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Д-р Антоанета Барес присъства на първа копка на
„Логистичен център ЗОРА“ в Индустриален парк
София-Божурище
Георги Милушев, собственик на Търговска верига Зора
отбеляза, че Индустриален парк София- Божурище като локация
се намира в непосредствена близост до столицата и до тези
трансграничните магистрали. „А това е една перфектна възможност
за сериозно подобряване по отношение на доставката и по-нататъшно
движение на стоките, които има ЗОРА“, допълни той.
Строителството на проекта, който включва складови
пространства и офис сграда, ще се изпълнява по съвременна технология
с висококачествени материали. Заложен e висок процент на енергийна
ефективност и енергийна независимост посредством собствена
фотоволтаична инсталация. Предвижда се и изграждане на зарядна
станция за електрически автомобили. Етап 1 включва застроена площ
от 23 198 кв.м, съставен от 4 модула по 4 625 кв.м., всеки от които може
да функционира самостоятелно или обединено с обща височина на
складиране до 11,3 м. Общата стойност на инвестицията за Етап 1 е
над 30 милиона лева и тя ще бъде завършена до края месец март 2023
г. Етап 2 ще бъде реализиран по-късно и ще включва складови площи
равняващи се на около 22 000 кв.м.

Изпълнителният директор на Национална компания
индустриални зони д-р Антоанета Барес присъства на първа копка
за изграждането на нов логистичен парк на Търговска верига Зора на
площ от 80 000 кв.м. в Индустриален парк София- Божурище.
„За мен е изключително удоволствие да присъствам на това
събитие. Още повече, че става дума за една изцяло българска компания
– търговска верига ЗОРА- която се е наложила като една от водещите
търговски марки на пазара за черна и бяла техника със своята 30
годишна история. Ние действаме в синхрон с министерството на
икономиката, местните власти и Българската агенция за инвестиции,
и ще бъдем с вас не само до приключване на строежа на вашия проект,
но и след това, когато започнете да оперирате във вашия логистичен
център. Искам да ви пожелая много успешни доставки и само напред и
нагоре“, каза д-р Барес по време на събитието.
Министърът на икономиката Даниела Везиева пожела успех на
компанията, като благодари на д-р Антоанета Барес и на Стамен Янев,
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции за това, че
работят заедно за развитието на индустриалните паркове в България.
„ЗОРА стана запазена марка за коректност в търговията, за коректност
в бизнес отношенията. Удоволствие е да откриваме нещо ново в този
труден период“, добави министърът на икономиката.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПАРТНЬОРСТВО

Министър Везиева проведе
среща с посланика
на Република Корея в
България

България и Република Корея ще работят за засилване на
икономическото сътрудничество. Това стана ясно по време на среща на
министъра на икономиката Даниела Везиева с Н. Пр. г-н Ли Хо-шик, посланик
на Република Корея у нас. На нея двамата обсъдиха възможностите за
увеличаване на стокообмена, както и по – активното партньорство в сферата
на IT технологиите.
Везиева посочи, че за първите шест месеца на 2021 г., стокообменът
между България и Република Корея възлиза на 128.5 млн. щ.д., отбелязвайки
близо 21% увеличение спрямо същия период на 2020 г. „Само износът ни за
Република Корея за първото полугодие на настоящата година е 51.7 млн. щ.д.,
което е увеличение от над 55% спрямо същия период на 2020 г.“ , допълни
икономическият министър. По думите й трябва да се работи още по- усилено
за насърчаване на търговията и инвестициите.
Н. Пр. Ли Хо-шик каза от своя страна, че двете страни имат голям
потенциал за сътрудничество, въпреки трудния период, заради пандемията.
Той представи и кандидатурата на корейския град Бусан за домакин на
ЕКСПО 2030.
Министър Везиева и посланикът на Република Корея обсъдиха
още организирането и провеждането на предстоящото Трето заседание на
Комитета за промишлено коопериране между двете държави.

Министър Везиева и посланикът на Египет в
България обсъдиха сътрудничеството в областта на
дигитализацията и зелената икономика
Министърът на икономиката Даниела Везиева проведе среща
с Н. Пр. г-н Халед Ибрахим Емара, посланик на Арабска република
Египет в България.
Двамата обсъдиха възможностите за засилване на
икономическото сътрудничество между двете държави и увеличаване
на стокообмена, както и по – активното партньорство в областта на
дигитализацията, зелената икономика и земеделието.
Везиева посочи, че има много добри възможности за
сътрудничество в сферата на биологичното земеделие, преработващата
промишленост, машиностроенето и производството на храни. Тя
изтъкна, че страната ни разполага с изключителни специалисти в IT
индустрията и двете страни имат добър потенциал да разменят опит в
дигиталната икономика.
Н. Пр. г-н Халед Ибрахим Емара подчерта, че страната ни има
възможности за износ към египетския пазар на месо и земеделски
продукти, както и да се възползва от опита на Египет в производството
на зелена енергия.
Министър Везиева и посланик Халед Ибрахим Емара обсъдиха
още и засилване на работата на създадения през 2017 – та година
българо-египетски бизнес съвет, който да подобри партньорството
между компаниите от двете страни.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФИНАНСИ

Зам.-министър Пенева: През следващия програмен
период Мехатрониката се отделя в самостоятелна
тематична област за интелигентна специализация
През програмния период 2014-2021 г. най-много средства за
иновации от националния бюджет и от ЕС са насочени в тематична
област Мехатроника и чисти технологии - 37.3%. След преглед на
финансираните проекти се установи, че по- голяма част от проектите
са в тематичната област “Мехатроника”, което обосновава решението
през следващия програмен период “Мехатрониката” да се отдели в
самостоятелна тематична област за интелигентна специализация.
Това заяви зам.-министър Ивелина Пенева по време на откриването
на форум „Микроелектроника и мехатроника 2021“, организиран от
Клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и
Техническия университет в София Тех парк.
Зам.-министър Пенева уточни, че за България “Мехатрониката”
е най-добре развитата тематична област за интелигентна специализация,
с ясни традиции, съобразена със световните тенденции в развитието на
най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, като
съчетава опит и традиции с конкретен европейски и международен
интерес. Тя поясни, че типични примери за мехатронен подход с доказан
потенциал в страната представляват автоматизираните машини и
системи за автоматизация.
В заключение икономическият зам.-министър коментира,
че ще продължи и фокусирането на интервенциите в областта на
иновациите, съобразно преобладаващия иновационен потенциал
(тематични области на ИСИС), като за периода 21-27 обхватът на
стратегията ще се разшири, но ще се стесни фокусът на съществуващите
приоритетни тематични области чрез прецизиране на техните
подобласти, включително за отделните региони.

Рекорд: Депозитите
в банките минаха 100
млрд. лв., макар че не
носят доходност
Към 30 септември спестяванията на фирмите и домакинствата
в България за първи път минаха 100 млрд. лева, а паричното
предлагане нарасна с 13,3% през септември на годишна база, показват
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение, годишното увеличение през август беше 13,6%,
през юли – 13,4%, през юни – 13%, през май – 12,7%, през април – 12,8%,
през март – 13,6%, през февруари – 13,3%, и през януари – 12,7%
Източник: 24chasa.bg
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПРОЕКТИ

Изпращат допълнителни покани
за помощ на малки и средни предприятия

Управляващият орган на оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” предстои да изпрати допълнителни покани
за сключване на административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедурата “Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19”, съобщиха от оперативната
програма.
Процесът на наддоговаряне с поканените за сключване
на административни договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ кандидати от приоритетните сектори - преработваща
промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети, е в своя заключителен етап.
Съгласно Решението на Комитета за наблюдение на ОПИК
за одобряване промени в Методологията и критериите за подбор на
операции по процедурата, ако бъдат финансирани всички проектни
предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, от
приоритетните сектори, свободният ресурс ще бъде насочен към другите

допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното
финансиране.
Затова предстои поетапното изпращане на покани за
сключване на административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ до кандидати от секторите с наймного резерви съгласно публикуваните списъци с резервните
проектни предложения по реда на тяхното класиране, а именно:
строителство, транспорт, складиране и пощи, създаване и
разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения, професионални дейности и научни изследвания.
На по-късен етап УО на ОПИК предвижда да изпрати
покани за сключване на административни договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ до кандидатите и от останалите
допустими сектори при наличието на достатъчен финансов остатъчен
ресурс, посочват от оперативната програма.
Източник: 24chasa.bg

КЕВР промени Методиката за цените на доставчика от
последна инстанция, това сваля сметките на фирмите, които получават
електроенергия от него, мярката е за три месеца От 1 ноември 250 000
фирми, които получават тока си от доставчика от последна инстанция
(ДПИ) ще получават отстъпка от цената на тока. Комисията за енергийно
и водно регулиране прие промени в методиката за определяне на цената
на този доставчик, за да ограничи негативното влияние на високите
цени на тока на борсата. Промените са насочени към фирмите от малкия
и средия бизнес, които са на свободния пазар на електроенергия, но не
са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по
цени на доставчик от последна инстанция.
Това е най-скъпият начин за снабдяване, който има
дисциплиниращ ефект, цели се потребителите по-бързо да сключат
договор с търговец на електроенергия. Към момента при този доставчик
са около 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички
потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар. КЕВР
промени формулата, по която се определя цената на електроенергията

от ДПИ и това ще позволи сметките на небитовите потребители
да бъдат намалени с 15 до 30 лева на мегаватчас. Мярката ще има
краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1 ноември,
като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори
с доставчици на електроенергия от свободния пазар, за да не заплащат
електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.
Съгласно методиката средната продажна цена на електроенергията на
ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент
„Ден напред“ на борсата, като включва и компонента за дейността
„доставка на електрическа енергия от ДПИ“.
С приетите изменения, за посочения 3-месечен период, тази
компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв. за
мегаватчас, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ.
По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен
преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик
по свой избор.
Източник: 24chasa.bg

Форум Реал

Дата: 3-4 ноември 2021, сряда-четвъртък
Час: 9:30 - 18:30
Достъп: Регистрация
*В събитието лектор е г-жа Антоането
Барес, Изпълнителен директор на НКИЗ

Предстоящи
събития
3 - 10 ноември `21

От 1 ноември падат сметките за ток на 250 000
фирми с 15 до 30 лева на мегаватчас

БЕЗПЛАТНИ ВИРТУАЛНИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА
@TURNING CONTACTS INTO CONTRACTS

Дата: 3 ноември 2021, сряда
Повече информация на тел.: 02/ 8117 505/515/525
Дигитални бизнес процеси и интелигентно видеонаблюдение
за малките и средни предприятия

Дата: 10 ноември 2021, сряда
Час: 11:00
Достъп: Регистрация
Място на провеждане: Online

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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