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ИНФОРМАЦИЯ  
за текущото състояние на „Национална компания индустриални зони“ 

ЕАД, гр. София, неговата стратегия и цели. 
 
НКИЗ ЕАД, гр. София е дружество със 100% държавно участие, в което министърът на 

икономиката упражнява правото на собственост на държавата в капитала му, с основен 
предмет на дейност създаване, изграждане, управление (продажба и отдаване под наем на 
активи) и развитие на индустриални, икономически и технологични зони и паркове, 
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на 
дружества, в които участва, привличане на инвестиции, предоставяне на услуги по 
водоснабдяване и канализация, доставяне и пречистване на вода за питейно-битови цели, 
както и услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включително 
стопанисването, поддръжката и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и 
пречиствателни мрежи и съоръжения, строителство, реконструкция, ремонт, поддържане и 
опериране на всякакви елементи на техническата инфраструктура, разположени върху 
собствени на дружеството имоти, проектна, инженерингова и търговска дейност, както и 
всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона. 

Към 31.12.2020 г. регистрираният акционерен капитал на НКИЗ ЕАД възлиза на 
102 314 144 лева (като нараства спрямо 2019 г. с 22 453 хил. лв.), разпределен в 102 314 
144 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една 
акция по 1 лев и е напълно внесен. 

Активите на НКИЗ ЕАД по индивидуален отчет към 31.12.2020 г. възлизат на 128 446 
хил. лв., от които дългосрочните финансови активи представляват 74 % или 94 885 хил. 
лв. 

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е 120 620 хил. лв. и нараства 
спрямо предходната година с 25 %. 

За 2020 г. индивидуалният финансов резултат от дейността на дружеството е печалба 
в размер на 2 158 хил. лв., при реализирани приходи от оперативна дейност в размер на 6 
422 хил. лв. и отчетени разходи за оперативна дейност – 6 197 хил. лв.  

Обща задлъжнялост е в размер на 7 603 хил. лв., всички с матуритет до 1 година, като 
5 442 хил. лв. представляват получени аванси. Дружеството няма просрочени задължения. 

Размерът на текущите (краткотрайни) активи е 21 719  хил. лв., или надхвърлят 
задълженията над 2 пъти.  

В резултат на дейността си през 2020 г., дружеството формира коефициент на 
ликвидност, като съотношение на текущите активи спрямо задълженията, в размер на 2,86. 
Другите показатели за ликвидност също са високи. 

Финансовата автономност  като отношение на собствения капитал към пасивите е 
висока –15, т. е. дружеството финансира своите проекти със собствени средства. Нетният 
оборотен капитал към 31.12.2020 г. е в размер на 14 116 хил. лв.  

НКИЗ ЕАД е дружество от холдингов тип и притежава 100% от капитала на следните 
дружества – „Свободна зона Русе“ ЕАД, „Индустриална зона Видин“ ЕАД и „Индустриални 
терени и складове“ ЕАД. Освен това НКИЗ ЕАД има мажоритарно участие в „Индустриален 
и логистичен парк Бургас“ АД и „Индустриална зона Загоре“ АД и миноритарно участие в 
капитала на „Транзитна търговска зона“ АД, гр. Варна и „Сантоку инженеринг“ АД. 

Съгласно консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. на групата НКИЗ ЕАД 
сумата на активите ѝ възлиза на 142 722 хил. лв., от които дълготрайните материални 
активи са 29 956 хил. лв., а краткотрайните активи - 50 351 хил. лв. 



Собственият капитал на групата НКИЗ ЕАД към 31.12.2020 г. възлиза на 132 985  хил.  
лв. и нараства спрямо 2019 г. с 31 %. 

Приходите от оперативна дейност на групата са в размер на 10 108 хил. лв. и се 
формират основно от продажба на имоти и права върху тях и извършване на услуги. 

Разходи за суровини, материали и външни услуги, за персонал, за амортизации и 
други разходи заемат приблизително еднакъв дял в разходите за оперативна дейност, които 
към края на отчетния период са 10 191 хил. лв.  

Финансовият резултат за 2020 г. на групата е 1 673 хил. лв., а задълженията – 8 760 
хил. лв., от които с матуритет над 1 година – 166 хил. лв.  

Дейността на групата не е изложена на финансови рискове, включваща ефектите от 
промяна на валутни курсове, лихвени проценти по търговски и банкови кредити, залози 
срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти. 

Към 31.12.2020 г. персоналът на групата НКИЗ е 93 човека. 
НКИЗ ЕАД е създадено с цел реализиране стратегията на българското правителство за 

развитие на икономиката и подпомагане привличането на преки чуждестранни инвестиции 
в Република България. Заложените насоки за изпълнение на целите са създаване на 
условия за реализиране на нови инвестиционни проекти чрез изграждане на индустриални 
зони с необходимата довеждаща и локална инфраструктура и развитие на иновационни 
проекти. 

Към момента, НКИЗ ЕАД: 
 чрез своите дъщерни дружества - „Свободна зона - Русе” ЕАД, „Индустриална 

зона - Видин” ЕАД и „Индустриални терени и складове“ ЕАД, управлява и 
развива три индустриални и логистични зони; 

 участва в проекта „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, където е 
акционер с 66,78 % в съвместно дружество заедно с община Бургас; 

 развива Икономическа зона София - Божурище и изгражда инфраструктурни 
обекти, съобразно изискванията на настоящи и бъдещи инвеститори; 

 управлява проекта "Транзитна търговска зона" АД, където е акционер с 46 %; 
 управлява проекта „Индустриална зона Загоре“ АД, където е акционер с 50 % 

в съвместно дружество с община Стара Загора; 
 развива „Индустриални терени и складове“ чрез база „София Запад“ и база 

„Зона Свиленград“; 
 развива терените в района на Карлово, с. Телиш, област Плевен, Пловдив и 

Кърджали, София - район Красна поляна и област Бургас, община Приморско, 
като работи активно за привличане на инвеститорски интерес. 

В изпълнение на своята мисия за изграждане на индустриални паркове от нов тип в 
Република България, като предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока 
добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие, 
НКИЗ ЕАД се стреми постоянно да подобрява качеството на предлаганите от дружеството 
услуги, придържайки се към следните принципи на управление и стратегически цели: 

 развитие на индустриални зони от нов тип и усъвършенстване на предлаганите 
услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб и добри 
практики; 

 съдействие за реализацията и участие в редица международни и национални 
инвестиционни проекти; 

 създаване на възможно най-благоприятни условия за привличане на инвестиции 
както в управляваните от НКИЗ зони, така и в страната като цяло; 

 поддържане на голяма база контакти и членство във водещи международни и 
национални организации, с цел подобряване качеството на предлаганите услуги; 

 подпомагане на развитието на отделни икономически райони в страната с акцент 
върху регионалната интелигентна специализация и конкурентни предимства на 
региона; 



 насърчаване на инвестициите в нови, иновационни и/или структуроопределящи 
сектори в икономиката с висока добавена стойност, включително изграждане на 
центрове за високотехнологични и иновативни производства; 

 партньорство и развитие на съвместни инициативи с водещи български и 
международни научни и образователни институции; 

 поддържане на дългосрочни отношения с инвеститорите и партньорите, основани на 
принципите за сътрудничество, прозрачност и предвидимост. 

 
Подробна информация за предприятието може да се намери и на следния интернет 

адрес: http://nciz.bg 
 Годишните финансови отчети на дружеството са публикувани в Търговския регистър. 


