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НКИЗ взе участие в Международна конференция
“Иновации и инвестиции”
„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД
взе участие в Международна конференция “Иновации и инвестиции”.
Събитието беше организирано от Изпълнителната агенция за малки и
средни предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска работодателска
асоциация иновативни технологии (БРАИТ).
Форумът се състоя в сградата на „Национален център по
мехатроника и чисти технологии“, и беше открит от Иван Михайлов,
председател на УС на БРАИТ. Приветствия към присъстващите
отправиха и Красимир Киряков, заместник-министър на икономиката,
Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, и други. Проф. Иван Кралов,
ректор на Техническия университет – София (ТУ – София) и проф.
Георги Тодоров, ръководител на Център за виртуално инженерство
„Проф. Илия Бояджиев“ към ТУ – София, представиха новоизградения
„Национален център по мехатроника и чисти технологии“.
Центърът се намира в реновирания блок №8 на ТУ-София, и
е оборудван с най-съвременна научна апаратура. Сред участниците в

събитието бяха и Филип Купфер, търговски съветник в Advantage Austriа, Петър Иванов, главен изпълнителен директор на Американската
търговска камара (AmCham), д-р инж. Боряна Манолова, главен
изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, и
вицепрезидент на КРИБ, и други.
Основна тема на конференцията беше ускоряването на
преноса на научните разработки към бизнеса, което от своя страна да
допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската
икономика във важни за страната технологични области, като механика,
електроника, системи за управление, електромобилност, и др.
По време на събитието бяха представени възможностите за
инвестиции в научна инфраструктура, като част от сътрудничеството
между технологичните компании и образователните институции в
България. След официалната част бяха проведени и двустранни срещи
между представители на бизнеса и представители на научните среди.

НКИЗ присъства на церемонията по връчване
на 28-мите Годишни награди на БТПП
НКИЗ взе участие в официалната церемония по връчване на
28-мите Годишни награди на БТПП, на които бяха отличени фирми,
посланик, търговски представител, регионална палата, браншова
организация, медия и журналист.
Наградени фирми в класацията на БТПП “Топ 100” са
тези, които са показали, че предприемачите в България са приели
предизвикателствата и са успели да постигнат положителни резултати.
С бронзови статуетки “Хермес” и грамота за 2021 бяха
отличени Андреа Вике, посланик на Австрия в България и Хубертус
Клинк, съветник по търговско-икономическите въпроси в посолството
на Германия в София.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна по време
на церемонията, че Съветът по иновации се усъвършенства в подкрепа
на фирмите и започва да работи още по-активно, защото все повече
средства са необходими на компаниите при възстановяването им. За да
отговори на съвременните предизвикателствата, БТПП създаде Съвет
по кръгова икономика и зелена сделка.
Президентът Румен Радев изпрати поздравителен адрес на
БТПП за поредното организиране на годишните награди. Той изтъкна
важната роля и активността на Палатата за отстояване на интересите на
родната промишленост в България и в международните организации.
Служебният вицепремиер и министър на труда и социалната
политика Гълъб Донев в своето обръщение подчерта, че въпреки Powers Summit
промените в обществения живот, наложени от пандемията, отличие за Дата: 14 декември 2021, вторник
Час: 08:30 - 18:00
добре свършена работа получават най-добрите в своята област.
Място на провеждане: София Тех парк

Предстоящи събития
14 ноември `21
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Standard & Poor’s потвърди рейтинга на България
със стабилна перспектива

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings
потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България
в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’. Перспективата пред рейтинга
остава стабилна.
Според рейтинговата агенция икономическите последици от
пандемията са управляеми, въпреки значителното въздействие в здравен
аспект. Възстановеното вътрешно търсене, особено частното потребление, и
нарастването на усвояването на средствата от ЕС ще повишат перспективите
пред растежа в средносрочен хоризонт. Отпуснатите на България средства
от предишната и настояща Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и
допълнителните средства по новия инструмент „Следващо поколение ЕС“,
с които страната ще разполага, се оценяват на около 40% от очаквания БВП
през 2021 г.
S&P очакват бюджетния дефицит да остане значителен и през
2021 г., вследствие на мерките за подкрепа по време на пандемията. Въпреки
че някои мерки се предвижда да продължат и през 2022 г., рейтинговата
агенция очаква дефицитите да започнат да намаляват от 2022 г., като
отбелязват благоразумната фискална политика, която е постигната от
няколко правителства. Въпреки фискалното разхлабване и нарастването
на публичните задължения, нетният държавен дълг на страната остава
нисък на около 20% от БВП, докато разходите за държавно финансиране са
намалели до рекордно ниски нива.
В съответствие с глобалните тенденции, S&P отчитат, че
инфлацията в България се е повишила през 2021 г. поради комбинираното
влияние от покачването на цените на храните, енергията, както и засиленото
вътрешно търсене, което влияе на базисната инфлация. Нарастването на
цените следва да намалее през втората половина на 2022 г.
Външните рискове са управляеми след няколко години на
намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата от излишъци

по текущата и капиталовата сметки, които от рейтинговата агенция очакват
да продължат.
От рейтинговата агенция отчитат положително също
и включването на българския лев във Валутния механизъм II и
присъединяването на България към Банковия съюз през 2020 г. Като
ограничения пред рейтинга са оценени БВП на глава от населението, който
в сравнение със световните стандарти е на умерено равнище, както и
оставащите структурни и институционални пречки.
Стабилната перспектива отразява очакването, че икономическото
възстановяване на България ще се засили през следващите две години,
подкрепено от по-нататъшно усвояване на фондове от ЕС. Въпреки, че
някои мерки за фискално подпомагане ще бъдат продължени през 2022 г.,
от рейтинговата агенция очакват свиване на бюджетните дефицити през
следващите две години, което ще запази публичния дълг нисък. Стабилната
перспектива пред рейтинга отразява също очакванията, че икономиката
няма да бъде изложена на дисбаланси във външния или финансовия сектор.
Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако
икономическото възстановяване на България е съпроводено с по-бърза
фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на
страната спрямо прогнозираната. В дългосрочен план рейтингът би могъл
да бъде повишен при присъединяването на страната към еврозоната. Сред
факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, е по-бавното
икономическо възстановяване, например, защото преките последици от
пандемията ще се окажат по-дълготрайни отколкото се очакват в момента.
Това вероятно ще се отрази в забавена фискална консолидация
и постоянно нарастващ нетен публичен дълг през следващите няколко
години. Макар и малко вероятно, в средносрочен план от S&P биха
предприели негативни действия по оценката на рейтинга, в случай че се
появят дисбаланси във финансовия сектор на страната.

Креативните и рекреативните индустрии получават
институционална подкрепа от министерствата на
икономиката, туризма и културата
Споразумение за сътрудничество между Министерството
на икономиката, съвместно с Министерството на туризма и
Министерството на културата подписаха тримата ресорни служебни
министри. С този документ се поставя началото на общи усилия за
развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии на
България. Това споразумение ще даде възможност за повишаване на
конкурентоспособността в тези приоритетни за следващия програмен
период бизнеси и индустрии.
По време на церемонията икономическият министър Даниела
Везиева каза, че с подписването на документа се поставя началото на
общи усилия за развитието на креативните и рекреативни индустрии
в България. Тя допълни, че заедно с инициативата се сформира и
Експертен консултативен съвет с участието на експерти от трите
ведомства, бизнеса и неправителствените организации. По нейни думи
те ще разработват политики за развитието на тези индустрии. „Идеята е
за скъсяване на диалога между бизнеса и институциите и да се позволи
на тези дейности да кандидатстват самостоятелно по оперативните
програми, както и да ползват всички финансови инструменти на
пазара“, допълни Везиева.
Министър Везиева акцентира, че ще разчита и на агенцията за
малки и средни предприятия, БАИ, както и на търговските представители
към министерството, за да може с общи усилия да се развие този бизнес

и на международните пазари. „Тези индустрии в световен мащаб са с
изключително висок интензитет на растеж, а в нашата страна са все още
прохождащи“, заяви още икономическият министър.
В рамките на събитието министърът на туризма Стела Балтова
каза, че с реализирането на тази идея ще се даде ново измерение на
След подписване на Споразумението министрите връчиха
грамоти на най-успешните проекти в сферата на културните,
творческите и рекреативните индустрии в тематична област “Нови
технологии в креативните и рекреативните индустрии” по оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Наградени бяха “Кайф” ЕООД за проекта за облекло за
екстремен туризъм от кевлар “КеvеХ”, “Студио Експозе” ООД стартираща компания в областта на архитектурните услуги, БГ НЮАНС
ЕООД - за проект за съхраняване на котленското килимарство, “Лофт
Студио” ЕООД - за архитектурни и проектантски услуги с екологични
елементи и материали, “Арт мозайкс” ООД - за производство на ръчно
изработени мозайки, както и “Ауто про експерт” ЕООД, чийто проект се
реализира с производството на състезателни автомобили за пистови и
рали шампионати.
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Подписване на Меморандум за иновативни решения и
технологии договори министър Везиева в Египет

Активизиране на търговско-икономическите отношения
между България и Египет обсъдиха министърът на икономиката
Даниела Везиева и министърът на планирането и икономическото
развитие на Арабска република Египет д-р Халя Хелми Ел Саид.
Двете разговаряха за възможностите за засилване и
увеличаване на стокообмена, както и по-активното партньорство
в областта на иновациите и IT технологиите, мехатроника и чисти
технологии, прехода към кръгова и зелена икономика и туризъм, както
и сътрудничеството в областта на дигитализацията. Икономическият
министър посочи от своя страна, че Египет е един от най-големите ни
търговски партньори в региона на Близкия изток и цяла Африка.
На срещата бе обсъдено още засилването на инвестиционното
сътрудничество между двете държави и създаването на смесени
предприятия и съвместен износ за трети пазари. Министър Везиева
коментира, че България може да предложи висококачествени продукти
на конкурентни цени в областта на машиностроене, фармацевтични и

медицински уреди, козметика, хранителни продукти и др.
Икономическият министър подчерта, че вече са набелязани и
сфери, в които български и египетски компании могат да си партнират,
както в обмяната на опит, така и при реализиране на проекти в трети
страни. В тази връзка министър Везиева представи и възможностите
за инвестиции в България. Тя допълни, че страната ни може да даде
достъп до Единния европейски пазар, а Египет – да бъде използван като
мост към Близкия изток и Африка и призова двете страни да използват
пълноценно тези възможности.
В рамките на посещението си в Египет служебният министър
беше официален гост на церемонията по откриването на Второто
издание на военното изложение EDEX – 2021 , което се провежда в
Кайро и събира близо 400 компании от цял свят. В тазгодишното
издание участват и 12 български компании от сектора, сред които и
ВМЗ- Сопот, чийто принципал е Министерството на икономиката.
Везиева се срещна с представителите на всички български компании на
изложението, с които беше обсъдено подобряване на сътрудничеството
между държавата и фирмите от сектора.
По време на изложението Везиева проведе срещи с министъра
на отбраната Н.Пр. Мохамед Ахмед Заки и с държавния министър
на военното производство в Египет Н.Пр. Мохамед Ахмед Морси.
В резултат беше изразен взаимен интерес към задълбочаване на
двустранното сътрудничеството в областта на военната промишленост.
Отбелязано беше и традиционно доброто партньорство на
предприятията със специализирана продукция от двете страни.
Обсъдени бяха и възможностите за увеличаване на износа и за
технологичен трансфер в сектора на отбраната. Египетските министри
изтъкнаха, че българската продукция е добре приета на техния пазар.
Министър Везиева подчерта от своя страна, че българските компании
в сферата на военната промишленост са иновативни и изложението
е добра възможност те да създадат трайни контакти в региона.
Разговаряно беше още за високотехнологични решения в сектора и
взаимни кооперативни индустриални производства.

Нова програма осигурява 150 млн. лв. за малкия и
средния бизнес в условията на криза
Заместник-министърът на финансите Моника ДимитроваБийчър, която е и управител за България в Черноморската банка за
търговия и развитие, откри церемонията по подписването на Споразумение
за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в
България в условията на пандемията от COVID-19.
Документът беше сключен между Националния гаранционен
фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие и Черноморската
банка за търговия и развитие (ЧБТР). Чрез споразумението ще се засили
стратегическото партньорство на Черноморската банка за търговия и
развитие с Българската банка за развитие и ще бъде осигурен ресурс от 150
млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при
облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива.
„Министерството на финансите приветства вашата инициатива
за реализирането на тази програма. Ние вярваме, че подкрепата на малки
и средни предприятия в една динамична ситуация, като днешната, ще им
даде необходимия шанс за развитие и ще допринесе за възстановяване на
икономиката. ББР, НГФ и ЧБТР са доказали своята роля и професионализъм
в подкрепата на бизнес организации.
Като управител за България на Черноморската банка за
търговия и развитие, аз съм сигурна, че споразумението е в добри ръце

и бенефициентите ще се възползват от предоставяните гаранционни
инструменти. Убедена съм и в мотивацията на новия екип на ББР и тяхното
желание за създаване на ефективни и законосъобразни механизми за
работа на бизнеса“, заяви в приветствието си зам.-министър Бийчър.
Програмата ще се реализира през търговските банки, като
гарантира 80% от предоставените кредити. Предстои Националният
гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България, а
гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления.
Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане
валидна още 36 месеца след изтичането му.
Споразумението беше подписано от изпълнителния директор
на Националния гаранционен фонд Тодор Тодоров и президента на
Черноморската банка за търговия и развитие Дмитрий Панкин. Те
подчертаха, че това е първият съвместен гаранционен инструмент за
споделяне на риска между двете институции и първият със споделена
гаранция в портфейла на Националния гаранционен фонд.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Договорени са 3 млрд. лв. от ОПРР за модернизация на
инфраструктурни обекти в страната
Близo 3 млpд. лв. ca дoгoвopeнитe cpeдcтвa зa peaлизaция
нa пpoeĸти пo Oпepaтивнa пpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж“ 2014-2020 г.
Cyмaтa пpeдcтaвлявa нaд 94% oт oбщия paзпoлaгaeм pecypc в paзмep
нa 3.14 млpд. лв., пpoгpaмният пepиoд пpиĸлючвa нa 31.12.2023 г. Зa
peзyлтaтитe инфopмиpa зaмecтниĸ-миниcтъpът нa peгиoнaлнoтo paзвитиe
и pъĸoвoдитeл нa Упpaвлявaщия opгaн нa пpoгpaмaтa Hинa Cтoимeнoвa,
ĸoятo пpeдceдaтeлcтвa 19-тo зaceдaниe нa Koмитeтa зa нaблюдeниe в
Kyлтypния дoм нa Heфтoxимиĸ в Бypгac.
Oтвopeни ca вcичĸи 24 пpoцeдypи пo пpoгpaмaтa, cĸлючeни
ca 756 дoгoвopa, oт ĸoитo 306 ca в пpoцec нa peaлизaция. Изпълнeниeтo
нa 450 дoгoвopa e пpиĸлючилo, нaд 59% oт пpoeĸтитe ca c вepифициpaни
и paзплaтeни paзxoди. Cepтифициpaнитe cpeдcтвa, пpeдcтaвeни в EK и
oдoбpeни oт нeя ĸaтo дoпycтими, възлизaт нa 1,665 млpд. лв. или 53% oт
бюджeтa нa oпepaтивнaтa пpoгpaмa, a paзплaтeнитe ca 2,109 млpд. лв. или
67% oт pecypca.
Дo мoмeнтa ca peaлизиpaни 76 пpoeĸтa зa oбpaзoвaтeлнa
инфpacтpyĸтypa и 210 зa eнepгийнa eфeĸтивнocт в жилищни и
aдминиcтpaтивни cгpaди. Зaвъpшeнитe пpoeĸти зa гpaдcĸa cpeдa в
гoлeмитe oбщини нa cтpaнaтa ca 37, a зa пoдпoмaгaнe нa пpoцeca нa
дeинcтитyциoнaлизaция нa дeцa и възpacтни – 55. Зa oбнoвявaнe и
мoдepнизaция нa пътнa инфpacтpyĸтypa ca финaлизиpaни 22 дoгoвopa.
Πpeз пocлeднитe мeceци ycпяxмe дa ĸaнaлизиpaмe тeмпoвeтe
нa изпълнeниe и paзплaщaнe пo пpoгpaмaтa, ĸaĸтo и дa paзpeшим и
пpeoдoлeeм тeĸyщитe пpoблeми и дa ce въpнeм ĸъм нopмaлния pитъм нa
paбoтa, ĸoмeнтиpa oщe зaмecтниĸ-миниcтъp Cтoимeнoвa.
Източник: gradat.bg

Роуминг без допълнителни такси в ЕС поне до 2032 г.
Европейците ще могат да говорят по мобилните си телефони
в други страни от ЕС без допълнителни такси поне до 2032 г. Това става
ясно след постигнатото снощи предварително споразумение между
евродепутатите и Словенското председателство на Съвета на ЕС, се посочва
в прессъобщение на Европейския парламент.
Споразумението за премахването на таксите за роуминг в ЕС
беше постигнато през 2017 г. със срок от 5 години. То трябваше да изтече
през 2022 г., но постигнатото разбирателство в ЕП удължава този срок с 10
години.
Така жителите на ЕС ще могат да говорят, изпращат съобщения
и да сърфират в интернет навсякъде в Съюза без допълнителни такси.
Освен това местните оператори ще бъдат задължени да предоставят на
потребителите идентично качество на услугата, с това което те са ползвали
в родината си. С други думи забранено е превключването, например, на 3G,
ако операторът може да осигури 4G връзка.
Споразумението освен това гарантира, че набирането на спешни
номера във всяка страна членка ще бъде без допълнителни такси. По време
на преговорите евродепутатите са поставили въпроса и за намаляването на
цените на телефонните разговори от една до друга страна членка на ЕС.
Сега такива разговори са таксуват по 19 евроцента на минута.
Евродепутатите са призовали Комисията да разгледа този въпрос и да
реши дали е възможно допълнително намаляване на тази такса.
Премахването на таксите за роуминг е довело до повишено
използване на мобилни данни, посочват от ЕК.
Споразумението за роуминг таксите важи и за Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия, но не и за Великобритания, която окончателно
спря да прилага европейските правила на 1 януари.
Източник: 24chasa.bg
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИКОНОМИКА

Икономиката ни надви пандемията, произвежда
повече отпреди кризата

Икономиката ни вече се е възстановила и произвежда повече,
отколкото преди кризата, предизвикана от пандемията. Това показват
данните на НСИ за брутния вътрешен продукт (БВП). Според тях БВП
през третото тримесечие на тази година е нараснал с 4,6% спрямо същия
период на 2020 г.
Това е значително по-високо ниво от експресните данни от
средата на ноември, когато бе обявен ръст от едва 0,4 на сто на годишна
база. През третото тримесечие на 2021-а на човек от населението се
падат 5241 лв. брутен вътрешен продукт. Преизчислен в евро, БВП
е съответно 18,475 млрд. общо и на човек по 2680 евро. Ако се вземе
предвид обаче второто тримесечие, ръстът на икономиката се забавя,
защото тогава бе отчетено годишно повишение от 9,9%.
За възстановяване от кризата говори стойността на
произведения БВП за третото тримесечие. Той е за 36,133 млрд. лв. по
текущи цени. За сравнение - през юли-септември 2020 г. стойността му е
била 32,624 млрд. лв., а през 2019-а - 31,972 млрд. Дори при отчитане на
натрупаната инфлация от октомври за две години насам, която е близо
7%, пак стойността на произведеното от икономиката е повече от тази
през 2019 г.
Създадената от националната икономика брутна добавена
стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 31,201 млрд. лв. по текущи
цени. Година по-рано сумата е била 27,288 млрд. лв. Отчитайки ефекта
на инфлацията, се оказва, че потреблението за периода юли-септември
тази година е с близо 2 млрд. по-голямо от това през същия период на
миналата година.
През есента на 2021 година относителният дял на аграрния
сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището
си спрямо година по-рано до 7,6%. Индустриалният сектор също има
по-голям принос, който е стигнал до 26,4%. За сметка на това намалява
делът на услугите, но въпреки това той заема почти една трета от
добавената стойност - 66%.
Източник: 24chasa.bg

Променяме имейл и телефон за контакт
с НАП чрез нова електронна услуга

Електронните адреси за кореспонденция, на които НАП
изпраща съобщения и документи до физическите и юридически
лица, вече могат да се заявяват и коригират онлайн от клиентите чрез
използване на нова електронна услуга „Управление на достъпи и на
контактна информация“.
Притежателите на ПИК, издаден от агенцията, или електронен
подпис, могат да променят имейлите и телефоните за контакт с НАП за
целите на изпълнението на данъчно-осигурителните изисквания.
По този начин комуникацията между данъчната администрация и
потребителите ще се улесни, намалявайки значително случаите на
неактуална контактна информация.
Електронният адрес за кореспонденция по чл. 28, ал. 2 от
ДОПК за получаване на съобщения от НАП е задължителен за лицата,

регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност, и поради
тази причина актуалният имейл трябва да е един, поясняват от НАП.
При всяко актуализиране на имейл системата изпраща линк на
електронна поща, който изисква потвърждение преди промяната да
влезе в сила. Смяната на телефон за контакт се извършва в 2 стъпки, като
няма пречка да бъде посочен мобилен номер, уточняват от приходната
агенция.
Новата услуга е достъпна под името „Управление на достъпи
и на контактна информация“ в портала за е-услуги на НАП. От
агенцията съветват потребителите да предоставят актуален имейл за
кореспонденция, за да може комуникацията с приходната агенция да се
извършва изцяло електронно, а не на хартия.
Източник: profit.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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