЗ-а. „Тази година
нашето учебно заведение става на 140 години. И с гордост мога да кажа, че
ние изграждаме кадри, които се превръщат в гръбнака на икономиката и
принаждат стойност към цялата икономическа система“, категорична беше
проф. Темелкова. Тя допълни, че студентите и преподавателите са визитната
картичка на ВУТП. Ректорът благодари и на представителите на бизнеса,
като отбеляза, че това е верният път за сътрудничество между двете страни.

В събота д-р Антоанета Барес участва и в кръглата маса на
ВУТП на тема „Професионалното висше образование в България –
пътна карта за развитието му и приоритет за държавата“, която се
проведе в НДК. На нея присъстваха Армандо Пирес от Европейската
асоциация за специализирано висше образование EURASHE,
ректорът на Софийски университет Анастас Герджиков, почетният
ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, общественици,
представители на бизнеса и различни неправителствени организации.
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ФИНАНСИ

ИПИ: В годината на пандемията
София е с най-ниска безработица

Пандемията повиши безработицата в цялата страна, като
коефициентът на безработица нарасна от 5,6% през 2019 г. до 7,4% през
2020 г. Това са данните на Агенцията по заетостта на база брой официално
регистрирани безработни в страната, обобщени и анализирани от Института
по пазарна икономика (ИПИ). „Големият ефект настъпи в месеците на
извънредното положение – март-май 2020 година – когато за няколко
седмици бяха изгубени над 100 хил. работни места. Макар да последва
известно възстановяване, ударът на пандемията не бива да се подценява –
общините с традиционно ниска безработица отбелязаха най-неблагоприятни
нива в последните пет години“, пише в анализа икономистът Петър Ганев.
През 2020 г. коефициентът на безработица е най-нисък в Столична
община (3,3%) и в Божурище (3,3%). В навечерието на пандемията и
двете общини имаха коефициент на безработица под 2% и отново бяха
начело. Веднага след тях са две индустриални общини – Челопеч и
Сопот – с коефициент на безработица в рамките на 4%. От 5-то до 7-мо
място се нареждат Варна (4,1%), Стара Загора (4,1%) и Пловдив (4,1%).
От всички изброени единствено Челопеч не е в най-лошата
си позиция спрямо последните пет години. Най-високата безработица
очаквано и за поредна година се регистрира в Северозапада – община

Крайният срок за
подаване на годишните
финансови отчети е 30
септември 2021 г.

DIGI PAY 2021

Дата: 1 октомври 2021, петък
Час: 09:00 - 18:00
Достъп: Такса
Място на провеждане: Интер Експо Център, зала “Витоша”
Конференция „Бизнесът и регионите – Трансформацията“

Дата: 5 октомври 2021, вторник
Час: 14:30
Достъп: Задължителна регистрация
Място на провеждане: „Гранд хотел Милениум София“,
зала „Айнщайн 1-2“ и online

годишен

финансов отчет може да бъде изтеглено от тук.
Държавната такса за подаване на документите във
всички териториални звена на Агенция по вписванията е 40
лв. При подаване на годишните финансови отчети онлайн чрез
https://portal.registryagency.bg/ се изисква електронен подпис, а
таксата е 20 лв. Агенция по вписванията напомня, че приемане на
годишните финансови отчети се извършва през целия работен ден.
Санкциите за нарушаване на изискванията за публикуване на годишните
финансови отчети са в размер от 1500 лв. до 2000 лв. за физически лица. За
юридически лица и еднолични търговци те са в размер от 2000 лв. до 3000
лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
Към този момент служители на Агенция по вписванията полагат
извънредни часове труд, за да преодолеят забавянето и вече се
обработват заявления за обявяване на ГФО подадени през 2019 г.
Източник: 24chasa.bg

Предстоящи събития
1 - 9 октомври `21

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел е 30 септември 2021 г., съобщават от Агенцията по вписванията.
До момента са подадени 205 794 бр. годишни финансови
отчети, 78 % от тях са предадени онлайн чрез портала обединяващ
Имотен, Търговски и регистъра ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/.
Агенция по вписванията напомня, че годишни финансови отчети
трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския
закон и ЗЮЛНЦ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД),
акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните
дружества (КД), събирателните дружества (СД), сдружения и фондации.
Предприятията,
регистрирани
по
Закона
за
задълженията и договорите
(ДЗЗД) не публикуват
отчетите
си
в
Търговския регистър.
Заявление Г2 за подаване на

Ружинци (50,5%). „Интересно е, че макар общата картина да се запазва –
силните икономически центрове и тяхната периферия имат ниски нива
на безработица, промяната за период от пет години дава различен поглед.
Годините на растеж успяха да свалят безработицата в цялата
страната и това даде сериозен ефект и в най-бедните общини. Въпреки удара
на пандемията, най-бедните общини са в по-добра позиция спрямо преди 4
или 5 години. Общините с коефициент на безработица от над 30% са се свили
наполовина – от 44 през 2016 г. до 19 през 2020 г.“, се посочва още в анализа
на ИПИ. Някои индустриални общини със силна добивна промишленост
или енергетика също стоят добре през дългия период – цялото Средногорие
и Крумовград, както и Козлодуй, Раднево и Гълъбово. Това са все общини,
които имаха значително по-високи нива на безработица преди 4-5 години.
Следва да се има предвид също така, че пандемията удари посилно туризма и преработващата промишленост. Въпреки негативния ефект
върху водещите центрове като София, Пловдив и Варна обаче, най-вероятно
при тях ще се види и по-отчетливото подобрение в данните за 2021 г. Тези
общини ще останат в челото на страната, тъй като там са концентрирани и
новите работни места в дигиталния сектор и услугите интензивни на знание.
Източник: Actualno.com

Архитектурни награди ARCHINOVA 2021

Дата: 6 октомври 2021, сряда
Достъп: Регистрация
Място на провеждане: Интер Експо Център
Национална конференция по транспортна
инфраструктура с международноучастие

Дата: 07 – 09 октомври 2021, четвъртък-събота
Час: 10:00 – 18:00
Достъп: Такса
Място на провеждане: хотел “Сол Несебър Палас”, Несебър
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Еврокомисията

ТЕХНОЛОГИИ

задължава
производителите да
използват едно зарядно
Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия пpeдлaгa зaĸoнoдaтeлeн aĸт, c ĸoйтo
дa зaдължи вcичĸи пpoизвoдитeли нa eлeĸтpoниĸa дa изпoлзвaт
caмo eдин тип зapяднo ycтpoйcтвo. Oт няĸoлĸo гoдини Koмиcиятa
cи cътpyдничи нa дoбpoвoлeн пpинцип c дocтaвчицитe, ĸoeтo e
нaмaлилo бpoя нa видoвeтe зapядни ycтpoйcтвa зa мoбилни тeлeфoни
oт 30 нa 3. Cпopeд Бpюĸceл oбaчe тoвa нe e дoвeлo дo цялocтнo peшeниe.
Cпopeд Koмиcиятa нaличиeтo нa гoлям бpoй зapядни
пpичинявa нeyдoбcтвo нa пoтpeбитeлитe, a cъщo тaĸa ce гeнepиpaт
мнoгo oтпaдъци oт eлeĸтpичecĸo и eлeĸтpoннo oбopyдвaнe.
C днeшнoтo пpeдлoжeниe зa пpepaзглeждaнe нa Диpeĸтивaтa зa
paдиocъopъжeниятa щe ce yeднaĸвят зapяднитe пopтoвe и тexнoлoгиятa зa
бъpзo зapeждaнe — UЅВ-С cтaвa cтaндapтният пopт зa вcичĸи cмapтфoни,
тaблeти, ĸaмepи, cлyшaлĸи, пpeнocими виcoĸoгoвopитeли и ĸoнзoли зa
видeoигpи. Ocвeн тoвa Koмиcиятa пpeдлaгa зapяднитe дa ce пpoдaвaт
oтдeлнo oт ycтpoйcтвaтa. Toвa щe e в ycлyгa нa пoтpeбитeлитe и oт пoлзa
зa oĸoлнaтa cpeдa, нa ĸoятo щe влияe вeчe пo-cлaбo пpoизвoдcтвoтo
и изxвъpлянeтo нa зapядни ycтpoйcтвa, a тoвa oт cвoя cтpaнa щe
пoдпoмoгнe eĸoлoгичния и цифpoв пpexoд, ce пocoчвa в мoтивитe.
Πpepaзглeждaнeтo нa Диpeĸтивaтa зa paдиocъopъжeниятa
e чacт oт пo-мaщaбнитe дeйcтвия нa Koмиcиятa в пocoĸa пoгoлямa eĸoлoгичнa ycтoйчивocт нa пpoдyĸтитe и пo-cпeциaлнo нa
eлeĸтpoниĸaтa, ĸoятo ce пpoдaвa нa пaзapa нa EC. Toвa щe бъдe ocнoвнoтo
yдapeниe в пpeдcтoящoтo пpeдлoжeниe oтнocнo ycтoйчивитe пpoдyĸти.
Ocнoвeн пpoтивниĸ нa тaзи peгyлaция e aмepиĸaнcĸият тexнoлoгичeн гигaнт Аррlе. Koмпaниятa e извecтнa c тoвa, чe нe caмo изпoлзвa
cвoй пopт, тя имa paзлични ĸoнeĸтopи зa paзличнитe cи ycтpoйcтвa и мoдeли.
Ocтaвaмe
зaгpижeни,
чe
cтpoгият
peглaмeнт,

изиcĸвaщ caмo eдин тип ĸoнeĸтop, пoтиcĸa инoвaциитe, a нe ги
нacъpчaвa. Toвa oт cвoя cтpaнa щe нaвpeди нa пoтpeбитeлитe в
Eвpoпa и пo cвeтa“, ce ĸaзвa в изявлeниe нa ĸoмпaниятa.
Oт тaм cъщo тaĸa изpaзиxa зaгpижeнocт oтнocнo
24-мeceчния пpexoдeн пepиoд, в ĸoйтo ĸoмпaниитe тpябвa дa зaпoчнaт
дa cпaзвaт зaĸoнoдaтeлcтвoтo, cлeд ĸaтo тo бъдe пpиeтo.
Eвpoĸoмиcapят зa вътpeшния пaзap Tиepи Бpeтoн пocoчи гpoзнaтa глeдĸa ĸъм мнoжecтвo ĸaбeли зa зapeждaнe.
Moятa
paбoтa
e
дa
yбивaм
тeзи
мopcĸи змии, ĸoгaтo мoгa“, ĸaзa тoй нa пpecĸoнфepeнция.
Бpeтoн cъщo oтxвъpли ĸoмeнтapитe нa Аррlе ĸaтo cтapи
peфpeни. „Πoзнaвaм тeзи ĸoмпaнии oт гoдини. Bceĸи път, ĸoгaтo
oтпpaвямe пpeдлoжeниe, тe зaпoчвaт дa ĸaзвaт „o, тoвa щe бъдe пpoтив
инoвaциитe“. He, нe e пpoтив инoвaциитe, нe e пpoтив ниĸoгo. Kaĸтo
вcичĸo, ĸoeтo пpaви Koмиcиятa , тoвa e зa пoтpeбитeлитe“, ĸaзa тoй.
Πoтpeбитeлитe нa іРhоnе и Аndrоіd oтдaвнa ce
oплaĸвaт, чe тpябвa дa изпoлзвaт paзлични зapядни ycтpoйcтвa
зa cвoитe тeлeфoни. Уcтpoйcтвaтa нa Аррlе ce зapeждa c Lіghtnіng ĸaбeл, дoĸaтo тeзи c Аndrоіd – чpeз UЅВ-С ĸoнeĸтopи.
Πoлoвинaтa
oт
зapяднитe
ycтpoйcтвa,
пpoдaвaни
c мoбилни тeлeфoни пpeз 2018 г., ca имaли UЅВ mісrо-В
ĸoнeĸтop, дoĸaтo 29% ca имaли UЅВ-С ĸoнeĸтop и 21%
ĸoнeĸтop Lіghtnіng, cпopeд пpoyчвaнe нa Koмиcиятa oт 2019 г.
Πpeдлoжeниeтo ce нyждae oт зeлeнa cвeтлинa oт
дъpжaвитe члeнĸи нa EC и зaĸoнoдaтeлитe нa EC, cлeд ĸoeтo
ĸoмпaниитe щe имaт двe гoдини, зa дa aдaптиpaт cвoитe ycтpoйcтвa.
Източник: economic.bg

НАП проверява касите на 2100 фирми
Националната агенция за приходите (НАП) извършва
проверки на място в над 2100 фирми за нелогично високи
касови наличности, съобщават от приходната администрация.
В годишните си финансови отчети за 2019 г. компаниите са посочили,
че държат в брой над 100 хил. лева. Данъчните инспектори преброяват,
описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети.
При 271 от дружествата проверяващите са установили
несъответствие за близо 216 млн. лв., съобщават от НАП. В 33 от
фирмите данъчните са открили необосновани липси на средства на
обща стойност почти 27,8 млн. лв., като при тях проверката продължава.

Освен проверка на място общо 11 588 рискови дружества
са получили електронни писма или обаждане от Информационния
център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава
фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи
и да направят корекции в годишните си финансови отчети в
случай, че не всички суми са действително налични в касите им.
Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се
възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами
данните и са подали счетоводните си отчети отново, уточняват още от НАП.
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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