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НКИЗ представи индустриалните си паркове на форум за
инвестиционните възможности в България
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД взе участие
в онлайн форума „Инвестиционни възможности в България“, който
беше организиран от Китайският международен електронен център
за търговия Investgo (структура към министерство на търговията на
Китай), и Българската агенция за инвестиции.
Участниците в онлайн конференцията бяха запознати от
български експерти с условията за развиване на бизнес у нас. Експерт на
НКИЗ представи проектите от портфолиото на държавната компанията,
чиито основни цели са развитие на индустриални зони и паркове,
насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност,
както и създаване на благоприятни условия за инвестиции.
По време на форума стана ясно, че НКИЗ предлага на своите
партньори индустриални зони с първокласни локации, отлични
транспортни връзки и изцяло изградена инфраструктура. Експертът

на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД отбеляза,
че инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите, получават специални насърчителни мерки от страна на
Българска агенция за инвестиции.
В онлайн конференцията с презентации участваха Чен
Зия, първи секретар по икономическите и търговски въпроси към
посолството на КНР в България, Анка Йоана Йонеско, директор на
отдела за България в Европейската банка за възстановяване и развитие,
Антон Дончев, член на борда на директорите на Българска автомобилна
индустрия, Рубен Фархи, генерален директор на Arrow Bike Bulgaria.
По време на форума Китайският международен електронен
център за търговия (Investgo) и Балканската търговско-инвестиционна
камара подписаха Платформа за стратегическо сътрудничество между
Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Бизнес и образование търсят нови
възможности за сътрудничество
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа меморандум
за сътрудничество с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.
Изпълнителният директор на НКИЗ д-р Антоанета Барес и ректора на
ВТУ проф. д-р Даниела Тодорова се договориха за двустранен обмен
на информация, който да подпомогне процеса на професионално
изграждане на младите кадри.
По време на подписването на меморандума стана ясно, че
НКИЗ планира да организира Ден на отворените врати в Индустриален
парк София-Божурище, когато пандемичната обстановка позволи. Тази
инициатива ще насърчи много студенти от различни университети
в страната да се запознаят на място с производствените процеси и
логистичните линии в зоната.
Двете страни отбелязаха, че по-тясното сътрудничество между
университетите и предприятията може да помогне на студентите да
придобият умения, необходими както на пазара на труда, така и за
личностното им развитие.
Подписването на меморандума за сътрудничество е част
от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който
предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост
в компаниите, опериращи в индустриалните паркове от портфолиото на
НКИЗ.

Предстоящи събития
26 - 30 ноември `21

Годишен форум „Industry 4.0: Бъдещето на българската индустрия и
новите български инвестиции“
Дата: 30 ноември 2021, вторник
Час: 09:45 - 13:00
Достъп: Свободен
Място на провеждане: Online
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНВЕСТИЦИИ

Само за последния месец са стартирали
инвестиции за близо 150 млн.лв., които ще
разкрият над 500 нови работни места

Министърът на икономиката Даниела Везиева откри нов модерен
център за дистрибуция на водеща компания в областта на логистичните
услуги и бързообортните стоки. Инвестицията е в размер на 50 млн.лв.,
а новият логистичен център e изграден на стратегическа локация и ще
консолидира цялата дейност на компанията в София и София-област.

Министър Везиева посочи, че с тази инвестиция само за последния
месец са стартирали нови инвестиции за близо 150 млн.лв. , които ще
разкрият над 500 работни места в страната.
Икономическият министър подчерта, че инвестициите са
предимно извън столицата, а повечето от проектите се осъществяват във
високотехнологични производства и услуги.
По думите й работата на служебното правителство в посока
подобряване на имиджа на страната пред чуждестранните инвеститори
и изсветляването на бизнес средата се оценяват положително. „България
трябва да получи заслуженото си място на едно добро място за инвестиции“,
подчерта Везиева.
На събитието присъстваха още изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, както и представители на
бизнеса и на чуждестранни търговски камари.
Орбико Груп е един от най-големите дистрибутори и доставчици
на логистични услуги на българския пазар и в Европа. Компанията е водеща
в областта на логистичните услуги и бързообортните стоки, а новият
логистичен център e най-големият на Орбико Груп в Европа.
Българският представител стъпва на местния пазар през 2003 г.
Новият „Логистичен център ОРБИКО“ е съставен от две основни сгради:
Логистичен център и офис сграда, които отговарят на всички специфични
изисквания на своето предназначение.

Министър Везиева награди
баварско предприятие с дейност в България

Бавария е сред трите германски федерални провинции с найголямо присъствие по линия на инвестициите в България и с най-висок дял
в двустранния стокообмен. Това заяви министърът на икономиката Даниела
Везиева по време на връчването на годишните награди на Баварското
представителство в България. Икономическият министър връчи наградата
на „Фликс България“ ЕООД в категория „Баварско предприятие с дейност в
България“.
Министър Везиева посочи, че близо 1000 баварски компании
с повече от 260 представителства и клонове развиват производствена и
търговска дейност в България. „Сред тях се открояват, както международно
опериращи технологични концерни, водещи автомобилни производители,
банкови и застрахователни институции, така и много малки и средни фирми
от различни сектори на икономиката“, допълни тя.
Служебният министър на икономиката подчерта доброто
партньорство между Бавария и България, като отбеляза, че двустранните
отношения имат потенциал да се развият и в посока фамилен фирмен бизнес,
в който Бавария и като цяло Германия имат много опит. „Ако това успеем
да пренесем като наши двустранни икономически отношения, би било
наистина добра възможност за малките и средните фирми“, каза Везиева.
Митко Василев главен управител на Германо-българската
индустриална търговска камара и представител на Бавария в България
изтъкна по време на церемонията, че Германия продължава да бъде
търговски партньор номер едно за България, а Бавария е една от водещите
германски провинции по внос и износ. „През 2017 г. стокообменът между
България и Бавария за първи път надхвърля границата от 1 млрд. евро, а
през 2020 г. вече е 1,3 млрд. евро“, посочи той по време на форума.
Представителството на Бавария в България към Германобългарската индустриална търговска камара отличи за десети път фирми,
които участват активно в развитието на икономическите отношения между
България и Бавария, в рамките на виртуална Баварска вечер.

„Фликс България“ ЕООД получи наградата в категория „Баварско
предприятие с дейност в България“, а „Ауто Бавария“ ООД в категория,
„Българско предприятие с икономически контакти с Бавария“.
Събитието беше организирано от Представителството на Бавария и с
видеообръщения към участниците в награждаването се включиха Роланд
Вайгерт - държавен секретар в Баварското държавно министерство на
икономиката, регионалното развитие и енергетиката и посланикът на
Германия у нас Кристоф Айххорн.
За първото шестмесечие на 2021 г. стокообменът с Германия е в
размер на 4,901 млрд. евро, което е ръст от 23,8%, спрямо същия период
на миналата година. Износът за Германия е в размер на 2,635 млрд. евро, и
отбелязва ръст от 20,7%, а вносът е в размер на 2,265 млрд. евро /ръст от
27,7%/.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
РАЗВИТИЕ

Фокусът ни през следващите години ще бъде
върху декарбонизация и развитие на икономиката
чрез финансиране на иновации

Министърът на финансите Валери Белчев представи
възможностите за развитие и ролята на държавата в процесите по
модернизация на бизнес средата по време на национален форум,
посветен на транспортната свързаност и развитието на регионите в
Северна България. Събитието се проведе в гр. Русе по инициатива на
областния управител Борислав Българинов.

Фокусът на срещата беше не само върху подобряването на
транспортната и логистична инфраструктура в Северна България,
дискутирани бяха и стратегически проекти за строеж на магистрални
пътища и обновяване на ВиК мрежи на големи селища.
Министър Валери Белчев обърна внимание, че усилията през
следващите години ще бъдат с фокус върху декарбонизация и развитие
на икономиката чрез финансиране на иновации, като всички трябва да
са готови да посрещнат и да се възползват от новите възможности както
на държавно, така и на местно ниво.
По време на дискусиите с бизнеса и представителите на
общините бяха набелязани конкретни дългосрочни цели за намаляване
на регионалния дисбаланс в икономическото развитие на страната.
Малки общини от региона обърнаха внимание, че нямат
административен капацитет, за да подготвят проектите си на
необходимото ниво. Те настояват за унифицирани правила и процедури,
които да им помогнат да получават европейско финансиране. „Темата
за обществените поръчки е важна. Всеки от нас осъзнава, че има
необходимост от много дълбока реформа на закона, свързан с тях.
Надявам се след свикването на нов парламент промените в тази
нормативна уредба да станат възможни“, почерта финансовият
министър.
В националния форум взеха участие и министрите на
икономиката Даниела Везиева, на регионалното развитие Виолета
Комитова и зам.-министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Христина Велчева.

Пеканов: Получаваме 11 млрд. евро по политиката
на ЕС за сближаване до 2027 г.

България ще получи 11 милиарда евро по политиката на ЕС
за сближаване до 2027 година, съобщи Атанас Пеканов, предаде БТА.
Служебният вицепремиер по управление на европейските средства
Атанас Пеканов участва в редовното заседание на Съвета по общи
въпроси на ЕС.
Европейските министри обсъдиха приноса на програмите
по политиката на сближаване за възстановяването, устойчивостта,

двойния преход и сближаването, се посочва в съобщение на
Постоянното представителство на България в ЕС.
Кохезионната политика има дългосрочни цели и разрешава
специфични проблеми на регионално и местно ниво, отбеляза
вицепремиерът. Тя ни предоставя ценен опит и интегриран подход при
съчетаването на различни финансови инструменти, който опит трябва
да използваме и при реализацията на отделните национални планове за
възстановяване и развитие.
Пеканов открои необходимостта от дългосрочна национална
стратегия и дълбоки експертни оценки, както и от прилагането на
утвърдени и успешно работещи модели, при използването на тези
средства.
Европейските граждани и икономика са изправени пред
редица предизвикателства и затова ние трябва да отговорим с целия
възможен ресурс на техните очаквания, коментира вицепремиерът.
Според него сред най-важните въпроси за бюджета на ЕС ще
бъде по-ефикасното и ясно разпределение на ресурсите за по-бедните
региони в страната.
Кохезионната политика трябва да бъде двигател на растеж
и благосъстояние за регионите, които не могат да се справят добре
сами - особено за тези, които в България страдат от демографската
криза, от рязко намаляване на населението, посочи Пеканов, цитиран в
съобщението.
Източник: 24 часа
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИКОНОМИКА

Финансовото министерство очаква 4%
ръст на БВП у нас за тази година

Започналата през 2021 г. благоприятна тенденция на
възстановяване на глобалната икономика и на тази на ЕС ще продължи
и през следващата година, посочват от Министерството на финансите в
актуализираната си есенна макроикономическа прогноза. Прогнозата
е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за
възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България ще започне през
2022 г. Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж
при равни други условия. Значителните инвестиции ще увеличат
нарастването на производителността в икономиката и респективно на
доходите.
Ревизираните данни за БВП промениха структурата на
икономическия растеж за 2021 г., но общото реално нарастване на БВП
е запазено на равнище 4 на сто. През 2022 г. икономическият растеж ще
се ускори до 4,6 на сто поради силното увеличение на инвестициите.
Оценката за догодина обаче е понижена спрямо 4,9 на сто в първата есенна
прогноза на МФ. По-рано тази седмица Европейската комисия понижи
значително прогнозата си за икономическия растеж на България за 2021
година до 3,8 процента (от 4,6 процента в юлския доклад). За 2022 година
от Брюксел залагат на ускоряване до 4,1 на сто на растежа на реалния
БВП на страната ни, докато за 2023 година прогнозата е за забавяне на
темпа до 3,5 на сто. По-високата прогнозирана от МФ инфлация през
2022 г., в сравнение с първоначалната есенна прогноза, ограничава до
известна степен реалното нарастване на реалния разполагаем доход на
домакинствата, при равни други условия.
По-умереният темп на нарастване на потреблението оказа
влияние и върху общия икономически растеж за 2022 г., който е с
0,3 процентни пункта по-нисък от този в първата есенна прогноза.
Актуализираните допускания за динамиката на международните цени
на суровините повлияха за повишаването на оценката за инфлацията в
страната, което идва от енергийните цени на суровините.

До края на 2021 г. Министерството на финансите прогнозира
ускорение на инфлацията до 4,5 на сто, а средногодишната инфлация се
очаква да бъде 2,4 на сто.
Въпреки корекцията в посока нагоре спрямо предходната
прогноза, запазено е очакването, че инфлацията в края на 2022 г. ще
бъде по-ниска от 2021 г., а именно 3,1 на сто. Това ще се реализира
по линия на допускането, че високото равнище на международните
цени на енергийните стоки ще се запази само до първото тримесечие
на следващата година, след което ще се понижи. Средногодишната
инфлация за 2022 г. се прогнозира да бъде 4,2 процента. Много силната
четвърта вълна на разпространение на коронавируса в страната през
есенните месеци на 2021 г. се очаква да повлияе негативно на засегнатите
сектори от сферата на услугите.
ЕК прогнозира, че в България инфлацията ще достигне 2,4 на
сто през 2021 г., 2,9 на сто през 2022 г., след което ще отслабне до 1,8
на сто през 2023 г. Средногодишният брой на заетите според МФ ще
намалее с 0,1 на сто за 2021 г., докато в предишната прогноза очакването
бе за растеж от 0,1 на сто. До края на прогнозния хоризонт се очаква
ускоряване на ръста на заетите, обусловено основно от преустановяване
на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и от ефектите
от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната.
Министерството на финансите очаква безработицата да бъде
5,5 на сто през 2021 година и да намалее постепенно до 4,5 на сто през
2024 г. Същевременно ЕК прогнозира безработицата в България да
бъде 5,1 на сто през тази година, 4,6 на сто през 2022 и 4,4 на сто през
2023 г. Финансовото министерство очаква тенденцията на увеличение
на дефицита в търговията със стоки да продължи до края на годината,
което ще е основен фактор за формиране на отрицателен баланс по
текущата сметка в размер на 1,1 на сто от прогнозния БВП през 2021 г.
Източник: 24 часа

Подписали сме 44 договора, остават още 3-4, за да обхванем
100% от небитовите клиенти, които ще получат помощ. Имаме и реално
изплатени компенсации на стойност 4 млн. лева, което показва, че
програмата реално е стартирала. Това заяви на брифинг енергийният
министър Андрей Живков. Сериозната част от компенсациите обаче
ще започне от следващия месец. Тогава бизнесът ще получи помощи
за два месеца на куп и ще бъде изплатена цялата сума от 450 млн. лв.,
която е налична, уточни той.
Живков припомни, че КЕВР е променила методиката за
доставчик от последна инстанция, след което тези фирми, които
не са си избрали търговец и са при този доставчик, ще получат
30 лв. за мегаватчас компенсация. Заедно с помощта от 110 лв.,
подпомагане става 140 лв. на ползван мегаватчас. Министърът смята,
че безвъзмездната помощ за небитовите клиенти става най-голямата в
Европейския съюз.

Министерството и Комисията за енергийно и водно регулиране са
стартирали информационна кампания за компенсациите и за това, че
фирмите трябва да си изберат търговец. Служебното правителство е
приело тези компенсации да бъдат за октомври и ноември с идеята, че
през декември парламентът може да предприеме и други мерки, уточни
Живков. Той даде пример, че в някои страни са намалени данъците
или акцизи.
Битовите потребители, които са на регулиран пазар, няма
да усетят това повишаване на цените до края на годината. Това е
причината сега да не се предприемат мерки за тях. Парламентът
може да реши след Нова година примерно да се намали ДДС, което
ще бъде пряко подпомагане на цените за бита. Като се говори за
компенсации през намаление на данъците, те могат да бъдат не само за
електрическа енергия, а и за топлинната енергия, и за природния газ,
каза министърът.
Източник: 24 часа

Министърът на енергетиката: Компенсациите за
скъпия ток били най-големите в Европа

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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