Във връзка с актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие,
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД има следните забележки и предлага
съответните корекции:
I.

Стр. 42, към текста:

„Като инструмент за насърчаване на инвестициите..... Ключов фактор за успешно
функциониране на една индустриална зона е осигуряването на адекватен човешки ресурс с
необходимото професионално образование и квалификация.“
Считаме за целесъобразно да се добави следния текст:
„Пример за конкретни стъпки в тази посока е инициативата на НКИЗ ЕАД Fast Tracking Success,
която е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри на
университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в
чуждестранни компании в индустриалните зони. Компанията е сключила меморандуми за
сътрудничество с 10 висши и средни учебни заведения, сред които СУ „Св. Климент Охридски“,
НСС, Нов български университет, ТУ – София и др. В рамките на проекта над 100
висококвалифицирани млади специалисти са постъпили на постоянна работа в компании,
опериращи в зоните, управлявани от НКИЗ ЕАД“.
Мотиви за промени:
1. Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя е също в
подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за
да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред
инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.
2. Инициативата ще допринесе за изграждането на висококвалифицирани кадри –
младите специалисти ще работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат
чуждестранните инвеститори.
3. Както е посочено в предложения текст – в рамките на проекта над 100
висококвалифицирани млади специалисти са постъпили на постоянна работа в
компании, опериращи в зоните, управлявани от НКИЗ ЕАД
II. Стр. 105р – т.5.2. Национални средоточия на производствени и бизнес дейности, глава
Индустриални зони:
Некоректно отчитане на „съществуващите, действащи и в процес на откриване дейности
в индустриални зони като:









„Тракия икономическа зона” (ТИЗ) – промишлено-търговска зона в района на Пловдив и
един от най-големите икономически проекти в България. ТИЗ се простира на обща
площ от 1070 ha, от които 325 ha са застроени;
Търговско-индустриална зона „Марица” – с площ 500 ha;
Индустриална зона „Раковски” - с площ от 100 ha;
Промишлено-търговска зона „Куклен” - на площ от 100 ha;
Агро-център „Калояново” - на площ от 80 ha;
Високотехнологичен иновационен парк „Тракия” – на площ от 260 ha;
Индустриална зона „Загоре”, гр. Стара Загора– с площ от 11,5 ha, с възможност за
разширяване до 27,4 ha;



Индустриален парк „Шумен”, гр. Шумен – отреденият терен с площ 240 ha вече има
висока степен на заетост“.

Мотиви за промени:
1. Тракия икономическа зона не е отделна зона, а проект, който включва 5-те от изброените
под това наименование зони. В тази връзка, в цитирания списък следва да отпадне ТИЗ или
отделните проекти, тъй като 2 пъти се отчита едно и също нещо.
2. В същото време, развити и действащи зони, които се управляват от НКИЗ, с привлечени
милиони инвестиции, не се отчитат като ядра на развитие на производствени и логистични
дейност.
3. НКИЗ разполага с над 740 ha. промишлени терени и производствено-складови помещения в
зони с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки, на територията на
цялата страна.
4. Голяма част от инвеститорите, които имат производства в зоните управлявани от НКИЗ, са от
сектори с висока добавена стойност като производство на електроника, машини, компоненти и
части за автомобилната промишленост и др.
5. В зоните, управлявани от НКИЗ са реализирани и големи проекти, свързани с логистични
дейности. Като пример могат да бъдат посочени проектите на датската компания JYSK
(дистрибуционен център за Югоизточна Европа) и на българската Спиди.
Във връзка с горното, считаме за целесъобразно, текстовете по отношение на индустриалните
зони на стр. 105, да бъде прецизиран, както следва:
………













Икономическа зона София – Божурище – с площ 310 ха, с над 50% заетост, 32 български и
чужди компании с инвестиции на стойност над 520 млн. лв.
Индустриален и логистичен парк Бургас – с площ 23, 82 ha. с над 98% заетост, 35
компании с инвестиции на стойност 74 млн. лв.
Индустриална зона Видин - с площ 30, 9 ha. и заетост над 70%
Индустриална зона Русе - с площ 37 ha., изцяло заета и действаща
Търговско-индустриална зона „Марица” – с площ 500 ha;
Индустриална зона „Раковски” - с площ от 100 ha;
Промишлено-търговска зона „Куклен” - на площ от 100 ha;
Агро-център „Калояново” - на площ от 80 ha;
Високотехнологичен иновационен парк „Тракия” – на площ от 260 ha;
Индустриална зона „Загоре”, гр. Стара Загора– с площ от 11,5 ha, с възможност за
разширяване до 27,4 ha;
Индустриален парк „Шумен”, гр. Шумен – отреденият терен с площ 240 ha вече има висока
степен на заетост“.
Индустриална зона Свиленград – с площ 7 ha.
Освен изброените, с голяма тежест са и логистичните центрове „София-изток“ в района на
Елин Пелин.
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