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РЕДОВЕ ЗА ИЗДАТЕЛЯ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА 
ГЛАСЪТ НА ПЛОВДИВСКИЯ БИЗНЕС

Създадена 1990 г.
Предлага професионални и достъпни бизнес услуги, 
които са насочени към предприемачите на Пловдивска 
област.
Как можем да помогнем  да развиете бизнеса си?
Търсене на пазари и партньори; Експортна документа-
ция и проблеми на външната търговия; Организиране на 
бизнес събития и създаване на контакти; Конферентнa 
дейност; Професионално обучение;  Електронен под-
пис; Бар код и защита на индустриална собственост; 
Преводи, легализации.
http://pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK  
ЕВРО ЦЕНТЪРЪТ НА ПЛОВДИВ

Създаден 1999 г.
Специализиран отдел на Камарата, част от най-голя-
мата мрежа на Европейската комисия за търсене на 
бизнес сътрудничество и партньори. Центърът дава 
практически съвети, помощ и информация по европей-
ски въпроси, включително и по законодателството на 
ЕС и политиките, европейско финансиране, обществени 
поръчки в Европа, и др. 
http://eic.pcci.bg

THE PUBLISHER’S SYNOPSIS

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
THE VOICE OF THE PLOVDIV BUSINESSES

Since 1990
Delivers professional and affordable business services, 
aimed at the development of Plovdiv region.
How can we help you grow your business?
Search for partners and markets; Export Documentation 
and Foreign Trading; Organization of business events 
and networking; Conference room; Vocational Training; 
Electronic Signature; Barcode; Trademarks; Translation; 
Legalization.
http://pcci.bg

WE CAN DEVELOP YOUR EU
AND BG FUNDЕD PROJECTS  

In the Sector of  Agriculture, Food industry, 
Development of  tourism and Micro-enterprises

Our Chamber service - qualified consultancy and 
preparation of projects. 
Your personal project under the relevant EU and Bulgarian 
programs, covering your eligible investment costs.
With our team of experts that has successfully completed 
for our clients  more than 250 related investment projects. 
For any local or foreign client. 
More info: http://pcci.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ 
И ОБучЕНИЕ ПО 

ДИГИТАЛНИ  ТЕхНОЛОГИИ

Създаден 2014 г.
Центърът за Иновации и Обучение по Дигитални 
Технологии  ( ЦИОДТ ) е организационна част от 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, за дейности 
и сътрудничество с основани на знания организации, 
за  извършване на научни изследвания, съдействие за 
иновации и развой , бизнес - услуги в подкрепа на тех-
нологиите, както и достъп до обучение и  инициативи 
в областта на науката и технологиите. 
http://inno.pcci.bg

MOrE InFO - SEE PAgE 91

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБучЕНИЕ 
В СИСТЕМАТА НА ТПП/К В  
БЪЛГАРИЯ - КЛОН ПЛОВДИВ

Създаден 2002 г.
НЦПО - Пловдив провежда курсове за квалификация и 
обучение по заваряване, готварство, мотокаристи, ези-
ково обучение, международни счетоводни стандарти, 
безопасни условия на труд, еко нормативи, изготвяне 
на бизнес планове и други.
Центърът има разработени учебни програми за ква-
лификация и преквалификация за над 87 професии и 
разполага с квалифицирани преподаватели и лектори 
по теория и практика.
http://ncpo.pcci.bg
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ НИ – НА СТР.  90
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ЗА ПОЛЗАтА От ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
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Четете го, ако искате: 
• да получите синтезирана информация за икономиката на града и общините от Пловдивска 

област;
• да научите за планираните насоки на развитие на града и икономиката му;
• да се запознаете със 120-те най-успешни фирми, да намерите местни и чужди партньори 
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администрации, правителствени институции; работодателски съюзи и организации; Агенцията 
по заетостта; Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП; Агенцията за инвестиции; 
Пловдивски панаир; други панаири и изложения; туристически офиси; посолства, чуждестранни 
търговски мисии, чуждестранни инвеститори; мрежата на българските и европейските търгов-
ско-промишлени палати, и др.
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ON THE BENEFITS OF THE PLOVDIV REGION BUSINESS YEARBOOK
What is it about: The only annual publication on the economy of Plovdiv City and Plovdiv District, 
issued by the Plovdiv Chamber of Commerce and Industry and Enterprise Europe Network -  
Plovdiv.

Addressed to: entrepreneurs, investors, foreign visitors, inquiring  readers.
Read this, if you need:

• to get summarized information on the economy of the city and municipalities of Plovdiv region,
• to learn about the trends of the city and its economy, 
• to see the 120 top-ranked companies,
• to find local and foreign partners with opportunities for investment and cooperation,
• to have a business reference tool,
• to advertise and thus reach the right audience.

The Yearbook is distributed to businesses through partners such as: the municipal and regional admin-
istrations, government agencies, unions and employers’ organizations, the Employment Agency, the 
Invest Bulgaria Agency, the Plovdiv Fair, other fairs, tourist offices, embassies, foreign trade missions, 
foreign investors, the networks of Bulgarian and European chambers of commerce, etc.
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Предприемачеството, като бизнес и като начин на 
мислене е за всеки. Да мислиш по този начин, помага 
на всички да реализират потенциала си. Хора, които не 
питат “защо?” през цялото време, а по скоро мечтаят 
за неща, които липсват и си казват “защо пък не?” – са 
тези, които водят към истинска промяна и правят така, 
че тя  да се усети във всяка сфера. 

Реалният бизнес ме научи на много неща- да правя 
компромиси, да бъда търпелив, да си поставям цели 
и да мотивирам хората около мен също да се борят 
за постигането на тези цели и, разбира се, да печеля 
битки. Научих се да съм толерантен, да бъда близо  до 
хората с които работя, за да създам екип, който да ме 
следва навсякъде. Без екип няма успешен лидер или 
мениджър.   

Един бизнесмен отговаря  за своите действия само 
пред себе си, но когато си държавник най-важното е 
да бъдеш лидер, хората да чувстват твоята увереност 
и сигурност, като по този начин това ги мотивира и тях 
самите. Когато си на такава отговорна позиция, от теб 
се очаква да разрешиш всеки проблем и да се справиш 
с всичко. Въпросът е така да балансираш между личния 
живот, работата и екипа си, че това да носи увереност 
на хората около теб. Това може би е най-трудното и 
най-предизвикателното, но пък и ти дава най-голяма 
удовлетвореност и мотивация да продължиш напред, 
особено когато виждаш добрите резултати и споделе-
ната удовлетвореност от постигнатото.

Успешните държавници създават условията, в които 
работят успешните предприемачи. Това е успех, зад 
който стои огромен труд. Всички тези неща изискват и 
винаги са изисквали огромни усилия, страхотна съсре-
доточеност и дисциплина. Но въпреки това от дистан-
цията на времето се убедих, че когато човек има мечти, 
има ясни и конкретни цели, може да ги постигне и да 
успее. Въпросът е човек да бъде последователен и да 
следва неотклонно това, което си е заложил като цели.

Пловдив, 24/02/2014 г.

Венцислав Каймаканов
Областен управител на област Пловдив    

Entrepreneurship, in terms of business and mentality, 
is now up to everyone. Business-minded persons realize 
better their potential. People not asking “why “ all the time, 
but rather dreaming of things they miss, and saying “ why 
not? “, are the actual leaders towards real change and the 
changemakers in every sphere.

real business taught me plenty of lessons - making 
compromises, being patient, setting objectives and mo-
tivating people around me to also fight to achieve these 
objectives and, of course, winning battles. I learned how to 
be tolerant, to be closer to the people I work with, to create 
a team of followers. There is no such thing as a successful 
leader or manager without a team.

A businessman should report for his acts only to him-
self, but when you are a statesman the most important 
thing is being a leader , where people should get a feel-
ing about your own confidence and security, thus getting 
motivated themselves. When you are in such a responsible 
position, you are expected to solve any and handle it. The 
point is how to make such a balance between private life, 
job and team that would bring confidence to the people 
around. This is perhaps the hardest and most challenging 
issue, however it gives you the greatest satisfaction and 
motivation to keep going , especially when you see you 
have achieved a good outcome and shared satisfaction.

A statesman’s success would be to establish an ambient 
for operation by successful entrepreneurs. This is a kind 
of success, coming out of the huge work done. All these 
things require and have always required a massive effort, 
great focus and discipline. Yet, now from the distance of 
time, I found out that when somebody has dreams,clear 
and specific objectives, he can make them true and touch 
success. The point is, you ought to be consistent and keep 
up strictly to the set goals.

Plovdiv, 24 February 2014

Ventsislav Kaymakanov
District governor of Plovdiv District
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Име: Пловдив (България)
Прозвище: Градът на тепетата, Старият град
Основан: кр. на 7-то – нач. на 6-то хилядолетие пр. Хр. 
Столица: на административната автономия Източна 

Румелия в рамките на Османската империя 
(3 март 1878 – 6 септември 1885 г.)
Население: Статистически – 331 796, но ежедневно 

Пловдив функционира като 450 хиляден град.
Разположен: в централната част на Горнотракийската 

низина, по поречието на р. Марица, върху седем хълма 
(тепета) – Бунарджик (от тур. бунар – кладенец, нар. 
още Хълм на освободителите и Альоша), Джамбаз тепе, 
Джендем тепе (Адски хълм, нар. още – Джин тепе – 
Хълм на духовете, Чигдем  тепе – Хълм на минзухарите, 
Младежки хълм – по времето на социализма), Марково 
тепе, Небет тепе, Сахат тепе (Часовников хълм, нар. още 
Данов хълм), Таксим тепе.

Ареал: Пространството на област Пловдив  се на-
мира в един от значимите в урбанистично отношение 
ареали, участващ активно и формиращ основната 
Европейска урбанистична структура от „Европолиси”. 
За България тези структурни урбанистично-ландшафт-
ни ареали са три - Софийски, Пловдивски и Варненски, 
в които е концентрирана активна социална дейност, с 
оглед постигането на общонационален растеж; те ге-
нерират активности, повишаващи жизнения стандарт, 
и в които трябва да се полагат максимални усилия за 
поддържане на социално-природното равновесие и 
биологичното разнообразие.

Географски мащаб: към Пловдив гравитират общи-
ните Марица, Родопи, Раковски, Куклен и Садово, към 
които могат да се добавят и общините Стамболийски, 
Перущица, Кричим и Асеновград. 

Пловдив, заедно със Стара Загора и съградието 
Хасково-Димитровград, образуват т.нар. „оперативен 
триъгълник” с икономически и  демографски потенци-
ал равностоен на София.

Икономически потенциал: традиционно многоот-
раслово стопанство и икономика. Център на различни 
научни институти, висши учебни заведения, между-
народен панаир, летище, финансово-кредитни инсти-
туции, безмитна зона, борси и културни институции. 
През последните години икономическото развитие на 
Пловдив бележи занижаване. По индекс на икономиче-
ско развитие е на 11-то място. По доход на домакинство 
градът е изпреварен не само от Варна и Бургас, но и от 
Стара Загора, Русе и Хасково. Икономическото състоя-
ние и благосъстоянието като цяло се влошава спрямо 
другите големи градове на страната. Амбициозни про-
грами и стратегии за развитие и градоустройство на 
новия управленски екип, предстои да отредят истински 
полагащото се място на града и региона.

Name: Plovdiv  (Bulgaria)
Popular as: The city of seven hills, the Old Town
Founded: ca. 7 th – beg. of the 6th millennium BC.
Capital: administrative autonomy of  Eastern rumelia 

within the Ottoman Empire (March 3, 1978 - 6 September 
1885)

Population: Statistics - 331 796, but daily  Plovdiv func-
tions as a city of 450 000.

Location: in the central part of the Upper Thracian 
Plain, along the Maritsa river on seven hills - Bunardzik 
(still called Hill of the Liberators and Alyosha) Djambaz 
Tepe, Djendem Tepe (Hell’s hill, also called - gin hill - a hill 
of ghosts, Cigdem hill - the hill of the crocus, Youth Hill - 
during socialism), Markovo Tepe, nebet Tepe, Sahat Tepe 
(Clock hill) Taksim Tepe.

Range: the area of Plovdiv is located in one of the most 
important urban areas to participating forming the main 
European urban structures “Europolis”. For Bulgaria, these 
structural urban-landscape areas are three - Sofia, Plovdiv 
and Varna.

Geographical scope : Several municipalities  gravi-
tate to Plovdiv - Maritsa, rodopi, rakovski, Kuklen, and 
Sadovo, to which there may be added also the municipali-
ties of Stamboliyski ,Perushtitsa ,Krichim and Asenovgrad. 
Plovdiv, together with Stara Zagora and Haskovo and  
Dimitrovgrad constitute the so-called “Operating triangle” 
with an economic and demographic potential equivalent 
to Sofia.

Economic potential: traditional and multi-sector econ-
omy. Center of various research institutes, universities, 
international trade fair, airport, financial and credit insti-
tutions, free zone, fairs and cultural institutions. recently,  
there is a downturn of the economic development of the 
city. It is ranked 11th  by the index of economic develop-
ment . In terms of household income, the city was over-
taken not only from Varna and Burgas, but also from Stara 
Zagora, ruse and Haskovo.  general economic perform-
ance and welfare are getting worse as compared to other 
large cities. The new city administration has ambitious 
programs and strategies for urban development , thus 
hoping to get the city back to its due position. 

НАКРАТКО ЗА ПЛОВДИВ
PLOVDIV IN A NUTSHELL     
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1. Производство 2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

Показател на доверие в промишлеността 1.1 % -7,2 -4,2 -6,0 -8,7 -8,8 -9,6 -8,6 -7,9 -9,8

Промишлено производство 1.2 yoy % ch. 2,1 5,8 -0,3 -4,6 -2,6 -2,9 0,8 4,1

2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Брутен вътрешен продукт 1.3 yoy % ch. 0,4 1,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,7

2. Индивидуално потребление 2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Показател на доверие на потребителите 2.1 % -46,2 -41,0 42,9 -38,0 -42,3 -40,0 -37,7 -39,8 -40,7

2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

Оборот в търговията на дребно 2.2 yoy % ch. -8,4 0,7 -2,4 0,6 4,4 4,9 6,2 6,9

2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Индивидуално крайно потребление 2.3 yoy % ch. 0,6 1,7 2,0 2,5 2,0 0,2 -1,0 -1,3 -1,2

3. Инвестиции 2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % 69,5 70,9 70,5 71,3 69,5 71,4 68,0 69,5 69,8

Бруто образуване в основен капитал 3.2 yoy % ch. -18,3 -6,5 0,8 0,8 -0,7 3,1 5,0 1,4 1,2

Изменение на запасите 3.3 % от БВП 0,1 0,4 2,4 3,4 1,1 1,4 -0,7 0,8 0,2

4. Пазар на труда 2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Коефициент на безработица 4.1 % 10,2 11,3 12,3 12,3 11,5 12,4 13,8 12,9 12,0

Заети лица 4.2 yoy % ch. -6,2 -3,4 -1,1 -1,1 -0,6 -0,7 0,1 0,8 -0,1

Разходи за труд 4.3 yoy % ch. 7,5 7,6 7,5 7,3 7,9 7,5 4,7 3,4 2,8

2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % 6,5 7,5 8,7 7,5 8,5 8,4 9,2 9,1 9,5

Заплати 4.5 yoy % ch. 6,4 5,8 6,6 3,3 5,1 3,1 3,1

5. Международни трансакции 2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

Поръчки от чужбина в промишлеността 5.1 баланс -43,5 -40,6 -46,5 -54,1 -50,2 -50,4 -52,3 -38,1 -37,6

Износ на стоки 5.2 млн. евро 15561,2 20264,3 20770,2 1761,2 2034,7 2001,2 1936,4 2018,9

Внос на стоки 5.3 млн. евро -18324,8 -22420,4 -24230,4 -2067,6 -2267,7 -1880,6 -2215,2 -2194,2

Търговско салдо 5.4 млн. евро -2763,7 -2156,1 -3460,3 -306,3 -233,0 120,6 -278,8 -175,2

Текуща сметка 5.5 млн. евро -533,1 33,2 -520,8 201,0 203,0 850,2 31,5 -82,6

Преки инвестиции (нето) 5.6  млн. евро 977,3 1212,7 1209,0 169,9 247,7 112,6 22,9 -114,2

Портфейлни инвестиции (нето) 5.7  млн. евро -635,4 -357,4 -898,4 -141,6 -122,5 53,4 -56,9 -39,4

2010 2011 2012 II тр. '12 III тр. '12 IV тр. '12 I тр. '13 II тр. '13 III тр. '13

Износ на стоки и услуги 5.8  yoy % ch. 14,7 12,3 -0,4 3,2 -0,6 -1,5 10,8 4,5 8,5

Внос на стоки и услуги 5.9  yoy % ch. 2,4 8,8 3,7 9,6 2,6 -0,4 5,6 2,0 7,4

6. Цени 2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

ХИПЦ 6.1  yoy % ch. 3,0 3,4 2,4 1,2 0,0 -0,7 -1,3 -1,1 -1,0
Цени на производител на вътрешния пазар     

(промишленост) 6.2  yoy % ch. 7,2 8,6 5,3 0,0 -1,8 -2,9 -3,5 -3,9

Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3  баланс 5,5 8,8 9,7 0,3 -1,8 -2,8 2,4 3,7 2,5

Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4  
баланс 5,4 4,7 5,3 0,3 -2,8 -3,0 1,6 -2,8 1,5

7. Парични и финансови показатели 2010 2011 2012 Юни '13 Юли '13 Август '13 Септ.'13 Окт. '13 Ноем. '13

СОФИБОР (тримесечен) 7.1  индекс 4,12 3,76 2,25 1,20 1,18 1,09 1,05 1,03

М3 7.2  yoy % ch. 6,4 12,2 8,4 7,7 6,4 7,7 8,1 9,5
Вземания по кредити на нефинансови предприятия и 

домакинства 7.3  yoy % ch. 1,2 3,2 2,8 1,0 0,7 0,4 0,7 0,7

Обменен курс USD/BGN 7.4  стойност 1,48 1,41 1,52 1,48 1,50 1,47 1,46 1,43

Номинален ефективен валутен курс 7.5              индекс 130,5 132,1 131,0 132,4 132,4 133,0 133,1 133,4

РАЗДЕЛ I

КЛючОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ*
Източник: Национален статистически институт

Последни данни: 30 декември 2013 г.

Забележка:  yoy % ch. - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

* Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от показатели за еврозоната. 
Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на 
НСИ и данни на БНБ.
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ИКОНОМИКАтА НА БъЛГАРИЯ
Април 2013

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД НА ЦЕНТЪРА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Пълният текст на доклада можете да намерите на  www.ced.bg  

Реалният общ икономически растеж на българската икономика за 2012 г. се забави на 0.8% (при 
1.8% за 2011 г.) . Това забавяне беше предизвестено от забавянето на темповете по тримесечия. В на-
чалото на 2013 г., освен все още слабата външна среда, допълнителен неблагоприятен фактор за ико-
номиката ни е стресираната социално-икономическа и политическа ситуация (граждански протести, 
оттегляне на редовното правителство, разпускане на парламента, служебно правителство). Ето защо 
ще има забавяне на общия икономически растеж за първото тримесечие на 2013 г. Не очакваме рабо-
тата по приоритетите и задачите на служебното правителство да може да спомогне за растеж, а по-ско-
ро да успокои обстановката и да не допусне по-дълбоко затъване. За това биха могли да допринесат 
мерки насочени към бързо възстановяване на икономическото и социалното доверие чрез  подкрепа 
на производството и потреблението и при запазване на финансовата стабилност. При задействане на 
такива мерки второто тримесечие вероятно ще даде по-добри икономически резултати в сравнение с 
първото. Ускоряване на растежа от втората половина на 2013 г. бихме могли да очакваме, ако майски-
те избори успеят да излъчат властимащи с национално отговорно социално-икономическо мислене, 
които бързо да подобрят културата на финансово-икономически и социални отношения в обществото, 
на основата на честност и почтеност в конкурентна среда, и да реализират бързи краткросрочни мерки 
с вграждането им в по-устойчив дългосрочен контекст. Без съмнение ще се наложи актуализиране, 
синхронизиране и оптимално съподчиняване на набора от съществуващите стратегически и други пла-
нови документи за развитието на България . 

Оценката на наличните данни на НСИ ни дава основание да очакваме, че за първото тримесечие  на 
2013 г. ще бъде отчетен много нисък растеж на БВП (до 0.5%), т.е. не по-висок от този, който беше реги-
стриран за първото тримесечие и почти колкото този за последното тримесечие на 2012 г. (които бяха 
съответно 1% и 0.3%). За 2013 г. растежът трудно ще надхвърли 1-1.5% предвид слабата икономическа 
активност сред европейските ни партньори  и усложнената вътрешнополитическа обстановка. 

БВП по годишните данни. Неблагоприятна характеристика на изминалата 2012 г. от страна на про-
изводството на БВП, за разлика от предхождащата я 2011 г., е фактът, че брутната добавена стойност 
създадена общо в икономиката е нараснала по-слабо отколкото БВП. Ръстът на БДС за икономиката 
е едва  0.3% при 0.8% ръст на БВП, за размера на който всъщност са допринесли корективите, чийто 
ръст е 3.8% (за сравнение - за 2011 г. ръстът на БВП с 1.8% е формиран от ръст на БДС с 2.1% и ръст на 
корективите с 0.2%). Скромният ръст на БДС в икономиката е формиран от положителен принос на 6 от 
общо 10 сектора:  „Селско, горско и рибно стопанство“ с 3.5% годишен растеж, „…промишленост …“ с 
1.9% растеж, „Търговия,…транспорт,…хотелиерство…“ с 1.8% растеж, „Култура, спорт …“ с 1.2% растеж, 
„Държавно управление…“ с 1% растеж и „Операции с недвижими имоти“ с едва 0.1% растеж. Спад 
през 2012 г. е регистриран в 4 сектора: „Професионални дейности и научни …“ (спад с 5.3% след ръст с 
5.7 за 2011 г.), „Създаване и разпространение на информация …“ (спад с 3.6% след ръст с 2.6% за 2011 
г.), „Строителство“ (спад с 3.5% при спад с 2.2% за 2011 г.) и „Финансови и застрахователни дейности“, 
където спадът е 1.9%, след ръстове в предходните години. 

От страна на използването на БВП, данните на НСИ показват, че за 2012 г. и двата компонента на 
вътрешното търсене подобряват динамиката си в сравнение с тази за предхождащата 2011 г. (Фиг.2). 
Крайното потребление расте с 1.8% (при 1.5% за 2011 г.), а инвестициите в основен капитал са се уве-
личили с 0.8% след спад с 6.5% за 2011 г. Спадът на БВП от страна на използването се дължи на отрица-
телния нетен принос на външната търговия със стоки и услуги, тъй като износът спада (с 0.4%, след ръст 
с 12.3 за 2011 г.), а вносът расте (с 3.7%, при ръст с 8.8% за 2011 г.). От гледна точка перспективите пред 
икономиката добрата новина е растежът на инвестициите.

Усилията за привличане на инвестиции и усвояване на еврофондове трябва да продължат, но те 
сами по себе си в никакъв случай не биха били достатъчни за да се почувства бързо ефектът им в по-
голяма част от населението и в повечето територии на страната. Необходими са мерки, които да дадат 
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възможност за оцеляване и растеж на малкия и среден бизнес във всички региони на страната – само 
така може да се разчита да се разшири базата на доходите създавани в икономиката, които да могат да 
финансират разходите както на работещото така и на неработещото население в страната.

Месечни индикатори. Бизнес наблюденията на НСИ показват, че за февруари 2013 г. в сравнение с 
януари и в четирите наблюдавани сектора (промишленост, строителство, търговия на дребно и услу-
ги) има изразено подобряване на общия показател за бизнес климата, последвано обаче през март 
от задържане (по-точно слабо влошаване) в промишленост, строителство и услуги, и сравнително съ-
ществено влошаване в търговията на дребно. Нивата на настояща активност и в четирите сектора са 
общо взето по-ниски отколкото през предходното тримесечие. От януари нивата на показателите за 
очаквана активност имат тенденция на покачване и това е основание да предполагаме по-добро вто-
ро тримесечие от първото. Нагласите на потребителите са от януари и са по-добри от предходните от 
октомври, но предвид февруарско-мартенските граждански протести не бихме интерпретирали това 
подобрение като меродавно към края на първото тримесечие.

Тенденции в динамиката на БВП по тримесечните данни. Да разгледаме малко по-подробно как 
беше формиран растежът за 2012 г. по тримесечия и какви очаквания за началото на 2013 г. могат да 
се обосноват на тази основа. 

Шест от десетте сектора, в които се структурира динамиката на икономиката от страна на произ-
водството на БВП, регистрираха растеж за 2012 г., който се движи между символичното 0.1% до 3.5%. 
Добавената стойност на тези шест сектора представлява 64.8% от БВП през 2012 г., и този дял почти не 
се е променил спрямо предходната година (64.2% за 2011 г.).

С най-бърз растеж през 2012 г. бе аграрния сектор („Селско, горско и рибно стопанство“  ) за 2012 г. 
Този растеж бе постигнат през двете тримесечия на първото полугодие. Затихването на растежа през 
третото и четвъртото близо до и дори под нулата и високата база от първото тримесечие на 2012 г. 
дават основание да очакваме скромна динамика за първото тримесечие на 2013 г. Не изключваме 
възможността да се регистрира дори спад на годишна база. За 2013 г. като цяло предвиждаме растеж 
в сектора.

На второ място по скорост на растежа на добавената стойност (1.9%) през 2012 г. бе промишле-
ността . С най-добри растежни стойности на добавената стойност се оказа последното тримесечие на 
миналата година. Това най-вече се дължи на декември, когато месечните данни за промишленото про-
изводство бележат забележимо висок растеж на годишна база. Най-значителен принос по подсекто-
ри на промишлеността има динамиката на преработващата промишленост поради преобладаващия 
дял на сектора. Нейният възходящ тренд в последните четири месеца – от октомври м.г. до февруари 
т.г. – е обнадеждаващ. Наличните към април месечни данни за промишлеността като цяло - растеж 
на промишлено производство за януари и февруари на годишна база – са основание да очакваме за 
първото тримесечие на 2013 г. да бъде отчетен растеж на добавената стойност в сектора, и то в сходен 
порядък като за четвъртото тримесечие на 2012 г. Показателят за бизнес климата в промишлеността 
през първите три месеца на 2013 г. има общо взето възходящ тренд, въпреки лек спад през март, и това 
подкрепя горните ни очаквания за сравнително добро представяне на промишлеността през първото 
тримесечие. За 2013 г. перспективите са в зависимост от скоростта на възстановяване на външната 
среда, както и от мерките, които управляващите ще вземат най-вече по съдействие за съживяването на 
малкия и среден бизнес . 

Сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиер-
ство и ресторантьорство“  реализира 1.8% растеж за 2012 г., което е в почти същия размер като растежа 
в промишлеността. По тримесечия на 2012 г. добавената му стойност имаше нееднозначна динамика 
за първото тримесечие (ръстове по сезонноизгладените данни, спад по неизгладените) и общо взето 
ускоряващи се растежи в останалите три тримесечия. Месечните данни, отнасящи се за част от подсек-
торите в този сектор, регистрират продължаващи проблеми в търговията на дребно. Въпреки дълбоки-
те реални спадове на годишна база на месечния оборот в подсектор „Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети” за последните три месеца на 2012 г. и особено за декември, отчетените ръстове на до-
бавената стойност за четвъртото тримесечие най-вероятно се дължат на благоприятна динамика в хо-
телиерство и ресторантьорство, (за които няма месечни данни). За януари и февруари месечните обо-
роти на подсектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” растат на годишна база, като тези 
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ръстове се дължат най-вече на неговия подотрасъл търговия на едро. Налице е и влошаване на бизнес 
климата (в търговия на дребно) през март. Наличието на негативен тренд в оборотите на търговия на 
дребно вероятно ще се отрази в по-слаб растеж, в сравнение с отчетения за последното тримесечие на 
2012 г., на добавената стойност на сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, 
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“. За 2013 г. перспективите пред сектора са леко 
да ускори растежа си, доколкото очакванията в туризма са добри, а и натискът за нормализиране на 
доходите на домакинствата може да оттласне динамиката в търговията на дребно. 

Растежът на добавената стойност с 1.2% за 2012 г. в сектор „Култура, спорт и развлечения; други 
дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства 
по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организа-
ции и служби“  е в известна степен изненадващ. Тримесечните данни показват, че той се дължи изцяло 
на последното тримесечие на годината. Предвид ниската база растеж може да се очаква и за първото 
тримесечие на 2013 г.

С неочакван годишен растеж за 2012 г. (1%) приключи и сектор „Държавно управление; образова-
ние; хуманно здравеопазване и социална работа“ , неочакван на фона на свиване на добавената му 
стойност в четирите поредни тримесечия  - от четвърто на 2011 г. до трето на 2012 г. При три поредни 
ръста на тримесечна база все пак можеше да се очаква растеж за четвъртото тримесечие. Данните 
показват, че последният е бил достатъчен за да компенсира спадовете на годишна база в предишните 
три и така за годината да се отчете растеж като цяло. За първото тримесечие на 2013 г. също може да 
се очаква растеж, но по-слаб отколкото през четвъртото тримесечие на 2012 г. Перспективите за 2013 
г., предвид натиска за увеличаване на разходите в тези сфери, са за растеж и то дори по-висок от отче-
тения за 2012 г.

Последен от шестте сектора с отчетен растеж за 2012 г. е „Операции с недвижими имоти“ . Растежът 
на неговата добавена стойност за 2012 г. е символичен (едва 0.1%) и по тримесечия се дължи на ръсто-
вете на годишна база през второто и третото тримесечие. След спадовете за четвъртото тримесечие, и 
особено след спад на тримесечна база в две последователни тримесечия (трето и четвърто на 2012 г.) 
за първото тримесечие на 2013 г. най-вероятно отново ще бъде регистриран спад на годишна база. За 
2013 г. засега не очакваме значително ускоряване на динамиката в сектора.

Четири от 10-те наблюдавани с добавената си стойност сектори на икономиката приключиха със 
спад 2012 г. (спадът е в диапазона от 1.9% до 5.3%).

За разлика от очакванията ни отпреди три месеца за растеж, макар и не твърде значителен, сектор 
„Финансови и застрахователни дейности“  регистрира за 2012 г. спад с 1.9%, и той се дължи най-вече 
на сравнително дълбок спад за последното тримесечие на годината.  Две поредни тримесечия добаве-
ната стойност не се движи на тримесечна база. За първото тримесечие на 2013 г. няма основание да се 
очаква съществено раздвижване на годишна база, но динамиката на сектора вероятно ще върне макар 
и с малко над нулата. За индикация е добре да отчетем и тренда на показателите от бизнес наблюде-
нията в сектора на услугите. Данните за очакваната активност в услугите показват, че подобряване на 
динамиката за второто тримесечие е вероятна. Това подобряване е възможно и при бързи мерки за 
съживяване на активността на икономическите агенти в реалната икономика.

Строителството  приключи 2012 г. с втори по размер спад (3.5%). Това е в резултат на четвъртото три-
месечие на годината, когато добавената стойност на сектора  се сви и на годишна и на тримесечна база 
с двуцифрени спадове, които от своя страна се дължат на декемврийския срив в обема на строителната 
продукция. Данните за строителната продукция за февруари дават известни основания да се очаква 
слаб растеж на добавената стойност на строителството за първото тримесечие на 2013 г. На сравни-
телно добри нива и посоки са и показателите от бизнес наблюденията в строителството от началото на 
годината. Последното е също така основание да очакваме подобряване на динамиката на добавената 
стойност на сектора в хода на 2013 г.

С най-неблагоприятна динамика за 2012 г. са секторите „Създаване и разпространение на инфор-
мация и творчески продукти; далекосъобщения“  и „Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности“   не само поради размера на спадовете си, но и доколкото 
и двата имаха растеж в предходната 2011 г. През 2012 г. тяхната добавена стойност се сви в реално 
изражение съответно с 3.6% и 5.3%. 
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Наблюдавахме низходящото развитие в сектор „Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения“ по тримесечия. Дълбоките спадове от първото тримесечие на 
2012 г. и динамика близка до нулата за последното тримесечие са основание да очакваме, че за пър-
вото тримесечие на 2013 г. е възможно да се регистрира растеж. Перспективите за годината като цяло 
зесега не се очертават ясно. Потенциал за търсене на услугите на сектора и респективно растеж за него 
има при активизиране на електронизацията в държавната администрация.

По тримесечия сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спо-
магателни дейности“ се движи вълнообразно и с големи амплитуди – редуват се тримесечия с високи 
растежи и с дълбоки спадове.  За първото тримесечие на 2013 г. можем да очакваме слаб растеж на 
годишна база. За 2013 г. перспективите за стабилизиране към по-устойчив растеж в този сектор ще са в 
зависимост от приложението на целенасочени политики и мерки в тази област (в този сектор, наред с 
други, се включват дейности като научноизследователска и развойна дейност).

Данните за динамиката на компонентите на използването на БВП за последното тримесечие на 
2012 г. са най-неблагоприятни в сравнение с предходните тримесечия. Крайното потребление спада 
на годишна база по неизгладените данни (с 0.1%) след регистриран растеж за осем предходни три-
месечия. Показателят се свива и на тримесечна база (също с 0.1%) след шест поредни тримесечия с 
растеж. Растежът на годишна база по изгладените данни намалява на 1%. Много е вероятно за пър-
вото тримесечие на 2013 г. също да бъде отчетен спад на крайното потребление на годишна база или 
съвсем незначителен растеж. В потвърждение на очакванията за спад през първото тримесечие са 
спадовете на годишна база на оборотите в търговията на дребно за първите два месеца на 2013 г., и 
то задълбочаващи се в търговията с хранителни стоки. Динамиката на инвестициите на годишна база е 
колеблива около нулата и през третото и през четвъртото тримесечие на 2012 г. И в двете тримесечия е 
регистриран, макар и слаб, спад на тримесечна база (с по 0.4%). За първото тримесечие най-вероятно 
ще бъде регистриран спад на годишна база. Динамиката на външната търговия със стоки и услуги също 
бе неблагоприятна през втората половина на миналата година. След колебания през третото триме-
сечие, за четвъртото тримесечие и в износа и във вноса на стоки и услуги са регистрирани спадове на 
годишна база. И за тези два показателя, както при инвестициите, са регистрирани два поредни спада 
на тримесечна база, като при вноса те са по-дълбоки отколкото при износа. Тези два поредни спада на 
тримесечна база са подсказка да очакваме, че общият икономически растеж за първото тримесечие 
ще е незначителен.

Предвид тримесечната динамика, положителни темпове за първото тримесечие на 2013 г. бихме 
могли да очакваме в аграрния сектор, промишлеността, търговията и в създаване и разпространение 
на информация (в последния случай най-вече заради ниската база), отрицателни или близки до нула-
та в останалите сектори. При компонентите на използването наблюдаваме влошаване на динамиката 
към последното тримесечие на 2012 г. и това допълва очакванията ни за слаб общ икономически рас-
теж за първото тримесечие на 2013 г.

Перспективите за подобряване на растежа в икономиката ни са в зависимост от външната среда, 
но има належащи проблеми от вътрешно естество – нарастващите вътрешнотериториални диспропор-
ции, които засега са адресирани в множество стратегически и планови документи на национално и 
регионални равнища, но няма явни знаци да има измерими добри резултати от мерките и политиките 
в тази област. Напротив, тезата ни за влошаващ се териториален дисбаланс на общия икономическия 
растеж се подкрепя и от данните в таблица 1 (вижте пълния текст на доклада), публикувани от Евростат 
през март 2013 г.  В годината със спад (2009 г.) БВП на човек спрямо средното за ЕС 27 расте в Югоза-
падния район, запазва се в два района – Югоизточен и Южен централен, намалява в останалите три, 
като в Северозападен намалява и през 2010 г.

Данните в таблица 2 (вижте пълния текст на доклада) за дисперсията на регионалния БВП по страни 
показват, че по последните налични данни (за 2009 г.) нашата страна се намира в най-неблагоприятно 
състояние в сравнение с останалите европейски страни. У нас различието расте ежегодно и така през 
2009 г. БВП на всички региони на страната, претеглено с населението по региони, се различава от на-
ционалната стойност средно с 46.7%, при 21.8% степен на различие за 1997 г. С най-ниска степен на 
различие сред страните, за които има данни, е Нидерландия (през 2009 г. 17.7% спрямо средното за 
страната) и както се вижда съвсем слабо се е променило в сравнение с 1997 г., когато е било 16.4%.



13

За да се ускори общият икономически растеж България се нуждае от специфициране на мерки, ко-
ито да целят диференциран регионален ефект. Изработването и резултатното прилагането на такива 
мерки ще е водещо предизвикателство пред политическата и управленска класа на страната ни с оглед 
решаване неотложните и дългосрочни потребности на обществото в областта на доходите и начина на 
живот.

След като за 2011 г. текущата сметка беше положителна, макар и в твърде малък размер (39.2 млн.
евро или 0.1% от БВП), за 2012 г. тя отново е отрицателна и то в доста по-голям размер според ревизи-
раните данни (528.2 млн.евро или 1.3% от БВП ) в сравнение с предварителните (267.8 млн.евро). При-
чина за отрицателния знак на текущата сметка през 2012 г. е нарастването на отрицателното търговско 
салдо (FOB/FOB). С положителен знак в текущата сметка продължават да допринасят услугите (6% от 
БВП). Доброто представяне на услугите се дължи най-вече на подпозицията пътувания. В абсолютни 
данни нарастването на салдото по пътуванията обаче е слабо и като дял от БВП салдото по пътуванията 
дори започва да се свива – от максимума 5% от БВП за 2010 г., през 4.9% за 2011 г.,  до 4.8% за измина-
лата 2012 г. Намалява и салдото по транспортните услуги. Единствено салдото по подпозиция „други 
услуги“ се е увеличило. Салдото по статия доход остава отрицателно, но се подобрява от 4.7 на 3.4% от 
БВП. Нараства положителния принос на текущите трансфери. През 2012 г. тяхното салдо достига най-
висок дял спрямо БВП (5.1%) в сравнение с предходните години (4.4% в предходната 2011 г. , 2.4% в 
предкризисната 2008 г.).

За първите два месеца на 2013 г. текущата сметка е отрицателна (376.8 млн. евро или 0.9% от БВП), 
но се подобрява на годишна база (при дефицит от 606.5 млн. евро или 1.5% от БВП за януари – февру-
ари 2012 г.). Това се дължи на свиване на отрицателното търговско салдо (FOB/FOB) до 367.3 млн. евро 
или 0.9% от БВП (при дефицит от 582.1 млн. евро или 1.5% от БВП за същия период на 2012 г.). Подо-
бряването на дефицита по търговското салдо се дължи на изпреварващ растеж на износа в сравнение 
с растежа на вноса на стоки. Салдото по услугите за периода януари – февруари 2013 г. остава положи-
телно, но намалява. Подобрява се отрицателното салдо по статия доход. Нетните текущи трансфери се 
влошават на годишна база като от положителни стават отрицателни макар и в малък размер. 

За 2013 г. отрицателното салдо по текущата сметка едва ли ще надхвърли 2-3% от БВП под влияние 
на по-слабо от по-рано очакваното активизиране на потреблението и инвестициите.

След същественото забавяне през 2012 г. от началото на тази година външната търговия се характе-
ризира с възстановяване на темповете на нарастване и връщане на тенденцията на изпреварващ рас-
теж на износа пред вноса. Така за първите два месеца на 2013 г. износът (FOB) достига 3.43 млрд. евро 
като расте номинално с 18.4 на сто (при 2.6 на сто нарастване за цялата 2012 г.). При вноса (CIF) достиг-
натият обем е 3.98 млрд. евро, което представлява нарастване от 9.7 на сто спрямо януари-февруари 
2012 г. (при 8.9 на сто ръст за цялата 2012 г.). Причина за част от този ръст е ниската база от началото 
на миналата година, когато падналият сняг попречи на транспорта и забави търговията. Отрицателното 
търговско салдо (FOB/CIF) се свива с една четвърт до 551.1 млн. евро (1.3 на сто от прогнозирания БВП) 
при 732.2 млн. евро (1.8 на сто от БВП) за първите два месеца на 2012 година. След регистрираното 
през миналата година изпреварващо нарастване на износа за страните извън ЕС от началото на тази 
година се наблюдава известно сближаване в темповете на растеж на експорта за ЕС и за трети пазари 
(съответно 17.2 и 20.2 на сто). Най-съществената промяна в географската структура на търговията в ре-
зултат на рецесията в Европа се изразява в непрекъснатото свиване на относителния дял на ЕС в общия 
износ и внос на страната. Този дял вече достига 58.9 на сто в износа и 58.2 на сто във вноса (при съот-
ветно 59.5 и 59.1 на сто една година по-рано). Стоковата структура на търговията също търпи известна 
промяна. Положителното е, че износът на инвестиционни стоки расте с темпове, близки до тези на 
общия експорт и делът му остава непроменен – 16.2 на сто. Промяната в структурата на вноса не може 
да бъде оценена положително – намалява стойностният обем на вноса на инвестиционни стоки и суро-
вини, което води и до свиване на относителните дялове на тези два раздела в общия импорт. Делът на 
инвестиционните стоки спада от 22.9 на 20.2 на сто, главно за сметка на групата резервни части и обо-
рудване, което говори, че се забавя очакваното обновление на основния капитал. Делът на суровините 
също намалява от 38.9 на 35.1 на сто в резултат на ограничаване на производството. В същото време с 
изпреварващи темпове расте вносът на потребителски стоки и на енергийни ресурси.

Световната криза безспорно се отрази върху търсенето на българска експортна продукция, но въз-
действието беше свързано по-скоро с известно забавяне на темповете на растеж и пренасочване на 
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част от стокопотоците към перспективни дестинации извън ЕС (например Близкия Изток и Китай). В 
перспектива развитието на износа ще остане силно зависимо от възстановяването на европейската 
икономика, което на този етап остава твърде несигурно, въпреки очакванията за растеж през втората 
половина на годината. В тези условия вероятно ще се наблюдава още по-усилено преориентиране към 
азиатските пазари, които за разлика от стагниращия европейски пазар показват завиден растеж. 

Предварителните данни на БНБ за притока на ПЧИ говорят на пръв поглед за значителен спад. За 
първите два месеца размерът им е едва 40.3 млн. евро или 0.1 на сто от прогнозирания БВП. Като се 
има предвид, че тези данни ще бъдат ревизирани неколкократно, анализът им на този етап няма голя-
ма стойност. Предварителните данни сочат изтичане на средства по перо „друг капитал“ (изплащане 
на стари задължения към компаниите майки) в размер на 22.5 млн. евро, но такава е била картината и 
през април 2012 г., която съществено се е променила след ревизиите. Инвестициите в дялов капитал за 
първите два месеца на 2013 г. (предварителни данни) са 40 на сто от тези за същия период на предход-
ната година (ревизирани данни) и е много вероятно впоследствие да се окажат значително повече. 
Реинвестираната печалба се оценява на 12.8 млн. евро при 16.9 млн. евро през януари-февруари 2012 
г. като при нея има най-малка промяна след ревизиите.

Бъдещето на инвестиционната активност в страната е твърде неясно. Като се има предвид неясният 
изход от изборите за осигуряване на стабилно правителство и работеща администрация, несигурност-
та в региона предвид кризата в Гърция и Кипър, както и влачещите се с години проблеми, свързани със 
съдебната система, корупцията, квалификацията на работната сила, които пречат най-много на инвес-
титорите, по-вероятно е да сме свидетели на задържане в капиталовите потоци. Вероятно не малко 
чуждестранни фирми ще решат да изчакат и да се ориентират по-добре в новата ситуация. Това озна-
чава, че поне до лятото не може да се очаква съществен приток на ПЧИ. Тогава може би ще стане ясно 
доколко трайно ще бъде задържането на капиталовите потоци към страната и дали чуждестранните 
инвеститори ще продължат да разширяват дейността си или ще чакат по-добри времена. Засега няма 
признаци за последователни реформи в проблемните сектори, които да дадат знак на инвеститорите, 
че пазарът е готов да ги посрещне. 

Не за първи път в редовете за инфлацията от 1996 г. насам е регистрирана месечна дефлация през 
март (по ИПЦ 0.5%). Дефлация на месечна база има например и през март на 1999 г., 2000 г., 2004 г., 
2007 г. и 2009 г. За първи път обаче наблюдаваме дефлация за март спрямо декември на предходната 
година. Въпреки твърде малкия размер на тази дефлация (едва 0.1%), това е необичайно и е резултат 
от непазарни промени в цените, най-вече на принудителното намаляване на проблемните цени на 
електроенергията (с 6.1%). Общата дефлация се е формирала при спад на цените на нехранителните 
стоки (с 0.6%) и на услугите (с 2.4%), като същевременно поскъпване спрямо декември 2012 г. има 
за хранителните стоки (с 2.1%) и в потребителската група „Обществено хранене“ (с 0.8%). Доколкото 
през март и в четирите наблюдавани с бизнес наблюдения на НСИ бизнес-сектора има ясно изразено 
свиване на инфлационните очаквания, и при остротата за решаване на въпроса с вътрешното ценооб-
разуване, най-вече на електроенергията като основна стока за междинно или крайно потребеление, 
според нас засега очакваме да се прояви по-скоро натиск в посока намаляване на цените. В случай че 
не възникне ново нарастване на цените на енергията, за 2013 г. очакваме, че в края й едва ли ще се 
натрупа повече от 2% инфлация (по ИПЦ).  

Броят на заетите в икономиката ни през 2012 г. се оценява между 2934 хил. (по методологията на 
наблюдението на работната сила) и 3281.9 хил. (по методологията на брутния вътрешен продукт).

През изминалата 2012 г. икономическата активност на населението се е увеличила спрямо 2011 г. 
Това обаче е резултат от намаляване броя на заетите и увеличаване броя на безработните. Заетите 
общо (т.е. сред лицата над 15 г. възраст) са с 31.2 хил. по-малко спрямо 2011 г., а безработните набро-
яват 410.3 хил. или с 34.1 хил повече спрямо 2011 г. 

В три възрастови подгрупи има нарастване на броя на заетите. Най-голямо е то (9.7 хил.) в групата 
на възраст 35-44 г., където се предполага да са хора съчетаващи опит и перспективност. Интересно е да 
се отбележи, че нарастват заетите и в двете най-горни възрастови групи. Същевременно най-голямо е 
намалението на заетите сред хората на 45-54 г. (с 23.2 хил.), следвано от групата на възраст 25-34 г. (с 
12.3 хил.) и най-младата група 15-24 г. възраст където заетите са с 11.9 хил по-малко спрямо 2011 г. За 
разлика от заетите, където в 3 възрастови групи се регистрира нарастване, а в 3  - намаляване на броя, 
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при безработните по възрастови групи се наблюдава нарастване във всяка една от тях. Най-значително 
то е в групата 35-44 г. (с 10.2 хил.).

Една трета от всичките 410.3 хил. безработни за 2012 г. (33.5%) са без работа вече повече от 2 го-
дини. От общото нарастване на безработните спрямо 2011 г. с 34.1 хил. в тази група е най-голямото 
увеличение (с 15 хил.). Следващото по размер увеличение (с 13.2 хил.) се отнася за безработни с про-
дължителност на безработицата до 5 месеца, т.е. тук са най-скоро загубилите работата си. В категори-
ята „продължително безработни“ (55.2% от всички безработни през 2012 г.) освен тези, които са без 
работа повече от две години се отнасят и тези, които са без работа от 12 до 23 месеца (21.7% от всички 
безработни през 2012 г). Броят на безработните в тази група нараства най-малко – с 1.6 хил. 

От общия брой на лицата, които желаят да работят (безработни плюс обезкуражени, т.е. 638 хил. 
през 2012 г.) обезкуражените са изчислени на 227.7 хил., което е със 7.5 хил. по-малко спрямо 2011 г. 
За съжаление, не може да се каже до каква степен това намаление означава, че някои от тези, които са 
били обезкуражени през 2011 г. вече дори не желаят да работят и поради това са излезли от категори-
ята, и кои са решили отново да търсят работа и са се влели в категорията на безработните, а като че ли 
най–малко вероятно е да са станали заети.

Годишните данни на наблюдението на работната сила дават възможност да се разгледа безрабо-
тицата по области и да се проследят настъпилите изменения (вижте пълния текст на доклада). Сред 
областите с нарастване на безработицата данните  открояват: Варна, поради най-голямото по размер 
нарастване  - с 6.1 пр.п. до 16.5%, Кърджали, където според данните за 2011 г. безработицата е била 
най-ниска – 5.2% и се е увеличила до 9.1% през 2012 г., и София-столица, която е била втора с най-ниска 
безработица за 2011 г. (6.2%), а за 2012 е налице нарастване до 7.3%. 

Оцененият брой на заетите според методологията на брутния вътрешен продукт  през 2012 г. възли-
за на 3281.9 хил. (с 347 хил. повече от оценката според наблюдението на работната сила, коментирана 
по-горе). Намаляването на броя на заетите спрямо 2011 г. според този набор от данни, който дава 
възможност да се проследява динамиката в заетостта по сектори, е по-голямо отколкото по работната 
сила, и възлиза на 149.1 хил. Темпът на намаляване на заетите спрямо предходната година се влошава 
– за 2012 г. той е 4.3%, докато за 2011 г. е бил 3.4%. С най-значителен брой са намаляли заетите в сек-
тор „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 44.8 хил., следва „Търговия…“ с 26.6 хил., промишленост с 
24.5 хил., строителство с 20 хил. по-малко заети през 2012 в сравнение с 2011 г. Единственият сектор с 
увеличение на броя на заетите (с 2 хил.) е сектор „Държавно управление; образование; хуманно здра-
веопазване и социална работа“.

Броят на безработните по възрастови групи оценен с тримесечните данни на наблюдението на ра-
ботната сила расте през последното тримесечие на 2012 г. както на годишна, така и на тримесечна 
база, във всяка една от групите. По-значително е нарастването на безработните сред хората над 35 г. 
Коефициентът на безработица за четвъртото тримесечие е 12.4%. Очакваме, че и за първото полугодие  
ще бъде регистрирана тримесечна безработица над 12%. Най-вероятно и за годината като цяло коефи-
циентът ще надхвърля 12%.

През първите три месеца на 2013 г. регистрираната месечна безработица надвишава нивата за съ-
ответните месеци година назад. През февруари тя достигна граничната (за този ред данни) стойност от 
12%.  Последва леко свиване през март (до 11.8%), което има най-вероятно сезонен характер доколко-
то такова е било наблюдавано и в предходните две години. Хармонизираният коефициент на месечна 
безработица на Евростат е над 12 % от февруари миналата година и ще се задържи на това ниво и през 
настоящата.

Нагласите на бизнеса и потребителите (по наблюденията на НСИ) показват, че има стремеж ако не 
за увеличаване, то поне за запазване на заетостта. 

За 2013 г. очакваме регистрираната безработица да се движи около 12%, а хармонизираната – до 
13%.

Безработицата, и то особено младежката безработица, в условията на икономическа стагнация, се 
превърна в център на вниманието на Европейската комисия и в предстоящите месеци в България тряб-
ва максимално да се оползотворят възможностите предоставяни от инициативите „Младежта в движе-
ние“ и  „Възможности за младежта“. 
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ПОЛИтИКА КъМ ПРЕДПРИЯтИЯтА
ИНВЕСтИЦИОННА ПОЛИтИКА

През миналата година не настъпи съществено подобряване в средата за бизнес.  Отдавна се твърди, 
че България губи конкурентната борба и за привличане на чуждестранни инвеститори, поради липсата 
на достатъчно сериозни стимули и прозрачна бизнес среда. Редица инвеститори изчакват предлагане-
то на такива стимули, за да се насочат към страната. Точно тази липса се опитва да запълни приетият 
окончателно в края на дейността на 41 Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона 
за насърчаване на инвестициите. Във връзка с част от предвидените в него нови мерки бяха направени 
изменения и в Закона за чужденците и Закона за българските граждани. Новите мерки за стимулира-
не на инвестициите са насочени към: намаляване на изискуемия обем инвестиции за получаване на 
сертификат клас А и клас Б; още по-голямо намаляване на инвестиционните прагове при откриване на 
определен брой работни места или работа в общини с високо равнище на безработица; възможност 
за издаване на сертификат за инвестиция в дейности от сферата на аутсорсинг услугите; възстановя-
ване на внесени осигуровки; облекчаване режима за пребиваване в страната и придобиване право 
на гражданство от чуждестранните инвеститори. Въвежда се и сертификат за „приоритетен инвести-
ционен проект“ – проект от особена важност за икономическото развитие на страната или на даден 
регион. Нов момент е и възможността местните власти да издават общински сертификати за по-мал-
ките проекти и да предлагат допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите. Очакванията са, че 
направените промени ще стимулират притока на преки чуждестранни инвестиции към страната. Наред 
с това, очакванията на инвеститорите са свързани със значително подобряване на бизнес средата и 
опростяване на административните процедури. 

Продължава кампанията за рекламиране на България като добро място за инвестиране. Тя пред-
вижда в редица световни медии да бъдат представени както общите условия за инвестиране в стра-
ната, така и осемте обявени за приоритетни сектора с доказан потенциал за развитие и привличане на 
инвеститори. Близките месеци ще покажат доколко адекватни са промените в закона и рекламните 
кампании и доколко силно е тяхното въздействие на фона на задаващата се политическа нестабилност 
в страната и продължаващия икономически застой.

ИНОВАЦИОННА ПОЛИтИКА

България продължава да изостава в областта на иновациите. През март 2013 г. ЕК публикува послед-
ния си доклад за иновативното развитие на страните от съюза – „Research and innovation performance 
in EU member states and associated countries. Innovation Union Progress at country level 2013“. Според 
изследването България е страна със скромни постижения в областта на иновативното развитие. През 
2011 г. средствата, които страната отделя за НИРД са 0.57% от БВП при среден процент за ЕС от 2.03%, 
а за САЩ – 2.75%. За периода 2000-2011 г. разходите за НИРД са се увеличили с 1.06%. Добър знак е 
нарастването на разходите за НИРД, направени от бизнеса  - през 2002 г. разходите на бизнеса за НИРД 
са били едва 0.09% от БВП. През 2009 г. те са 0.16% от БВП, докато през 2011 г. те вече са 0.3% от БВП. 
За периода 2009-2011 г. разходите на бизнеса се удвояват – от 55 млн. евро те достигат 117 млн. евро. 
Съотношението между бизнеса и държавата в разходите за НИРД в България през 2011 г. е 53/47 при 
62/38 за ЕС. 

Има някои позитивни промени в иновационната политика, например приемането на Национална 
стратегия за научни изследвания до 2020 г. Същевременно участието на България в рамковите про-
грами на ЕС остава слабо. За България сериозен проблем е влошаването на качеството на човешките 
ресурси въобще и конкретно в наукоинтензивните области. Необходимо е сериозно подобряване на 
качеството на висшето образование.

ОБЩЕСтВЕНИ ПОРъЧКИ

По данни на Агенцията за обществени поръчки  за периода януари – март 2013 г. са сключени общо 
4 820 договора в левова равностойност (без ДДС) за близо 1.75 млрд. лева. За сравнение  през същия 
период на предходните три години тези данни са съответно: 2012 г. - 4101 договора за малко над 970 
млн. лева; 2011 г. - 3 397 договора  за близо 996 млн. лева; 2010 - 3 097  договора за  около 800 млн. 
лева, а за 2009 г. – 3844 договора за над 1.5 млрд лева.

Обемът на разпределяните средства чрез системата на обществени поръчки  и броят на сключените 
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договори през изминалото тримесечие на 2013 г. сериозно надвишава данните за предходните годи-
ни. Може да се очаква, че тази тенденция ще продължи през годината, тъй като се провеждат все по-
голям брой процедури, чието основно финансиране е в рамките на европейските фондове.

Въпреки, че през последните години бяха положени сериозни усилия, включително многократно 
променяна нормативна база, все още са налице сериозни проблеми при обществените поръчки. Не са 
редки случаите на нарушения и пропуски на всички етапи от възлагането на поръчките, много силен е 
корупционният натиск, все още не е достатъчно ефективен контролът, липсва достатъчна прозрачност, 
не е достатъчен административният капацитет на някои възложители и пр. Радикално решение за пре-
одоляване на слабостите и противодействие на корупционните практики в системата за обществени 
поръчки е тяхната електронизация. В началото на февруари т.г. Консултативният съвет (КС) на Центъ-
ра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП, известен 
като БОРКОР ) прие съкратената версия на доклада „Модел на решение в областта на обществените 
поръчки“. 

БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯтА

Корупцията продължава да оказва негативно влияние върху всички аспекти на икономиката и по-
литиката в страната. През годините на прехода като правило всяко едно правителство идваше на власт 
с обещанието да се справи с корупцията, за която основно са виновни предишните управляващи и по 
правило след изтичането на мандата се оказва, че няма сериозни успехи в противодействие на коруп-
цията. Независимо от полаганите усилия на различни равнища и постигнати някои частични резулта-
ти (например намаляване на административната корупция), все още страната се оказва в дъното на 
всички авторитетни класации, които измерват равнището на разпространение на корупция. Експерти, 
политици, дипломати редовно изтъкват, че проблемът с корупцията и особено корупцията по високите 
етажи на властта, недостатъчно ефективната съдебна система са големи пречки за икономическото 
развитие и за сериозните чуждестранни инвеститори. Необходимо е новото НС, което ще бъдат излъ-
чено след изборите през май т.г., както и  новото правителство, да предприемат действително ефектив-
ни, целенасочени и системни мерки за сериозно противодействие на корупцията.  

ПРИВАтИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ

Един месец преди предсрочните парламентарни избори в България темите за приватизацията, кон-
цесиите и публично-частното партньорство присъстват в различна степен в предизборните програми 
на партиите. От заявеното ясно послание в програмата на политическа партия „Движение на гражда-
ните“ за продължаване на приватизационния процес, през спиране или нежелание за приватизация на 
„ВМЗ“ Сопот и „Български пощи“ на БСП, до яростно отричане на приватизационния процес и желание 
за национализация на приватизирани дружества от политическа партия „Атака“. 

В същото време Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продължава да про-
дава държавни имоти и да отлага приватизацията на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, както и да пре-
кратява приватизационната процедура за продажба на дялове от капитала на Българската фондова 
борса и на Централния депозитар поради промени в инвестиционната обстановка в страната. Няма 
яснота и за предстоящата приватизационна процедура за продажбата на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот. Взетото 
от правителството решение за продажба чрез фондовата борса на държавния дял в „Международен 
панаир – Пловдив“ АД не получи развитие. Единствената предприета промяна беше изваждането на 
дружеството от „забранителния списък“ с приетите от Народното събрание промени в Закона за при-
ватизация и следприватизационен контрол. 

Изпълнението на програмата на правителството на ГЕРБ в областта на публично-частното партньор-
ство в частта концесиониране на транспортната инфраструктура може да бъде оценена нееднозначно. 
Пристанищната инфраструктура в по-голямата си част е отдадена на концесии на български инвестито-
ри. Обектите от летищната инфраструктура, които се нуждаят от значителни по размер инвестиции, не 
привлякоха вниманието на българските и чуждестранните инвеститори. Провеждането на извънред-
ните парламентарни избори и съставянето на ново правителство ще отложат във времето решенията, 
свързани с обявяването на нови концесионни процедури за малките летища, разположени на терито-
рията на цяла България. 
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Началото на 2013 г. беше сравнително тежко за бюджета. През януари приходната част силно раз-
очарова и дори стана повод за негативни прогнози относно събираемостта за цялата година, като в 
същия месец бяха концентрирани и по-високи разходи – главницата по глобалните облигации в евро, 
лихви и социални плащания. През февруари част от приходите се стабилизират и дори нарастват на 
годишна база, но темпът на увеличение на разходите остава близо двойно по-висок.

Натрупаните до края на февруари консолидирани приходи възлизат на малко над 3,8 млрд. лв., от 
които постъпленията от европейски средства са на стойност 7,6 млн. лв. Консолидираните разходи са 
на стойност 4,3 млрд. лв., от които разходите без вноската в бюджета на ЕС (257,6 млн. лв.) са малко 
над 4 млрд. лв. Докато приходите за първите два месеца се увеличават с малко под 4%, разходите 
набъбват с близо 7,5%. Подобно развитие говори по-скоро за разхлабване на фискалната политика, 
отколкото за запазване воденето на благоразумна такава – в края на предходната година приходите 
се увеличават над два пъти по-бързо от разходите. Също така 2012 г. приключи с дефицит от 350 млн. 
лв. при прогноза за 1 млрд. лв., докато планираният недостиг за 2013 г. е 1,1 млрд. лв. В сравнение и с 
планирания, и с изпълнения бюджет на м.г. това е разхлабване на фискалната политика.

Ръстът на приходите през първите два месеца се дължи основно на постъпленията от ДДС и данъка 
върху доходите на физически лица. Натрупаните приходи от корпоративни данъци през първите два 
месеца на годината са значително под нивата си от предходната, което се дължи в най-голяма степен 
на промяна в методологията за изплащане на авансовия налог. При приходите от акцизи се наблюдава 
изоставане с близо 7,46% на годишна база през първите два месеца.  

Големият ръст на разходите – с близо 300 млн. лв., се дължи на социалните разходи, които набъбват 
с 236 млн. лв. Това са основно здравноосигурителни харчове, които през първите два месеца на 2013 
г. са с над 200 млн. лв. по-високи в сравнение със същия период на предходната година. От Министер-
ството на финансите обясниха, че това се дължи на забавени плащания през първите месеци на 2012 
г., които през 2013 г. са били направени навреме.

Фискалният резерв възлиза на 3,8 млрд. лв. към февруари, което е малко над нивото му за същия 
период на предходната година. Въпреки това ликвидните средства в него, с които правителството раз-
полага бяха недостатъчни за покриване на поети ангажименти за плащане, което открои и важната 
роля на резерва при провеждането на фискална политика в страната.

В средата на април бе одобрена средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която 
включва и актуализирана прогноза за бюджета през 2013 г. В него са предвидени близо 178 млн. лв. 
по-малко приходи от данъци и осигуровки, почти непроменени неданъчни постъпления и 180 млн. лв. 
по-малко помощи. Същевременно се предвиждат и по-малко разходи, с цел да се запази бюджетният 
дефицит на ниво от 1,1 млрд. лв. Най-много се свиват капиталовите разходи – 427 млн. лв. Заедно с 
това се предвиждат повече текущи нелихвени разходи – 71 млн. лв.

СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ПОЛИтИКА

Първите месеци на 2013 година показаха, че зад привидното спокойствие в социалната сфера се 
крият значими социални проблеми, които в крайна сметка доведоха до масови социални протести в 
над тридесет града в страната. Те доведоха и до оставката на правителството на Бойко Борисов – тоест 
социалната криза прерасна в политическа. Подобно развитие на нещата не е случайно като се има 
предвид, че по данни на Евростат приблизително 50 на сто от българското население живее в риск от 
бедност или социално изключване. Особено тежко е положението на многодетните семейства, самот-
ните родители, пенсионерите, продължително безработните. 

В отговор правителството прие пакет от спешни социални мерки. Те ще се финансират чрез иконо-
мии в бюджета за издръжка на министерствата. Предвижда се социалната помощ да обхване най-мал-
ко 60 000 души, за които е преценено че са най-остро нуждаещи се. Тази група включва някои дома-
кинства, които са били лишени от енергийни помощи през изминалия сезон и семействата, грижещи 
се за деца с увреждания. Основният акцент в извънредния пакет от социални мерки ще е свързан с 
прилагането на програми за субсидирана заетост  и подкрепа за започване на самостоятелна стопанска 
дейност. 

Служебното правителство се намеси в регулирането на пазара на лекарствата в България с приема-
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нето на промени в Наредбата на условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти. Мотивите за това са социални или по-скоро да се намалят цените на лекар-
ствата. Според експертите, обаче, не е сигурно, че това непременно ще се случи чрез прокарването на 
повече административна намеса като се подкопават принципите на конкурентния пазар. 

Положителен момент е въвеждането от средата на април на възможността за получаване от паци-
ентите на достъп до електронното им здравно досие. Повишаването на степента на електронна свърза-
ност на отделните елементи в здравната система е крачка напред и ще спомогне за засилване на кон-
трола и прозрачността, подобряване на отчетността и управлението и в крайна сметка – по-качествени 
здравни услуги.

Предвид предсрочните парламентарни избори интерес представляват предизборните програми на 
основните партии в частта им за социалната и здравната политика. В платформите на повечето партии 
присъствуват обещания за две от най-големите групи социални плащания. Това са тези към майките, 
като обезщетението за тях през втората година след раждането ще бъде изравнено с минималната 
работна заплата. Втората група са пенсионерите, за които се подготвя връщане на осъвременяването 
според швейцарското правило от почти всички партии. Тези предложения изглеждат разумни и на-
временни, но няма сигурност, че социално-осигурителните фондове ще разполагат с необходимите 
ресурси за да се изпълнят предизборните обещания.

Най-сериозен, и в същото време някак премълчаван, е въпросът за намеренията на БСП да се спре 
пенсионната реформа, която тече в момента чрез спиране увеличаването на осигурителния стаж и 
възрастта за пенсиониране и отлагането му в неопределеното бъдеще. Подобни намерения са изклю-
чително опасни, ненавременни и не обещават нищо добро за бъдещето на пенсионната система на 
България. Те не почиват на никакви реални разчети /демографски и финансови/ и могат да бъдат опре-
делени единствено и само като популизъм.

В областта на здравната политика има много красиви цели и прекрасни намерения, но за съжале-
ние конкретните стъпки и инициативи рядко присъствуват в предизборните програми. Много слабо 
или почти никак са засегнати въпросите за финансирането на здравеопазването и няма отговор на 
въпроса как ще се постигнат поставените цели при сегашните нива на финансиране.

ФИНАНСОВА СИСтЕМА

През първата четвърт на 2013 г. средният размер на валутните резерви бележи спад от 6.9% спрямо 
предходното тримесечие, обусловен главно от намалението на задълженията към правителството и 
бюджетните организации. Спад е налице и при депозита на управление „Банково“, както и при банк-
нотите и монетите в обращение. Паричната база като цяло обаче, запазва възходящата си тенденция, 
обусловена от нарастването на задълженията към банки. На годишна база е налице ръст в средния 
размер на пасивите на БНБ (9.3%) по линия на всички пера с изключение на депозита на управление 
„Банково“, при който се отчита спад.

Към февруари 2013 г. състоянието на банковата система като цяло се запазва стабилно. Продължава 
тенденцията на нарастване в размера на активите и привлечените средства на банките. Ликвидността 
и капиталовата им адекватност се запазват на нива, значително по-високи от регулаторно изискуемите. 
Размерът на капитала и резервите остава сравнително непроменен в сравнение с края на предходната 
година. В края на 2012 г. обемът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава 
както на годишна база, така и на месечна, въпреки значителните по размер нетни продажби на креди-
ти. Запазва се обаче, тенденцията на спад в обема на потребителското кредитиране. През декември 
2012 г. лошите и преструктурирани кредити намаляват, но в началото на текущата година обемът им 
отново леко нараства. Осигуряването на финансов ресурс за финансиране на дейността на банките 
продължава да се осъществява предимно чрез операции на вътрешния пазар, като се запазва тен-
денцията на ръст в депозитите на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД. Увеличеният им 
относителен дял повишава стабилността на депозитната база на банковата система, но по-високата 
им цена понижава рентабилността й. В резултат на понижени лихвени приходи, както и на повишени 
разходи за обезценки, реализираната от банковата система като цяло печалба е по-ниска в сравнение 
с предходната година. Най-голям риск за стабилността на банковата система остава неблагоприятната 
икономическа обстановка, в която оперира. Ниската икономическа активност, слабото вътрешно по-
требление, както и влошаването на финансовото състояние на корпоративния сектор и на домакин-
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ствата, обуславят спад в търсенето на кредити, влошаване на качеството на кредитните портфейли на 
банките и понижение на приходите им. Друг съществен риск представлява правителствената криза, в 
която България навлезе в началото на 2013 г. Евентуално навлизане в продължителна политическа кри-
за след насрочените за м. май избори вероятно ще рефлектира в повишение на разходите за привлече-
ни средства и би имало негативен ефект върху резултатите от дейността на банковия сектор. Предвид 
неблагоприятната икономическа и политическа среда, не би могло да се очаква значимо подобряване 
на състоянието на банковата система в краткосрочен план.

През 2012 г. лизинговият пазар продължава да се свива, най-вече под влиянието на неблагоприят-
ната обща икономическа среда, характеризираща се със слаба инвестиционна активност и ниско по-
требление. Годишният темп на намаление на вземанията на компаниите от сектора леко се ускорява. 
Вземанията по нов бизнес запазват негативната си тенденция от началото на годината. Запазва се и 
тенденцията на спад в общият размер на активите на лизинговите дружества. Успоредно с това, през 
четвъртото тримесечие на 2012 г. се наблюдава влошаване на качеството на агрегирания лизингов 
портфейл, като след отчетения в предходното тримесечие спад на необслужваните кредити, през по-
следната четвърт на годината те отново нарастват. Носител на риск за състоянието на лизинговия пазар 
представлява и правителствената криза от началото на 2013 г. Възможно е евентуалното изпадане на 
страната в положение на продължителна политическа криза след насрочените за м. май избори да 
понижи и без това слабата инвестиционна активност в страната, както и да ограничи още повече въ-
трешното потребление. Всичко това вероятно ще рефлектира в понижаване на търсенето на лизингови 
услуги и допълнително свиване на обема на пазара. С оглед на неблагоприятната икономическа среда 
и усложнената политическа обстановка, не би могло да се очаква значимо подобрение в състоянието 
на лизинговия сектор в краткосрочен план.

През четвъртото тримесечие на 2012г. реализираният от застрахователния сектор брутен премиен 
приход леко нараства в сравнение със същото тримесечие на 2011г., но за годината като цяло се запаз-
ва тенденцията на спад. Независимо от това, поради оптимизиране на разходите и променено цено-
образуване, застрахователните компании отчитат в края на годината обща печалба, превишаваща тази 
от предходната година с 14.1%. Неблагоприятната икономическа среда, характеризираща се със сла-
ба стопанска активност и ниско потребление, продължава да бъде основният фактор, възпрепятстващ 
бързото възстановяване на застрахователният сектор от последиците от кризата. Предвид липсата на 
ясни сигнали за положителни промени в икономическата обстановка, не се очаква съществено подо-
брение в състоянието на застрахователния пазар, а евентуална продължителна правителствена криза, 
която би рефлектирала във влошаване на средата, е възможно да окаже значителен негативен ефект 
върху пазара.

Капиталов пазар. През първото тримесечие на текущата година всички индекси на БФБ-София уве-
личават стойността си. Броят на сделките нараства спрямо последната четвърт на 2012 г. докато обо-
ротът се свива. Пазарната капитализация бележи ръст. През първите три месеца на годината индексът 
на сините чипове SOFIX добавя 11.2%. До средата на февруари показателят запазва възходящата си 
тенденция, достигайки 412.63 пункта, като това е най-високата му стойност от август 2011г. След това 
е налице спад до 366.52 пункта (на 26.02.2013г.), а през март стойността му се колебае около 380. 
Измерителят BGTR30 следва сходна динамика и като цяло добавя 10.6% към стойността си през това 
тримесечие. Секторният индекс за дружествата за инвестиции в имоти – BGREIT, продължава да следва 
възходяща тенденция (макар и с леки колебания през февруари), като за изтеклото тримесечие печели 
9.4% и затваря на 87.13 пункта - най-високата стойност за последните 4 години. Широкият измерител 
BG40 е силно волатилен през този тримесечен период и приключва на 126.9 пункта (с едва 0.9% над 
равнището си от края на 2012г.)

ЕНЕРГЕтИКА

Острото гражданско недоволство през първите месеци на т.г. в цялата страна предизвика сериозен 
дебат за състоянието на българската икономика и постави на преден план сериозните, натрупани с 
години проблеми в енергетиката на страната и преди всичко  въпросите за неeфективността  и липсата 
на прозрачност в енергийния сектор.

Наред с подготовката на извънредните избори, сред  приоритетите и  задачи на служебното пра-
вителство основно място заемат проблемите на енергетиката. По специално в този важен сектор се 
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предвижда:  пълна международна проверка на енергетиката по цялата верига производство-пренос-
разпределение, включително международен; изготвяне на национален план и създаване на единна 
структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен 
период; спешно приемане на необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния 
пазар с механизми за защита на най-уязвимите; препоръки за опростяване и стандартизиране на фак-
турите за ел.енергия; мерки за подобряване дейността на ДКЕВР като ефективен и силен регулатор.  

В края на март служебният кабинет представи седем спешни краткосрочни мерки с цел  стабилизи-
ране на енергийната система и да започне решаването на проблемите в сектора: 1. Производителите 
на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаици и ветрогенератори, които са били в нарушение 
на закона, да бъдат спрени временно докато изпълнят нормативните изисквания. 2. Промяна в прави-
лата за изкупуване на енергията, произведена от заводските централи. 3. ЕСО да предложи редуцира-
не на количеството студен резерв до септември 2013 г. от сегашните  1040 МВт на 840 МВт. 4. ЕСО да 
предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за 
износ към Турция. 5. ДКЕВР да преразгледа възможността за модифициране на такса пренос, с оглед 
стимулиране на износа. 6. До 15 април ДКЕВР  да приеме наредбите които да въведат реален баланси-
ращ пазар на електроенергия в страната.7.ДКЕВР да изготви механизъм за точно определяне и контрол 
на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик – квотни центра-
ли, обществен доставчик и крайни снабдители.

Създадена беше правителствена работна група за енергийната ефективност, която ще подготви ця-
лостен подход към програмите за енергийна ефективност за следващия програмен период 2014-2020 
г. През април беше договорено експерти от ЕК да извършат проверка на българския енергиен сектор.  
ДКЕВР е в процес на приемане на пакет от наредби , свързани с изискванията на Третия енергиен ли-
берализационен пакет. В началото на април т.г. започна работа новосформирания Общественият съвет 
по енергетика. 

В края на февруари т.г. НС  прие решение, в  което  подкрепи решението на правителството за спира-
не на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката на Белене. Парламентът 
прие закон за денонсиране на споразумението между правителствата на България, Гърция и Русия за 
сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис. В 
началото на април т.г. Висшият екологичен експертен съвет към МОСВ даде положителна оценка на 
доклада за въздействие върху околната среда на проекта „Набуко”.  В края на февруари т.г. парламен-
тът прие Закон за допълнение на Закона за енергетиката като даде право на ДКЕВР да променя цените 
повече от един път годишно.  

тРАНСПОРт

В началото на април започна работа Обществен съвет  към министъра на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията. Основната му дейност е  свързана с вземане на решения и приемане 
на инициативи, за провеждане на държавната политика в областта на развитието на транспортната ин-
фраструктура и услуги, електронните съобщения и пощенските услуги; информационните технологии; 
модерната широколентова инфраструктура; електронното управление и електронното правителство, 
при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

В най-добрия случай и при условие, че бъде създадена много добра организация и се ускорят тем-
повете на работа, вероятно  през юли т.г. окончателно ще бъде завършен и  пуснат в експлоатация и 
последния участък от АМ „Тракия“ - лот 4.2 от  п.в. Зимница до Карнобат (34 км.). През февруари т.г. 
ЕК одобри проекта за изграждането на АМ „Струма” лотове 1, 2 и 4, който се финансира по ОП „Транс-
порт“ чрез Кохезионния фонд на ЕС и национално финансиране. Очаква се до юни да бъде завършен 
предсрочно лот 1: Долна Диканя – Дупница (16.78 км. ). Продължава работата по  лот 1: Оризово – Ди-
митровград (31.40 км) и лот 2 „Димитровград – Харманли“  (34.22 км.) от АМ „Марица”, които трябва 
да бъдат завършени през тази година. В ход е и строителството на връзката между Софийски около-
връстен път и гара Яна (8.46 км ) като се очаква през лятото този участък от АМ „Хемус“ да бъде пуснат  
в експлоатация.

В началото на февруари МС  одобри и предложи  на Народното събрание да приеме  законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Законопроектът  предвижда пре-
махване на забраната управителят на железопътната инфраструктура или търговско дружество, в което 
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той участва, както и концесионер, когато той е управител на железопътна инфраструктура, да извършва 
железопътен превоз.

тУРИЗъМ

По данни на МИЕТ приходите от туризъм през 2012 г. възлизат на около 3 млрд. евро.  В анализи-
те, които бяха направени, летният сезон през миналата година се определя като успешен - ръстът на 
чуждестранните туристи през целия летен сезон е 4.3%. Характерно за този сезон беше неговата по-
голяма продължителност. Най-многобройни са били румънските туристи – около 1 млн. посетители. 
Русия вече изпреварва Германия по брой на туристи – ръстът при руските туристи за миналата година 
надхвърля 30%. Като пазари със значителен потенциал се очертават тези от Беларус, Турция, Украйна, 
Сърбия. Перспективни са и пазарите от Далечния изток, Китай, Япония, Индия. 

Оценката на експертите от МИЕТ е, че през миналата година България се справя сравнително добре 
с конкуренцията на съседните страни – преди всичко Турция и Гърция. България има конкурентни пре-
димства, свързани със съотношението качество-цена. В бъдеще политиката трябва да бъде насочена 
към по-нататъшно подобряване на качеството на туристическия продукт – строителство на пречиства-
телни станции, депа за отпадъци, подобряване на инфраструктурата. Важно значение има развитието 
на специализираните форми на туризъм, сред които на първо място се извежда културният тури-
зъм. Наред с другите форми /спа, екологичен, селски и др./, това ще позволи на страната да се развива 
като целогодишна дестинация, ще даде възможност да се надградят летния и зимния туризъм с перс-
пективни алтернативни форми. 

Зимният сезон също се развива благоприятно - данните за януари показват ръст на чуждестранните 
туристи от 7% в сравнение с миналата година. Като цяло се очаква растежът да бъде между 3 и 5%. 
По предварителни данни най-големите ръстове на туристи през зимния период са от Русия, Турция, 
Сърбия, Македония и др. Провеждането на спортни състезания в България, преди всичко в Банско, 
привлича повече българи. Цялостната оценка за зимния сезон ще бъде направена през май.

В края на работата на 41-вото  Народно събрание беше приет нов Закон за туризма. Подготовката 
на Закона продължи близо 3 години. Неговото приемане предизвика разнопосочни мнения и оценки 
сред експертите и работещите в отрасъла. Някои от тях са доста крайни и достигат до предложения за 
налагане на вето върху Закона от страна на президента /Националния борд по туризъм и Института за 
изследване на туризма/. Техните аргументи са, че документът е обемист и тромав и се нуждае от 14 
нови подзаконови нормативни актове. Целта на Закона е да се подобри качеството на българския ту-
ристически продукт. Като цяло Законът предвижда децентрализация на управлението на туризма, тъй 
като се дават повече правомощия на кметовете на общините. Същевременно, тъй като законът беше 
приет доста набързо, в него има редица пропуски. Липсва определение за понятието „турист“, няма 
ясни дефиниции за „туристическа атракция“. Има пропуски и в категоризацията на местата за наста-
няване. Липсва достатъчно яснота по отношение собствеността на туристическите обекти. Може да се 
направи извод, че като цяло Законът е стъпка напред в решаването на някои проблеми в туризма. В 
него има редица нови моменти, които съответстват на туристическото развитие в страната. 

България участва активно в различни специализирани  изложения в страната и чужбина. През 2013 
г. туристическите борси са разделени на две – национални и информационни щандове. Национални-
те щандове за настоящата година са пет - най-големите изложения в Лондон, Берлин, две в Москва 
и едно в Киев. Предвидени са и 45 информационни щанда. Идеята за тези участия е представяне на 
България като годишна туристическа дестинация. С цел успешен маркетинг на страната предстои стар-
тирането на интегрирани рекламни кампании на няколко пазара в чужбина. Някои от тях са традици-
онно важни за България - Румъния, Украйна, Полша, Швеция, Германия и Русия. Полша е също голям 
пазар от миналото и България иска да му даде допълнителен тласък. В Румъния целта е да се затвърдят 
позициите. По всяка вероятност кампаниите ще стартират през юни и ще обхванат лятото и следващия 
зимен сезон. Подготвят се посещения в България на туроператори и журналисти от Китай и Индия. 

СЕЛСКО СтОПАНСтВО

Значителното финансиране (европейско и национално) е в основата на утвърждаването на селското 
стопанство като един от малкото двигатели на стагниращата икономика. Делът му в БДС за цялата 2012 
г. достига 6.4 на сто, а в БВП – 5.5 на сто, което е съответно с 1.0 и 0.8 пр. пункта повече отколкото през 
2011 година. Засега няма основания за притеснения относно реколтата, но все още е много рано за 
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оценка. 

Конюнктурата на пазара на земя се оценява като много добра – има търсене от страна на земедел-
ските производители, предлагат се окрупнени парцели, подходящи за ефективна обработка и средната 
продажна цена расте. Основната тенденция, която се наблюдава от миналата година, е свързана с из-
преварващото нарастване на сделките на вторичния пазар. 

В края на текущия бюджетен период може да се заключи, че вместо да подпомогне създаването на 
добре балансиран земеделски сектор, еврофинансирането доведе до задълбочаване на дисбалансите 
като позволи прекомерното развитие на едни подотрасли за сметка на други. Причината е в липсата 
на ясна визия за желаното структуриране на отрасъла, прилагането на възможно най-простите схеми 
за финансиране и недостатъчния опит в използването на подобно финансиране. Сега служебното пра-
вителство има тежката задача да постигне максимума в преговорите по новия бюджетен период 2014-
2020 г. и да придвижи напред подготовката на следващата Програма за развитие на селските райони. 
И в двата случая липсата на национална стратегия за развитие на селското стопанство ще попречи на 
формулирането на ясни цели и задачи и постигането на по-голяма ефективност на аграрната политика. 
Партиите също не предлагат цялостно виждане за развитието на земеделието и постигането на необ-
ходимия баланс между отделните подотрасли. В програмите им липсва посоката за развитие на отра-
съла и ясната представа за това как биха искали да изглежда той в края на мандата. Наближаващите 
парламентарни избори и свързаната с тях политическа нестабилност ще затруднят още повече и ще за-
бавят работата на администрацията. В същото време, ако споразумението по Общата селскостопанска 
политика бъде постигнато през юни, както се очаква, ще имаме 5-6 месеца да изготвим необходимите 
промени в националното законодателство и да създадем организация за работа на администрацията. 
България очаква малко над 8 млрд. евро субсидии (с 1.7 млрд. евро повече от досегашния период), в 
това число директни плащания за над 5 млрд. евро (цялото увеличение отива там поради планираното 
достигане на средното за ЕС равнище на плащания до 2016 г.) и инвестиции в развитието на селските 
райони за около 3 млрд. евро. Правилното разпределяне на средствата между отделните мерки в про-
грамата би позволило балансирано подпомагане на всички производители, но това едва ли ще е доста-
тъчно. Необходима е много работа за разработването на специални схеми за дребните производители 
в областта на животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството, до които да достигне адек-
ватно финансиране, тъй като те не могат да се възползват от директните плащания.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИтИКА И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

На заседание на Европейския съвет през март   ръководителите на ЕС одобриха икономическите 
приоритети на Съюза за 2013 г. Те очертаха стратегически насоки за националните бюджетни политики 
и структурните реформи на държавите членки за настоящата година. Това е част от шестмесечния ци-
къл за координация на политиките на държавите членки на ЕС, известен като „европейски семестър“. 
Петте приоритета на ЕС в областта на икономическата политика, по които е постигнато съгласие, са: ди-
ференцирана фискална консолидация, която благоприятства растежа; възстановяване на нормалното 
кредитиране на икономиката; стимулиране на растежа и конкурентоспособността; борба с безработи-
цата и модернизиране на публичната администрация. Предимство трябва да бъде отдадено на под-
крепата за заетостта сред младите хора, както и насърчаването на растежа и конкурентоспособността.

Държавите членки на ЕС трябва да изготвят планове за структурните реформи и бюджетните си по-
литики през 2013 г., като вземат под внимание дадените от Европейския съвет насоки. По отношение 
на бюджетните политики Европейският съвет изтъква необходимостта от „диференцирана фискална 
консолидация, благоприятстваща растежа“. Във връзка с това мерките на държавите членки по отно-
шение на разходите и приходите, включително краткосрочните целеви мерки, трябва да насърчават 
растежа и да подпомагат създаването на работни места, особено сред младите хора. Държавите член-
ки трябва да са в състояние да постигнат баланс между продуктивните публични инвестиции и фискал-
ната дисциплина.

Отправени са призиви за провеждане на структурни реформи, насочени към насърчаването на ус-
тойчив растеж, заетост и конкурентоспособност и към коригиране на макроикономическите дисбалан-
си. Като приоритетни структурни реформи се посочват: изместването на данъчната тежест от трудовите 
възнаграждения, подобряването на ефективното събиране на данъци и борбата с избягването на да-
нъчно облагане.
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Плановете на страните членки ще бъдат изложени в националните програми за реформи и в про-
грамите за стабилност (за държавите от еврозоната) или за конвергенция (за държавите извън еврозо-
ната). Тези документи ще бъдат разгледани от Комисията през април. След това Комисията ще оцени 
плановете на държавите членки и ще изготви препоръки за всяка една от тях. Препоръките ще бъдат 
одобрени от Европейския съвет през юни. Цикълът на европейския семестър ще приключи с оценка на 
начина, по който са били изпълнени препоръките.

ИЗПъЛНЕНИЕ НА ОПЕРАтИВНИтЕ ПРОГРАМИ

По данни на МФ в края на януари са договорени 10.65 млрд. евро за изпълнение на проекти, финан-
сирани от фондовете на ЕС. Това означава, че са договорени  близо 94% от общия бюджет на европей-
ските програми. За  програмния период 2007-2013 г. бюджетът на България по европейските програми 
достига 11.35 млрд. евро, от които 9.35 млрд. евро са от ЕС, а 1.99 млрд. евро са национално съфинан-
сиране. Реално изплатените суми, които са финансирали различни проекти в страната, достигат 4.291 
млрд. евро, което прави 38% от общия бюджет. Има сериозно разминаване между договорените и 
реално разплатените средства. Причините за това са свързани в много случаи със самата реализация 
на проектите. Има редица фирми, които се отказват от одобрени проекти поради липса на съфинан-
сиране. Средствата от ЕС за настоящия програмен период може да се договарят до края на 2013 г., а 
изпълнението на проектите и усвояването на парите може да продължи до края на 2015 г.

ПРИОРИтЕтИ ЗА БъДЕЩЕтО

Приоритетите в областта на европейските фондове предвиждат ускоряване на разплащането по ев-
ропейските програми и успешна и ритмична подготовка на програмните документи за следващия про-
грамен период. По ОП „Човешки ресурси“ активно работи тематичната работна група сформирана за 
подготовката на новата програма. В нея ще бъдат включени нови акценти -  съобразяване с пакета по 
заетостта, лансиран от Европейската комисия и новите заложени акценти по актуализираната страте-
гия по заетостта, която България разработва. Става дума за фокусиране върху мерките и по отношение 
на сектори, които могат да доведат до икономически растеж - най-вече ИТ сектора, създаване на така 
наречените бели работни места (в сферата на здравеопазването и сферата на социалните услуги). Мно-
го важен елемент ще бъде обвързването на квалификационните програми с потребностите на бизнеса. 

Европейските средства ще бъдат основни източници на договори за фирмите и в областта на регио-
налното развитие. Важна роля ще играе новата ОП и нейното изпълнение през следващия програмен 
период. Ще бъдат обсъдени възможности за оптимизиране на системата за провеждане на обществе-
ни поръчки чрез намаляване до минимум на дискриминационните условия по търговете. Въвеждането 
на електронни търгове ще намали субективния фактор, а създаването на електронни досиета за голе-
мите проекти ще осигури по-висока степен на прозрачност и проследимост в изпълнението на про-
ектите. Като основен приоритет в работата на регионалното министерство се очертава повишаването 
на енергийната ефективност в жилищните и промишлените сгради. За тази цел ще се работи за съз-
даването на единна програма, която да обхване всички индустриални, публични и жилищни обекти. 
Бързото въвеждане на мерките не само ще намали разходите, но ще подобри състоянието на сградите 
и ще осигури заетост на малките и средните фирми.
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРЕДПРИЯтИЕтО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСт УЕБ САЙт

НАД 250 МЛН. ЛЕВА

1 ЕВН БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Разпределение на електрическа енергия www.evn.bg

2 ЕВН БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Търговия с електрическа енергия www.evn.bg

3 ИНСА ОЙЛ ООД Производство на рафинирани 
нефтопродукти и брикети www.insa.bg

4 КЦМ АД Производство на олово, цинк, калай www.kcm2000.bg

5 ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА 
ЕООД Производство на битови електроуреди www.liebherr.bg

6 МАКСЛОГИСТИК ЕООД Търговия на едро с тютюневи изделия

7 ТАБАКО ТРЕЙД ООД Търговия на едро с тютюневи изделия www.tobaccotrade.bg

   

От 130 ДО 250 МЛН. ЛЕВА

   

8 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД Tърговия на едро с хранителни стоки и 
напитки www.bella.bg

9 КАМЕНИЦА АД Производство на пиво www.kamenitza.bg

10 ПИМК ООД Товарен автомобилен транспорт www.pimk-bg.eu

11 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД Търговия на едро с електронни елементи и 
комуникационна техника www.pinotltd.com

12 ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД Търговия на едро с тютюневи изделия

13 ФИЛКАБ АД Търговия на едро с машини и оборудване www.filkab.com

14 ХЪС ООД Търговия на едро с метали и руди www.husltd.com

   

От 100 ДО 130 МЛН. ЛЕВА

   

15 АТАРО КЛИМА ЕООД Производство на промишлено хладилно и 
вентилационно оборудване www.ataro.bg

16 БУЛСАФИЛ ЕООД Подготовка и предене на текстилни влакна www.bulsafil.it

17 ГОТМАР ЕООД Производство на опаковки от пластмаси www.gotmar.com

18 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Производство на хидравлични и 
пневматични помпи и двигатели www.ixetic.com

19 ИНСА ЕООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива, масла www.insa.bg

20 ЛАЙТ КОМЕРС ООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива, масла

www.light-commerce.
com

120 НАЙ-ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯтИЯ ПО НЕтЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИтЕ От
ПРОДАЖБИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСт ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Данни от  НСИ, ТСБ - Пловдив, към м. януари 2014 г.
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21 ЛАЙТ ОЙЛ  ЕООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива и подобни продукти

22 СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД Проектиране и изграждане на строителни 
обектите www.sienit.com

23 СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД Производство на лагери, предавки и 
съединители www.skf.com

24 ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП ПЛОВДИВ 
ООД Търговия на едро с тютюневи изделия www.tlg.bg

25 ФЕРМАТА АД Производство на месни хранителни 
продукти www.bella.bg

  

От 70 ДО 100 МЛН. ЛЕВА

   

26 999 - ИВ. АСЕНОВ ЕООД Търговия на едро с химични вещества и 
продукти

27 АББ АУТОМЕЙШЪН ЕООД Производство на електрически съоръжения www.abb.bg

28 ГЛОБЪЛБИЗНЕС ЕООД Търговия на едро с напитки

29 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД Производство на сапун, миещи, почистващи 
и полиращи препарати www.zobele.com

30 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ЕАД

Производство и разпределение на топлинна 
енергия www.evn.bg

31 МАРЖ ООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива, масла

32 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД Производство на хартия и картон www.mondigroup.com

33 СОКОТАБ ЕООД Производство на тютюневи изделия www.socotab.com

34 УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД Здравеопазване www.unihosp.com

   

От 55 ДО 70 МЛН. ЛЕВА

   

35 АГРИЯ АД Производство на пестициди и други 
агрохимикали www.agria.bg

36 АНГЕЛ СТОИЛОВ 96 АД Механично обработване на метал www.astoilov96.com

37 БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД Разработване производство и сервиз на 
електронна медицинска апаратура www.btl.bg

38
ВАЗОВСКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ 
ЕАД

Производство на въоръжение и боеприпаси www.vmz.bg

39 КАСКАДА ООД Търговия с полимерни продукти www.kaskada-bg.com

40 КИНГС ТАБАКО ЕАД Производство на тютюневи изделия www.kingstobacco.com

41 МАКСКОМ ЕООД Производство на велосипеди и инвалидни 
колички www.maxcombike.com

42 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА 
КОМПАНИЯ АД Производство на мляко и млечни продукти www.umc.bg

42 ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД Товарен автомобилен транспорт www.petkoangelov.bg

44 САЛИНА 7 ЕООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива, масла

45 СИЛВЪРТРАНС ЕООД Търговия на едро с напитки

46 СИТИ ТОБАКО ООД Търговия на едро с тютюневи изделия
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От 45 ДО 55 МЛН. ЛЕВА

   

47 АКТОР АКЦИОНЕРНО 
СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО КЧТ

Строителство на автомагистрали, пътища и 
самолетни писти www.aktor.bg

48 БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД Търговия на едро с месо и месни продукти

49 КООПЕРАЦИЯ СИМИД 1000 Производство на мелничарски продукти

50 МАСТЕР СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД Неспециализирана търговия на едро www.master-sp.com

51 НОВА ТРЕЙД ЕООД Производство на безалкохолни напитки, 
минерални и други води www.novatrade.bg

52 ПРИМЕКС АВГ ООД Търговия на едро с напитки www.primex-avg.com

53 ПРОФИЛИНК ООД Производство на дограма и други изделия от 
пластмаси за строителството www.profilink.net

54 РОЖЕН - 1 ООД Търговия на едро със захар, захарни и 
шоколадови изделия www.rojen-1.com

55 СИТЕКС ООД Търговия на едро с напитки www.sitex.bg

56 ТМТ ЕЛКОМ ООД Търговия на едро с машини, оборудване и 
електроматериали www.tmt-elkom.com

57 ЮРИЙ ГАГАРИН АД Печат на опаковки и други печатни продукти www.gagarin.eu

   

От 35 ДО 45 МЛН. ЛЕВА

   

58 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство на опаковки от пластмаси www.assenova-krepost.
com

59 БРЕЗОВО АД Производство и преработка на месо от 
домашни птици www.brezovo.com

60 БУЛТЕКС 99 ЕООД Търговия на едро с облекло и обувки www.bultex99.com

61 ВЕКТА ООД Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива, масла www.vekta.bg

62 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Събиране, пречистване и доставяне на води www.vik.bg

63 ДЕЛИКАТЕС 2 ООД Производство на месни продукти www.delikates.bg

64 ДУНАПАК-РОДИНА АД Производство на вълнообразен картон и 
опаковки от хартия и картон www.dunapack.bg

65 ЛИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШЪН 
СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД

Производство на промишлено хладилно и 
вентилационно оборудване www.liebherr.bg

66 МЕТАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД Търговия на едро с метали и руди www.metaltreid.com

67 ЮРОТРОНИКС ЕООД Търговия на едро с битова електроника и 
електроуреди www.eurotronics.bg

   

От 30 ДО 35 МЛН. ЛЕВА

   

68 АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци

69 АД ЕНТЪРТЕЙМАНТ Организиране на хазартни игри

70 АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ АД Туроператорска дейност www.astralholidays.bg

71 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД Производство на мляко и млечни продукти www.madjarov.bg

72 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Строителство на автомагистрали, пътища и 
самолетни писти www.patishta.com

73 ТЕД-БЕД ЕАД Производство на матраци и дюшеци www.ted.bg
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74 ТЕХНО АКТАШ АД Производство на изделия от каучук www.aktasholding.com

75 ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД Производство на чугун, стомана и 
феросплави

www.helios-metalurg.
com

   

От 25 ДО 30 МЛН. ЛЕВА

   

76 АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД Търговия на едро с химични вещества и 
продукти

www.agrochemicalbg.
com

77 АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД Производство на машини и оборудване за 
преработка на храни, напитки и тютюн www.aiger.com

78 АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини предимно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия

79 АПЕКС СЕРВИЗ ООД Търговия на едро с машини и оборудване www.apexservice.net

80 БЕ ПЕТ ЕООД Търговия на дребно с автомобилни горива и 
смазочни материали

81 ДЕКА ТРЕЙД ООД Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия www.decatrade.bg

82 ЕТ ФИЛИПЕКС ИЛИЯ ФИЛИПОВ Търговия на едро с метали и руди www.philipex.com

83 ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД Производство, внос и търговия с 
електрооборудване и машини www.intercomplex.bg

84 ИТД ЕООД Производство на опаковки от пластмаси www.itd.bg

85 КАСТ ФУТУРА БГ ЕООД Производство на техническа керамика www.castfutura.com

86 КОНСУЛТ РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ ООД

Консултантска дейност по стопанско и друго 
управление

87 КУМИНЯНО ФРУТ ООД Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци www.kuminianofruit.com

88 МБАЛ - ПЛОВДИВ Здравеопазване www.mbal.net

89 МИНМЕТИНВЕСТ АД Търговия на едро с метали и руди

90 РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ 
ПЛОВДИВ

Tърговия на едро с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия

91
ЧАЙКАФАРМА 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
ЛЕКАРСТВА АД

Производство на лекарствени продукти www.tchaikapharma.com

   

От 20 ДО 25 МЛН. ЛЕВА

   

92 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ 
ЕООД Товарен автомобилен транспорт www.ait-trans.com

93 БАЛКАНИКА ЕООД Търговия на дребно с железария, бои и 
плоско стъкло

www.balkanika.domino.
bg

94 БУЛЛТЕК ООД Механично обработване на метал
www.ocmsrl.it/bulltek.
html

95 ВЕДЕНА ООД Tърговия на едро с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия www.vedena.bg

96 ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД Инвестиция и търговия в недвижими имоти www.galaxy-bg.com

97 ГАЛУС 2004 ЕООД Производство и преработка на месо от 
домашни птици
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98 ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И 
СИНОВЕ ООД

Строителство на преносни и 
разпределителни електрически и 
далекосъобщителни мрежи

www.electrolux-tabakov.
com

99 ЕМКО-М ООД Търговия на дребно с автомобилни горива и 
смазочни материали

100 ЗБЕ ПАРТНЕРС ЕАД Производство на електрическа енергия

101 ИНДЕКС-6 ООД Производство на пакетиращи и пълнещи 
машини, производствени линии www.index-6.com

102 ИПО ООД Механично обработване на метал www.ipo-bg.com

103 КЕРАМИК ГРУП ЕООД Търговията със строителни материали www.ceramic-group.com

104 КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД Дейност на болници www.onkoplov.com

105 ЛИДЕР 96 ООД Производство на велосипеди и инвалидни 
колички www.leader96.com

106 ЛЪКИ ИНВЕСТ АД Добив на руди на цветни метали www.kcm2000.bg

107 МГС - ОЙЛ ЕООД
Неспециализирана търговия на едро с 
хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия

108 МЕКСОН ООД Производство на сапун, миещи, почистващи 
и полиращи препарати www.mexon.bg

109 ООД ЮПИТЕР 05 Производство на други метални изделия, 
некласифицирани другаде www.jupiterholding.bg

110 САДИНА 99 ООД Производство на мелничарски продукти www.sadina.com

111 СИЕНИТ ООД Проектиране и изграждане на строителни 
обектите www.sienit.com

112 СК АРНАУДОВ ЕООД Строителство на сгради и изпълнение на 
инфраструктурни проекти www.arnaudov.com/new

113 СОЛАРИС 999 ЕООД Специализирана търговия на едро с 
хранителни стоки www.solaris999.com

114 ТАБАКО ТРЕЙД СЪРВИСЕС ЕООД Търговия на едро с тютюневи изделия

115 УНИТЕМП ООД Производство и преработка на месо www.unimeat.eu

116 ФАМИЛЕКС ООД Търговия на едро с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия www.familex-bg.com

117 ФИЛИКОН-97 АД Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци www.philicon.net

118 ФТБ ЕООД Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия

119 ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД Производство на метални конструкции и 
части за тях www.hmcbg.com

120 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ 
ЕООД

Производство на електрически и електронни 
проводници и кабели www.stecaelektronik.bg
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Брой Хиляди  лева Брой Хиляди  лева

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 709 11 396 156 19 580 882 18 165 376 18 764 838 1 201 716 497 328 194 199 167 250 1 228 537 8 352 963

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 265 358 718 499 772 356 184 438 769 72 266 16 819 5 702 4 405 26 612 359 077

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 28 54 780 62 020 56 187 58 826 3 620 383 680 658 8 391 21 205

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 750 1 682 635 1 584 455 1 432 418 1 513 788 80 854 18 184 14 664 14 130 100 232 782 174

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО; ОБРАБОТКА НА КОЖИ;  ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И ДРУГИ 742 427 501 457 532 432 545 431 418 29 790 7 281 15 338 14 756 77 324 118 083

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ 371 390 017 439 147 391 842 419 420 34 387 18 101 4 488 4 230 30 913 190 942

ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 86 233 449 270 064 255 473 244 337 23 965 561 2 147 2 007 19 778 78 879

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ 4 .. .. .. .. .. .. 283 168 3 524 ..

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК, ПЛАСТМАСИ И ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 397 547 089 612 722 561 204 584 442 32 281 5 888 6 764 6 499 42 159 242 471

ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 542 1 107 948 1 253 032 1 143 947 1 200 961 62 504 12 239 11 142 10 688 81 521 680 465

ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ 54 117 826 126 296 118 656 95 788 28 031 413 1 418 1 371 11 045 21 343

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 74 490 962 511 946 503 663 505 078 10 598 .. 3 913 3 862 43 483 196 862

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 141 504 488 547 240 520 226 515 065 31 571 2 435 4 462 4 347 54 061 177 229

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 28 129 270 139 678 125 732 133 548 7 900 .. 1 660 1 634 10 235 55 917

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 570 130 915 144 763 136 520 140 992 10 393 7 458 3 654 3 218 23 843 61 611

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 184 573 041 1 363 374 1 199 853 1 362 008 79 173 .. 2 500 2 414 40 966 1 497 597

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 67 78 939 90 711 81 283 85 270 5 226 355 2 200 2 160 17 085 51 950

СТРОИТЕЛСТВО 1 631 856 694 1 005 860 870 064 983 555 83 719 69 448 12 020 10 942 73 016 493 385

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 14 323 1 242 641 7 713 576 7 510 770 7 484 100 298 141 99 261 45 468 34 395 215 339 889 552

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1 279 804 157 890 322 828 131 855 974 53 334 22 801 10 745 9 876 58 146 333 942

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 400 195 271 299 074 267 399 291 938 22 517 16 685 11 004 9 217 50 632 364 515

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 96 7 841 9 308 7 868 9 753 882 1 337 366 304 2 368 3 577

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 52 25 158 26 448 25 076 25 002 1 770 469 547 464 4 193 18 125

ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 493 58 632 62 524 59 300 48 133 13 982 1 145 1 693 1 353 21 757 6 980

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 434 138 701 209 967 121 146 202 890 53 868 50 383 2 742 1 784 15 508 1 040 012

ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ 2 112 146 313 175 786 149 616 129 250 48 991 6 457 4 258 2 635 21 428 62 835

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 32 5 167 5 526 5 424 3 402 1 961 52 .. .. .. 2 154

РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 081 75 510 89 223 76 871 73 496 17 589 3 342 1 968 1 174 13 167 44 862

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 697 151 255 162 890 149 255 154 467 16 767 10 474 5 743 5 247 26 950 206 398

ОБРАЗОВАНИЕ 214 13 923 15 197 13 880 11 225 4 067 374 649 465 3 331 5 274

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 379 313 495 335 860 311 097 303 546 33 339 4 090 10 849 9 488 111 941 124 652

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ 28 1 252 1 265 1 257 1 218 113 70 128 91 377 116

КУЛТУРА, СПОРТ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 375 100 263 102 239 98 357 89 201 16 482 6 633 1 650 1 355 10 643 21 177

ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ 1 777 35 996 46 507 37 712 54 982 9 012 .. 3 155 1 730 6 469 80 736

[ .. ] Конфиденциални данни

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАтЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИтЕ 
ПРЕДПРИЯтИЯ ЗА 2012 Г., ЗА ОБЛАСт ПЛОВДИВ

Данни от  НСИ, ТСБ - Пловдив, към м. януари 2014 г.
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Брой Хиляди  лева Брой Хиляди  лева

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 709 11 396 156 19 580 882 18 165 376 18 764 838 1 201 716 497 328 194 199 167 250 1 228 537 8 352 963

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 265 358 718 499 772 356 184 438 769 72 266 16 819 5 702 4 405 26 612 359 077

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 28 54 780 62 020 56 187 58 826 3 620 383 680 658 8 391 21 205

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 750 1 682 635 1 584 455 1 432 418 1 513 788 80 854 18 184 14 664 14 130 100 232 782 174

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО; ОБРАБОТКА НА КОЖИ;  ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И ДРУГИ 742 427 501 457 532 432 545 431 418 29 790 7 281 15 338 14 756 77 324 118 083

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ 371 390 017 439 147 391 842 419 420 34 387 18 101 4 488 4 230 30 913 190 942

ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 86 233 449 270 064 255 473 244 337 23 965 561 2 147 2 007 19 778 78 879

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ 4 .. .. .. .. .. .. 283 168 3 524 ..

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК, ПЛАСТМАСИ И ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 397 547 089 612 722 561 204 584 442 32 281 5 888 6 764 6 499 42 159 242 471

ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 542 1 107 948 1 253 032 1 143 947 1 200 961 62 504 12 239 11 142 10 688 81 521 680 465

ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ 54 117 826 126 296 118 656 95 788 28 031 413 1 418 1 371 11 045 21 343

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 74 490 962 511 946 503 663 505 078 10 598 .. 3 913 3 862 43 483 196 862

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 141 504 488 547 240 520 226 515 065 31 571 2 435 4 462 4 347 54 061 177 229

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 28 129 270 139 678 125 732 133 548 7 900 .. 1 660 1 634 10 235 55 917

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 570 130 915 144 763 136 520 140 992 10 393 7 458 3 654 3 218 23 843 61 611

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 184 573 041 1 363 374 1 199 853 1 362 008 79 173 .. 2 500 2 414 40 966 1 497 597

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 67 78 939 90 711 81 283 85 270 5 226 355 2 200 2 160 17 085 51 950

СТРОИТЕЛСТВО 1 631 856 694 1 005 860 870 064 983 555 83 719 69 448 12 020 10 942 73 016 493 385

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 14 323 1 242 641 7 713 576 7 510 770 7 484 100 298 141 99 261 45 468 34 395 215 339 889 552

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1 279 804 157 890 322 828 131 855 974 53 334 22 801 10 745 9 876 58 146 333 942

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 400 195 271 299 074 267 399 291 938 22 517 16 685 11 004 9 217 50 632 364 515

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 96 7 841 9 308 7 868 9 753 882 1 337 366 304 2 368 3 577

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 52 25 158 26 448 25 076 25 002 1 770 469 547 464 4 193 18 125

ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 493 58 632 62 524 59 300 48 133 13 982 1 145 1 693 1 353 21 757 6 980

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 434 138 701 209 967 121 146 202 890 53 868 50 383 2 742 1 784 15 508 1 040 012

ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ 2 112 146 313 175 786 149 616 129 250 48 991 6 457 4 258 2 635 21 428 62 835

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 32 5 167 5 526 5 424 3 402 1 961 52 .. .. .. 2 154

РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 081 75 510 89 223 76 871 73 496 17 589 3 342 1 968 1 174 13 167 44 862

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 697 151 255 162 890 149 255 154 467 16 767 10 474 5 743 5 247 26 950 206 398

ОБРАЗОВАНИЕ 214 13 923 15 197 13 880 11 225 4 067 374 649 465 3 331 5 274

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 379 313 495 335 860 311 097 303 546 33 339 4 090 10 849 9 488 111 941 124 652

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ 28 1 252 1 265 1 257 1 218 113 70 128 91 377 116

КУЛТУРА, СПОРТ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 375 100 263 102 239 98 357 89 201 16 482 6 633 1 650 1 355 10 643 21 177

ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ 1 777 35 996 46 507 37 712 54 982 9 012 .. 3 155 1 730 6 469 80 736

[ .. ] Конфиденциални данни
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ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛтАтИтЕ ЗА 2012 ГОДИНА
д.и.н. Добрина Проданова, Председател на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Зад  сухите цифри  за  постигнатите продажби  от най-големите 120 фирми,   да потърсим реалните  
тенденции, които характеризират  икономиката на  Пловдивски окръг  през 2012 година:

•	 Започвам с един оптимистичен резултат – увеличението на обема  на продажбите от фирми, които 
имат стабилно производство и  последователно  през годините  защитават своите пазарни позиции. Първото 
място заема АТАРО КЛИМА ЕООД, която преминава от групата фирми с максимална реализация   45 млн.  
лв. за 2011 год. в групата с минимум реализиран обем от 100 млн.   лева за 2012 година. Поздравления за 
ръководството и предложение към Комисията, която присъжда приза „Фирма на годината” за областта.  
В тази група, която е гордост за областната икономика , са още:  ГОТМАР ЕООД,   МАКСКОМ ЕООД,  ИНСА 
ЕООД,  СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД,   АГРИЯ  АД,  БУЛТЕКС 99 ЕООД,  ЕТ „ФИЛИПЕКС- ИЛИЯ ФИЛИПОВ”,  ИНДЕКС 6 
ООД,   999 ИВ.АСЕНОВ ЕООД,  ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД,  РОЖЕН 1 ООД, ДЕЛИКАТЕС 2 ООД и други.   

•	 От класацията за 2011 год. са отпаднали 18 фирми и съответно нови 18 са стартирали с резултати 
над 20 милиона в отчета за 2012 година.   

Фирмата в  края на класацията за 2012 под № 120  е реализирала с 2 млн. лева по-голям обем продажби 
от тази за 2011 година, което е ръст от 10 %.  Добър знак,  който липсваше през последните години.

•	  Увеличен е броят на  фирмите, които реализират  продукция за над 250 млн. лв. за 2012 година.  
Техният брой от четири  през 2011 год.   става седем. 

Това е  положителен резултат, но  е интересен фактът, че новите три фирми  са с предмет на дейност, 
зад който не стои производство, и това са: продажба на тютюн и  тютюневи изделия  -  за две от фирмите и 
една занимаваща се с продажба на  нефтопродукти и  други горивни материали.  Следователно  световната 
тенденция за намаляването на тютюнопушенето не се отразява на търговията с тютюн  и тютюневи 
изделия.  Нещо повече,  две от новите фирми  в класацията  също са в този бранш -   МГС – ОЙЛ ЕООД и   
ТАБАКО ТРЕЙД СЪРВИСЕС ЕООД. Впечатляващ е и факта, че фирма  ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП ПЛОВДИВ ООД 
за търговия на едро с тютюневи  изделия  се появява за първи път в класацията и то направо на 24-то място 
с обем между 100 и 130 млн.  лв. От общо 120 фирми в класацията  13 или почти 11% се занимават с тази 
дейност - очевидно е много  доходна.  А колко са бедни производителите на тютюн.

Вторият извод е, че  за ръста на нетните приходи  от продажби допринася в голяма степен   увеличението 
на цените на нефтопродуктите   Фирма  ЛАЙТ ОЙЛ ООД за търговия с горива  се появява   за пръв път в 
класацията  на 21-а позиция  с обем продажби за над 100 милиона лева – рекорден старт!  В групата на най-
големите  на трета позиция влезе ИНСА ОЙЛ ООД , която през предишната година беше на седмо място.   

•	 Прегледът на фирмите, които за първи път заемат редове в класацията показва много тревожен 
проблем – влошаване на здравето на населението. Увеличава  се продажбата на  продукти и  материали 
свързани с болестното  състояние на хората. ЧАЙКА ФАРМА АД  е нова фирма за класацията и заема 91-
во  място  с продажба на лекарствени средства за около 30 млн.  лв. за 2012 година . Още по-тревожна 
е появата на  КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД  на 114-то място сред фирмите.   
Болничните  услуги  на фирмата са  били необходими на обществото и то е  платило за тях  над 20 милиона 
лева . В подкрепа на този извод е и факта, че УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД  през 2011 година е бил в групата 
на фирмите с продажби от 55 до 70 млн. лв. а в следващата 2012 година  се нарежда между организациите 
реализирали  от   70 до  100 милиона обем от  болнична дейност.  МБАЛ – Пловдив АД  също увеличава  
болничните услуги с около 5 млн. лв. за една година и от 101 преминава на  88 позиция.

Тъжно е да се констатират тези тенденции, но цифрите са упорити  и спорът е  излишен. Зад тях стоят 
стотици заболели, нови пациенти, отсъствия от работа, средства отделени за лекарства и лични трагедии 
на много хора.       

•	 Следващият извод  от анализа на класацията също е негативен. Това е изчезването от списъка на 
големи  производствени фирми – значими за икономиката  на областта, а някои и за страната, като ЗАХАРЕН 
КОМБИНАТ – Пловдив,  КАЛЦИТ - Асеновград, СИМИД  АГРО ЕООД,  БРАТЯ КЪРТЕВИ ООД,  АБО-гранити ООД  
и други.    Намаление на  производството и продажбата на хранителни продукти, опаковки и строителни 
материали  отчитат и други фирми, които за 2012 година остават в класацията. С такива резултати са: 
БРЕЗОВО АД,  ДУНАПАК РОДИНА АД,  ЮРИЙ  ГАГАРИН АД,    АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД,  СК  АРНАУДОВ ЕООД,   
ХЕЛИОС МЕТАЛУРГ ООД, СОЛАРИС 999 ЕООД, МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ  ЕАД  и други.

•	 Държавната политика за стимулиране производството на електрическа енергия  се отрази в 
класацията.  На позиция № 100 се появи фирма  ЗБЕ ПАРТНЕРС  ЕАД  с годишен обем на продажбите от 



33

20 до 25 млн.   лв. от производство на електрическа енергия. Увеличава се и производството на апарати 
за електрическо  разпределение и управление, което е предмет на дейност за ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД, 
която фирма подобрява позицията си от  115 на 83-та.  Във  връзка  с развитието на това направление  е 
и  влизането в списъка  на фирма ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД за  строителство  на преносни  и 
разпределителни  електрически и далекосъобщителни мрежи.  

•	 На второ място след търговията с тютюневи изделия  се нарежда търговията с напитки – спиртни,  
пиво и безалкохолни. Този бранш е предмет на дейност на  10%  от фирмите в класацията. По значимост  
следват  продажбата на горива,  млечни продукти, метали и руди,  транспортни  услуги, метални конструкции, 
химически продукти, железария, консултантски услуги и дори туроператорска дейност.  Напразно търсех 
нови фирми, които да произвеждат  производствено оборудване, машини, обработващи центрове или 
други интелектуални продукти.

•	 Броят на работещите фирми  е увеличен с 495 през 2012 в сравнение с 2011 година ,което означава, 
че  независимо от тежката икономическа ситуация,  предприемчивостта   продължава да бъде фактор в 
търсенето на по-добро социално положение за хората. Същевременно заетите лица във нефинансовите 
предприятия   са намалели  със 723, което макар и малко  показва стремеж за  намаление на разходите в 
отраслите. 

•	 Да сравним обема продажби за двете години   2012- 18165 млн.  лв. към 2011 год.-  16531 млн.  лв., 
за да отговорим на въпроса – излиза ли от кризата икономиката на окръга.  Резултатът е  – ръст от 9,88%. 
Ако можехме да изчистим влиянието  на инфлацията, респективно повишението на цените, можехме да 
имаме по-точен процент, но  липсват статистически данни  на областно ниво.  Все пак,  оптимистичният 
извод  е, че оживление има. Има, но   внимателният анализ на разликата от 1,634 млн.  лв. между 2012 
и 2011 година показва , че  принос за този резултат имат главно големите фирми,  а реалното стопанско 
оживление в  настъпва  когато малките и средни фирми, които са гръбнака на икономиката  постигнат 
високи темпове на развитие. 

•	 Какви са темповете в основните дейности:

№ ОтРАСЛИ
ПРОИЗВЕДЕНА 

ПРОДУКЦИЯ
ПРИХОДИ От 
ПРОДАЖБИ

1 селско, горско и рибно стопанство 5,58 8,2
2 добивна промишленост 19,12 19,64
3 преработваща промишленост 2,03 1,94
4 производство и разпределение на ел. и 

топлинна енергия
27,05 16,96

5 строителство 3 3,08
6 търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети
4,63 8,95

7 транспорт, складиране, пощи 22,37 22,48
8 хотелиерство и ресторантьорство 7,73 5,12
9 недвижими имоти 17,8 15,23

10 здравеопазване 25,7 25,91

Цифрите са упорити и показват точно – оживлението е 2 процента в преработващата промишленост  
и 3 процента в строителството. За съжаление добивната промишленост се срива с почти 20 процента. 
Туристическа дейност показва развитие, но темпът на приходите не е адекватен на ръста, тъй като 
предприемачите са принудени да не увеличават цените на услугите.  Цените на електрическата на  
топлинната енергия и на горивата нарастват, особено за фирмите и това формира общият висок процент 
на ръст  в произведената продукция – 10,56 процента. Разликата между процентите в отрасъл търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети  също характеризира   увеличение на цените на услугите, тъй като 
нетните приходи  от продажби нарастват два пъти повече от търговската  и авторемонтна дейност /8,95% 
- 4,63% /.

Процентите в хуманното здравеопазване  потвърждават изводите, които направих  по-горе  в т.4  
настоящия Анализ.  Отчетеният ръст от 25 процента би бил действително хуманен показател ако се 
дължеше на увеличена профилактика, въведено училищно и подобрено детско здравеопазване. Едва ли 
някой ще потвърди това. Достатъчно е да се мине по полегатата пътека на Хирургията, за да се направи 
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асоциация с парад или манифестация, затова тези проценти тревожат. Ще се радвам ако специалистите 
ме опровергаят.                                                                                                    

•	 Какво показа  Прегледът за изпълнение на Мерките за насърчаване на малките и средни 
предприятия /МСП/ за периода 2012-2013 г. възложен от Европейската Комисия и проведен  в съответствие 
с  Европейската ХАРТА за малкият и среден бизнес. Важните изводи направени  при прегледа са следните:

- Само 10 % от предприятията  разполагат с актуална  информация за фондовете, финансиращи  МСП. 
Институциите,  които трябва да обслужват и да  подпомагат МСП  по-скоро ги  затрудняват с непрекъснато 
нарастващата бюрокрация. Липсва ежедневна работеща система за  оперативна консултация за приетите 
от правителството  мерки  и достъп до такава консултация във всички сектори на териториално ниво. 
Заради „хаоса”  от закони, които всяко ново  правителство  приема , звучи  актуално един израз от доклад 
на Търговско-индустриалната камара  на Пловдив от 1937 година: „ ..Нашите предприятия се превърнаха 
в  експериментални лаборатории за идеите на всички тия господа. С трепет всекидневно се разгръща  
Държавен вестник……”  .  Дали държавата има капацитет за доставка на ежедневна оперативна консултация  
за фирмите предстои да видим, но преди това е необходимо да се осъзнае тази потребност и да се потърсят 
партньори  в лицето на неправителствените организации.   

- 90 % от предприятията потвърждават силно затруднен достъп до финансиране.  Всеки кредит 
независимо от размера се разрешава само от  София, така  че реални банки извън столицата няма.  Нито 
един банков офис не е в състояние да осигури кредит дори за 5 хил.лв. Това усложнява  и  забавя процеса 
на финансиране и е свързано с допълнителни разходи за фирмите.

- 95% от фирмите са с ниска степен на международни контакти при осъществяване на  производството 
и търговията. Търсенето и излизането на външни пазари затруднява  специалистите поради непознаване 
на правила и стандарти, езикови бариери, липсата на маркетингови проучвания и други проблеми, които 
формират несигурност и дори страх от евентуални загуби.

- Само  10 % от предприятията имат регистрирана търговска марка у нас, а 6 % за чужбина. МСП не 
заделят средства за регистрация на интелектуална собственост. Малко са предприемачите, които познават 
възможностите за регистрирането на марка в ЕС.

- Процесите на планиране са слабо прилагани в МСП. Едва 16% от стопанските организации  планират 
в средносрочен и само 3 %  в дългосрочен период.

- В 80 % от предприятията иновационната  активност е ниска. Това е логична последица от липсата 
на дългосрочно планиране и   въздържането от инвестиции за перспективно развитие.

•	 Заслужава внимание  и подробен анализ  проблемът за научното обслужване  на МСП в 
окръга. Без производство на търсена наукоемка  продукция, с която непрестанно да се преструктурира   
производственият  асортимент, висока ефективност не може да се получи. Но от къде да започне анализът?  
С каква информация разполагаме? На териториално ниво липсват  данни, статистически редове,   
проучвания или изследвания по европейски проекти.  Положителна беше инициативата на кмета на 
град Пловдив Иван Тотев  за среща с акад. Стефан Воденичаров – председател на Българска Академия на 
науките за подписване на Меморандум  за дългосрочно сътрудничество  между  Академията и Общината. 
Това е извървян път още от преди 1989 година, но за съжаление резултатите не бяха запазени и развивани 
през годините на прехода. Това е друга тема , към която ще се върнем в други издания на Камарата.  
Важно е Общинската и Областна администрации  да поставят на дневен ред проблемите  за научното 
обслужване  на стопанските звена и да се използват  възможностите, които ни дава европейското членство 
за стимулиране на научния капацитет на Пловдивска област.  

Основното заключение е:  Провежданата политика за подпомагането на МСП е правилна и прегледа 
показа, че   се отчитат добри мерки, но добавената  стойност, която те създават не е голяма и достатъчно 
устойчива, за да доведе до промяна  на статуквото и ускорено развитие на българската икономика. 
Недостатъчни са мерките за стимулирането на растеж на нови работни места, особено като се има 
предвид,че  МСП осигуряват 76 % от работните места, а големите предприятия само  - 24 %. Затормозваща е 
централизацията на управлението на финансовият  ресурс за изграждането на капацитет и инфраструктура 
за усвояването на европейските фондове. Това е проблем, който нито едно правителство не разрешава, 
напротив централизацията се засилва, докато политиките на ЕС са ориентирани за изграждане капацитет 
за регионално управление.

Нека накрая цитирам един от основните принципи  на Европейската ХАРТА за МСП    – „Мисли първо за 
малките”. Принцип, който не е водещ в Българското законодателство.   Необходимостта от промени не се 
нуждае от допълнителни доказателства.
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Според приетата в Европейския съюз (ЕС) дефиницията под иновация се разбира въвеждането на 
нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), или процес, нов маркетингов метод, 
или нов организационен метод в бизнес практиките, организация на работното място или външните 
връзки. Обща характеристика на иновацията е, че тя трябва да бъде комерсализирана, т.е. да бъде 
въведена на пазара и/или приведена в действително използване в дейността на фирмата и по този 
начин да може да осигурява определена добавена стойност.

Терминът иновация става все по-актуален и ключов през последните години както в България, 
така и в ЕС, а и в световен аспект, тъй като развитието и въвеждането в експлоатация на иновативни 
решения се оказва един от основните фактори за формиране и поддържане на висока степен на 
конкурентоспсобност в съвременния свят на безмилостна световна конкуренция за таланти, идеи и 
капитал.

Известно е, че все още доста ниската степен на иновативност на българските предприятия е едно от 
основните предизвикателства пред българската икономика наред със затруднения достъп до източници 
на финансиране, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата и 
влошената структура на износа (основан предимно на износа на суровини и материали и стоки със 
сравнително ниска добавена стойност).

Наличието на тези предизвикателства води до доста незавидни международни позиции на страната 
ни по конкурентоспособност и иновации. Според Доклада за глобалната конкурентоспособност 
2012-2013 г. България се нарежда на 62-ро място по конкурентоспсобност на rкономиката си от 144 
държави. Въпреки, че общият индекс на конкурентоспособността на страната се повишава (от 4.16 
през 2011 г. на 4.27 през 2012 г. и страната се изкачва нагоре с 12 позиции), България продължава 
да заема незавидна позиция спрямо останалите страни от ЕС. Според последното изследване на 
Европейския иновационен съюз (2013 г.) България попада в групата на страните „плахи иноватори“ 
чието представяне е с повече 50% под средното ниво за ЕС-27. Неблагоприятна позиция се очертава 
и по отношение на качеството и капацитета на националната иновационна система, тъй като според 
Глобалния индекс за конкурентоспособност през 2012 г. страната ни е заела 92-ро място по критерия 
„иновации“. При това  се оказва, че най- добри позиции страната ни постига при индикаторите заявки 
за патент, капацитет за иновации, качество на научно-изследователските институции, държавните 
поръчки на високо технологични продукти, качество на местните доставчици, развитие на клъстерите, 
широчина на веригата на стойността, а най-голямо е изоставането в областите сътрудничество между 
университетите и индустрията за НИРД, защита на интелектуалната собственост, приложение на 
маркетинга, професионално управление и желание за делегиране на права. От тук се прави извода, че 
иновационната система на страната е в голяма степен фрагментирана и небалансирана.

Една от причините за изоставането на страната ни в областта на иновациите е констатираното все 
още много ниско ниво на разходите за иновации и за свързаните с тях научни и научно- приложни 
изследвания.  България от една страна продължава да бъде най- слабо развитата държава-членка на ЕС, 
с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението 45% от средния за ЕС, а едновременно с това 
да осигурява много нисък дял от БВП за Научноизследователска и развойна дейност, вкл. за развитие на 
иновациите.  Този дял се е овеличил от 0,53% през 2009 г. до 0,64% през 2012 г. при това благодарение 
основно на европейското финансиране на иновациите в страната ни. Без неговото отчитане този 
процент спада реално на 0,34%. При това средно в 27-ти страни членки на ЕС този процент е 1,9%, а в 
някои по-развити в иновационно отношение страни от ЕС и извън него този процент е около два пъти 
по-голям. В разработваната ОП „Иновации и конкурентособност“ 2014-2020 г. като национална цел за 
инвестиции в НИРД е заложен размер от 1.5% от БВП към 2020 г. За да се  постигне тази амбициозна 
цел от доста над двукратно увеличение на разходите за инвестиции в НИРД, а и което е още по-важно- 
да се постигне достатъчно висок и устойчив ефект от тези разходи,  е необходимо да бъдат положени 
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много сериозни и възможно по-координирани усилия както от страна на държавата като цяло, така и от 
страна на бизнеса и на науката.  Това се отнася както за цялата страна, така и специално за Пловдивския 
регион, който има много богат и разностранен научен и бизнес иновативен потенциал.

По- долу ще се спрем накратко на някои съществуващи и подготвяни в момента  възможности за 
ефективно използване на различни национални и международни донорски програми за стимулиране 
на инвестиционната активност.

Най-напред ще посочим една от относително най-старите по време, но актуални и в момента 
възможности в това направление, а именно Националния иновационан фонд- НИФ, предствавляващ 
финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия. Този фонд стартира своята дейност през 
2005 г. в изпълнение на Мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България. Дейността 
на фонда се регламентирана с публикувани Правила за управление на средствата на НИФ, които в 
момента са с версия за седмата му сесия през 2014 г. със срок на внасяне на проектни предложения до 
31.03.2014 г.

Основна цел на Фонда е да насърчава  научноизследователската и развойната дейност на 
предприятията и да стимулира сътрудничеството наука-бизнес. Пряката цел на Фонда е да насърчи 
реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, 
инициирани и реализирани в добре работещи предприятия, с цел усвояване на нови или 
усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата 
ефективност.

Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на 
нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, 
процеси или услуги. Всяко предложение се оценява до колко то се явява новост. Максималният размер 
на безвъзмездната помощ по тези поректи е до 500 х.лв., а срокът за изпълнението им е от 12 до 36 
месеца. 

Проектите за техническа осъществимост имат за цел да изследват възможността за бъдеща 
реализация на даден научно- приложен проект. Максималният размер на безвъзмездната помощ на 
един проект за техническа осъществимост е до 50 х.лв., а срокът за изпълнението им е от 6 до 12 
месеца.

В конкурсна сесия за субсидиране на проект от Фонда може да участва отделно предприятие или 
предприятие съвместно с: 

(а) други предприятия и/или 

 (б) изследователски организации, вкл.ВУЗ-ове от държави- членки на Европейския съюз.  

При съвместни проекти, в които участват и други партньори, координатор на проекта е основното 
предприятие. Посочените предприятия трябва да са регистрирани по Българския Търговски закон. В 
НИФ могат да участват проекти на микро, малки, средни и големи предприятия с различен интензитет 
(процент) на безвъзмездното им съфинансиране.  

Важно ограничително условие по тези проекти е, че не се допуска финансиране за цялостно развитие, 
стигащо до готов пазарен продукт, услуга или процес. Финансират се само дейности по индустриални 
научни изследвания и по експериментално развитие. При научноизследователските развойни проекти 
това означава в резултат на разработката да се стигне примерно до  полупромишлени производства и 
изпитания на прототипи, а серийното производство и продажбите на съответните продукти да започне 
не по-рано от датата на приключване на проекта или няколко месеца по-късно. 

На всяка сесия на НИФ се определят приоритетни сектори, проекти в които получават допълнителни 
точки. За седма сесия за такива сектори са определени: Mашиностроене, Eлектроника и електротехник, 
Фармация, Производство на химични продукти, Производство на мебели, Хранително-вкусова 
промишленост, ИКТ в сферата на предприятията и Творчески индустрии.

В 7-ма сесия на НИФ могат да участват и проектни предложения от всички други сектори с изключение 
на земеделие, лесовъдство и рибна промишленост, но проектните предложения от посочените 
приоритетни сектори получават бонус от 6 точки от общо 100 възможни. Оценките на проекти по НИФ 



37

са по две групи критерии:

-  иновативност на проекта;

-  икономическа перспективност на проекта.

През настоящата 7-ма сесия относителната тежест на критериите иновативност е 60%, а на 
икономическа перспективност е 40%. През предходните 6 сесии тези два критерия имаха равни 
тежести- по 50%, т.е. през седмата сесия се повишава значително тежестта на фактора иновативност.

Двата типа проекти могат да включват задачи по:

- индустриални научни изследвания

- по експериментално развитие.

Интензитетът на безвъзмездното финансиране от НИФ е от 50% до 80% за индустриални изследвания 
и от 25% до 60% за експериментално развитие в зависимост от големината на участващите предприятия 
и от наличието на партньори. 

От общо 742 участващи проекта по НИФ на първите шест сесии 405 от тях, т.е. средно 55%,  са били 
одобрени и са сключени договори за съфинансиренето им. Д-р Никола Христович беше Председател на 
Независимия оценяващ комитет на НИФ през първите му четири сесии, т.е. докато той беше независим.

Важно е да се посочи, че макар и национален, т.е. финансиран само от държавния бюджет на 
страната ни, НИФ финансира и български предприятия, чийто проекти са спечелили престижни 
грантове за иновативност с международно участие като Европейската инициатива ЕВРИКА и програмата 
ЕВРОСТАРС. По- специално одобрен по ЕВРИКА проект, в рамките на инициативата ЕВРИКА, може да 
кандидатства за субсидия от Фонда за българския участник в проекта. В този случай се прилага общият 
ред за провеждане на конкурс, съгласно действащите Правила на НИФ. За проекти, реализирани по 
инициативата ЕВРИКА, максималният размер на определените с тези Правила субсидии за различните 
типове проекти се удвоява. Такова удвояване на субсидиите по НИФ се прилага и за проекти по 
ЕВРОСТАРС, но тези проекти не подлежат на допълнително оценяване от НИФ. Основни финансирани 
сектори по тези грантове са ИКТ, биотехнологии, промишленост, енергия и околна среда. Статистиката 
показва, че средната стойност на един проект по ЕВРИКА за Клъстери е 20 млн.евро, при 20 участника 
от различни страни и водещ участник - голямо предприятие. По отношение на така наречените 
индивидуални проекти средната стойност на един проект е 1,7 млн.евро, при 4 участника от различни 
страни и водещ участник- малко или средно предприятие. При проекти от ЕВРОСТАРС средната 
стойност на проект е 1,5 млн.евро, при средно 3,5 участника, като водещият участник трябва да е МСП, 
работещо в сферата на научно-изследователската и развойната дейност.  

Друга много важна очаквана донорска програма за финансиране на иновации представлява 
подготвяната в момента Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ -2014-2020 
г. (ОПИК), грантовете по която се очаква да стартират през есента на 2014 г. ОПИК представлява 
естествено продължение на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007-2013 г. (накратко ОПК), но както се вижда от промяната в заглавието, 
основно внимание в новата ОПИК ще се обръща на иновациите като основен фактор за осигуряване на 
конкурентоспособност. 

Предложената визия на подготвяната ОПИК е към 2020 г. България да се превърне в страна с 
ресурсно-ефективна, еколого-съобразна индустрия и конкурентоспособна икономика, осигуряваща 
условия за иновации и реализация на човешкия капитал, включително развитие на регионите съобразно 
специфичните дадености. За преодоляване на основните предизвикателства за догонващ и устойчив 
растеж са определени две приоритетни оси със съответните области на интервенция. Първата от тези 
области представлява ПРИОРИТЕТ 1. Предприемачество, експортен и производствен потенциал като 
основа за изпреварващ растеж. За този Приоритет са осигурени 71% от всички средства по ОПИК, чиято 
обща стойност е 1193 х.евро.  Областите на интервенция по Приоритет 1 са:

A) Технологично развитие и иновации („умен“ растеж), за която се заделени 27% от общата сума по 
ОПИК;

Б) Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията (бърз растеж), за която са заделени 
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44% от общата сума по ОПИК.

Първата посочена по-горе област на интервенция (технологично развитие и иновации) е насочена 
към основите на „умен растеж“ и препоръките от доклад на Световна банка във връзка с Стратегията за 
интелигентна специализация, особено по отношение научните изследвания и иновациите. Необходимо 
е засилване на иновационния капацитет на предприятията и развитие на благоприятна среда за 
иновации и изследвания чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като 
акцентът в това направление се поставя върху директната подкрепа за бизнеса, но според спецификата 
ще се прилагат и финансови инструменти. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели 
създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на 
иновативни продукти, услуги и бизнес модели, инвестиции в НИРД, както и за подобряване на условията 
за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните 
среди. По този начин се насърчава засилването на интеграцията между елементите на „триъгълника 
на знанието” („образование-наука-бизнес”). Реализацията на инвестиционния приоритет ще даде 
възможност за увеличаване на добавената стойност по веригата на стойността във приоритетни сектори 
на икономиката, без да се изключват останалите предвид динамиката на развитието в България.

Специално внимание в подготвяната ОПИК е отделено на подходите за реализация на Националната 
програма „Цифрова България 2015”. Тази програма отчита факта, че информационните и комуникационни 
технологии са най-важният двигател на иновациите и растежа на националните икономики в световен 
мащаб. Освен, че имат множество непреки въздействия, цифровите технологии и иновации намират 
все по-широко разпространение и са възможност за новото поколение от предприемачи и новатори. 
Благодарение на тях се преформатират цели индустрии и стойностни вериги и се намаляват бариерите 
за навлизане на пазара. В тази връзка Националната програма „Цифрова България 2015” дефинира 
параметрите (мерки, отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното 
общество (ИО) и цифровите технологии в България, които да доведат до изпълнението на европейските 
цели, дефинирани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) по отношение на социалния и икономически 
потенциал на ИКТ и Интернет до 2015 г.

Няколко от тематичните цели и инвестиционни приоритети на разработваната ОПИК са 
ориентирани специално към иновациите. Такава е от една страна Тематичната цел 1 (ТЦ 1) „Засилване 
на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите” с Инвестиционен 
приоритет 1.1: Инвестиционен приоритет 1.1: Насърчаване на инвестициите в научноизследователска 
и иновационна дейност и развитие на връзките между бизнеса и научните центрове и предоставяне 
на подкрепа за усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство в ключови 
базови технологии“. В обосновката на тази тематична цел е посочено, че развитието на иновативните 
сектори в България изостава значително спрямо средното ниво за ЕС-27. Разходите за НИРД и 
иновации през 2011 г. са 0,59 % от БВП, което е белег за слабо взаимодействие между образованието, 
научноизследоватеските звена и бизнеса в страната. В тази връзка в Националната програма за 
развитие: България 2020 и Националната програма за реформи, в изпълнение на стратегията „Европа 
2020“ е определена национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 1,5 % от БВП до 2020 г.

Тематичната цел 3 на ОПИК  е насочена към „Повишаване на конкурентоспособността на малките 
и средните предприятия“. Нейният инвестиционен приоритет 1.2 е за Предоставяне на подкрепа за 
повишаване на капацитета на малки и средни предприятия за увеличаване на техния принос към 
икономическия растеж и развитие на иновационните процеси. 

На настоящия етап все още не са уточнени отделните грантове по ОПИК 2014-2020 г., а още по-малко 
Насоките за кандидатстване по тях. Все пак може да се очаква, че новите грантове ще бъдат подобни 
на тези от ОПК 2007-2013 г. като при това значително по-голям относителен дял се предвижда да имат 
разходите за иновативни разработки. Очаква се н ОПИК по подобие на ОПК да има както грантове за 
подготовка на иновативни разработки, така и грантове за внедряване на такива разработки. 

Важно е да се посочат и други предоставяни възможности за стимулиране на иновации. Основната 
такава възможност е европрогамата ХОРИЗОНТ 2020, по която проектните предложения се представят 
не в България, а директни в „столицата“ на ЕС- Брюксел. В тази европрограма са обединени всички 
съществуващи през периода 2007-2013 г. форми на финансиране на научни изследвания и иновации 
от ЕС, вкл. 7-ма рамкова програма; дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за 
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конкурентоспособност и иновации; както и дейностите на Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT). В Хоризонт 2020 наред с финансирането на научно- изследователски разработки по 
подобие на 7-ма рамкова програма значително по-голямо внимание ще се обръща и ще се отделят 
по-голям процент от бюджета на програмата за стимулиране на бизнесиновациите в различни сектори 
на икономиката. Особен интерес се проявява към стимулиране на иновации, които могат възможно 
по-бързо да намерят комерсиално приложение както в рамките на ЕС, така и по възможност извън 
него. В момента е стартирал приемът на проектни предложения по грантове от ХОРИЗОНТ 2020 по 
линията на Информационните и комуникационните технологии-ИКТ, но се очаква постепенно да се 
отварят и грантове в множество други икономически сектори.  По някои от тези грантове може да 
участва и отделно взето МСП, но повечето от тях са ориентирани към прием на проектни предложения 
от партньори от няколко (поне три) страни- членки или кандидат-членки на ЕС. 

Ще посочим още едно актуално направление на стимулиране на иновациите, а именно  Програмата 
„Иновации за зелена индустрия” -  България  на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Тази 
програма е ориентирана към подпомагане на българския бизнес по възможност в партньорство 
с представители на бизнеса в Норвегия с цел да се увеличи конкурентоспособността на „зелените“ 
предприятия, вкл. повишаване на енергийната ефективност на съществуващите предприятия 
и насърчаване на иновативните екологични решения. Допустимите дейности по тази програма 
включват: Разработване, внедряване и инвестиции в иновативни технологии, щадящи околната 
среда; Разработване на зелени продукти и услуги; Разработване и прилагане на екологосъобразни 
производствени процеси (повишаване ефективността при използването на материалите / повишаване 
ефективността на бизнес процесите) и др.

От направеният кратък преглед на актуалните донорски програми за стимулиране на иновациите се 
вижда, че съществуват и непрекъснато се развиват нови и по-широки възможности в това отношение. 
Това трябва да бъде и важен стимул за българските иноватори и иновативни предприятия да използват 
ефективно и по възможност в партньорство с науката такива донорски програми за ускорено развитие 
на своя потенциал за разработване и внедряване на иновации, а оттам и за подобряване на своята 
конкурентоспособност на целевите си вътрешни и международни пазари. 
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АКЦЕНтИ
В ПРОГРАМАтА ЗА РАЗВИтИЕ НА СЕЛСКИтЕ РАЙОНИ НА 

РЕПУБЛИКА БъЛГАРИЯ 2014-2020
Програмата ще се прилага на цялата територия на Република България. Всички региони, покрити от 

Програмата, попадат в класификацията като по-слабо развити.

МЯРКА 4. ИНВЕСтИЦИИ В МАтЕРИАЛНИ АКтИВИ
ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСтИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СтОПАНСтВА
ВИД НА ПОДКРЕПАтА
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства 

за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с не-
говия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свър-
зани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свър-
зани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, 
свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично 
земеделие“;

• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими 
за съответните стопанства;

• Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането 
на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

• Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството 

на продукцията;
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение 

на оборска тор;
• Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медо-

носни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за 
производство на биоенергия;

• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.
По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въз-

действие върху околната среда.
ИНтЕНЗИтЕт И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпо-

магане разходи.
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Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на 
Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСтИЦИИ В ПРЕРАБОтКА/МАРКЕтИНГ НА СЕЛСКОСтОПАНСКИ ПРОДУКтИ
ИНтЕНЗИтЕт И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпо-

магане разходи.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода 

на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

ПОДМЯРКА 4.3 ИНВЕСтИЦИИ В ИНФРАСтРУКтУРА
ВИД НА ПОДКРЕПАтА
• Инвестиции, свързани с осигуряване надежден достъп до земеделски и горски имоти, като: из-

граждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи 
и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, 
укрепителни съоръжения и системи за предупреждение;

• Инвестиции, свързани с комасация на земята, включително нови земеустройствени планове, 
осигуряващи надежден достъп и прилагане на нови земеделски и хидромелиоративни практики;

• Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните 
водни ресурси;

• Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура 
за напояване;

• Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура 
за отводняване, включително отводнително-напоителни системи. В случай на подпомагане на 
дейности за инфраструктура за напояване на нови и съществуващи площи, следва да се спазват 
стриктно изискванията, посочени в чл. 46 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

ИНтЕНЗИтЕт И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА
Финансовата помощ за инвестиции в инфраструктура е в размер на 100 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи;
Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в рамките на 10 

000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на 

Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

ПОДМЯРКА 4.4 НЕПРОИЗВОДСтВЕНИ ИНВЕСтИЦИИ
Подпомагат се инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността или рента-

билността на земеделското или горското стопанство, в това число:
• Инвестиции, свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани 

със смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата;
• Изграждане на каменни стени;
• Възстановяване на влажни зони;
• Дейности, свързани с опазване на водите и почвата;
• Възстановяване и опазване на природни местообитания и дейности, свързани с опазване на 

представители на дивата флора и фауна.
ИНтЕНЗИтЕт И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА:
Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер на 100% от общия 
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размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в рамките 10 000 

евро.

МЯРКА 6 РАЗВИтИЕ НА СтОПАНСтВА И ПРЕДПРИЯтИЯ
ПОДМЯРКА 6.1. СтАРтОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИтЕЛИ
Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст под 

40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални 
умения и компетенции.

ДОПУСтИМИ РАЗХОДИ:
• Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване 

или специализирани транспортни средства);
• Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
• Закупуване на селскостопански животни;
• Закупуване на земя за земеделска дейност;
• Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове 
за производство на биоенергия;

СУМА И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

ПОДМЯРКА 6.2 СтАРтОВА ПОМОЩ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСтИ
Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райо-

ни. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. 
Неземеделските дейности могат да включват:

• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие 
на туристически услуги);

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 
създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);

• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 

евро.

ПОДМЯРКА 6.4. ИНВЕСтИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСтИ
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристи-

чески услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 

създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
ИНтЕНЗИтЕт И РАЗМЕР НА ПОМОЩтА:
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Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване 
на правилата за „минимална помощ“.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.

ДОПъЛНИтЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СПЕЦИФИЧНА ЗА СъОтВЕтНАтА МЯРКА:
• Определение за “селски район”
Националната дефиниция определя като „селски райони” общините, в които няма населено място с 

население над 30 000 души. Тази дефиниция е използвана при Програма САПАРД и при Програмата за 
развитие на селските райони (2007-2013). Съгласно тази дефиниция, 231 общини от общо 264 общини 
в България са класифицирани като селски.

ЗА КОНтАКтИ И ДОПъЛНИтЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – www.PccI.BG 
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ЮЖЕН ЦЕНтРАЛЕН РАЙОН - ОБЩА ХАРАКтЕРИСтИКА
Министерство на регионалното развитие, София, 2013

Южен централен район е част от района от ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”. На 
територията му се намират областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково и разположените 
в тях 57 общини.

 Южният централен район обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на 
Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите. ЮЦР 
заема 20,1% от територията на страната. Той е най-големият по площ сред районите от ниво 2 в страната 
- 22 365 км2.

Според последното преброяване от 2011 г. на територията на ЮЦР живее 20,08% от населението на 
страната- 1 479 373 души, с което районът се нарежда на второ място в България след Югозападен район. 
Гъстотата на населението е 66,1 д/км2, почти колкото средната за страната. В област Пловдив живее близо 
половината от населението на района. Степента на урбанизация е 66,7%, като районът попада в групата на 
районите с по-слаба урбанизираност.

Икономическото развитие на ЮЦР е сравнително стабилно. Създаденият в района БВП на глава от 
населението през 2010 г. възлиза на 84,4% от средния за страната и 30% от средния за ЕС-27. В ЮЦР са 
реализирани 8,8% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната. Водещо място в икономическото 
развитие на района заема област Пловдив.

Стойностите на регионалната БДС по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос 
на сектора на услугите в икономическото развитие на района и съставящите го области. На второ място по 
важности принос към регионалната икономика е индустриалният сектор. Земеделието, макар и на трето 
място в структурата на брутната добавена стойност, продължава да заема важно значение за ЮЦР.

Енергийната инфраструктура е много добре развита. Благоприятни са условията за изграждане на 
малки ВЕЦ в планинските части на района и за използване на слънчевата енергия за производство на 
електрическа енергия.

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията му 
преминават направленията на европейските транспортни коридори №4, № 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, 
осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Първокласната пътна мрежа 
е с най-нисък относителен дял от всички райони и е разположена предимно в северната част на района. 
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Районът се обслужва преобладаващо от регионална пътна мрежа от II и III клас, при това в незадоволително 
състояние.

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив - с международен статут. Има добра 
транспортна връзка със столицата и в близост до летището има жп гара на линията София – Пловдив – 
Бургас/ Свиленград.

Към 31.12.2012 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в ЮЦР е по-нисък от 
средния за страната - 61,2%, а равнището на безработица на населението на възраст 15-64 г. в района в 
сравнение с останалите райони от ниво 2 е относително високо - 14%.

Постигането на ускорено икономическо развитие на Южен централен район предполага поддържане 
на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, разширение в 
индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство,диверсификация и екологизация, 
ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Приоритет „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на 

регионалната икономика”
През 2010 г. брутният вътрешен продукт по текущи цени, произведен в ЮЦР, възлиза на стойност 9 924 

млн. лв. По принос в националния БВП, районът е втори в страната с относителен дял от 14,1%, следвайки 
ЮЗР.Средната стойност на БВП на човек от населението в ЮЦР за 2010 г. е 6 525 лв. при среден показател 
за страната от 9 359 лв. Най-голям дял в БВП на района има област Пловдив - 53,4%, а най-нисък област 
Смолян - 8,17 %, следвана непосредствено от област Кърджали – 8,22%. Област Пловдив е на едно от 
челните места (след област София) по дял в националния БВП със стойност от 7,5% за 2009 г., докато за 
областите Кърджали, Смолян и Хасково относителният дял е под 2 на сто.

Брутната добавена стойност, създадена в ЮЦР през 2010 г. е 8 545 млн. лв. За формирането на 
регионалната БДС най-голям принос има секторът на услугите - 54,1%, индустриалният сектор допринася 
с 38,1%, а селското стопанство - със 7,8%, което представлява значително по-високо ниво от средното 
за страната 4,9%. Най-голям дял в създаването на националната БДС в областта на селското и горското 
стопанство има именно ЮЦР – 22,5%.

В последните 10 години област Пловдив (и в частност гр. Пловдив) се утвърждава като развит 
индустриален и логистичен център. На територията на областта се намират Комбинат за цветни 
метали, „Либхер Хаусгерете Марица“ за производство на хладилна техника, заводa за хартия „Монди“, 
Стамболийски, заводa за производство на електротехнически съоръжения „Шнайдер електрик“, базата 
за електрокари „Линде“, „Филкаб“ за производство на кабели и проводници, „Хъс“- e сред лидерите в 
страната в търговията с метали, ламарина и желязо, „Булсафил“ за производство на прежди. Пивоварна 
„Каменица“, Кооперация „Симид 1000“, „Обединена млечна компания“, захарен комбинат „Кристал“, 
„Белла България“, фирма „Брезово“ за преработка на месо, фирма „Краси“ за производство на майонеза, 
са сред най-големите производствени компании от хранително-вкусовия бранш в областта. Асеновград е 
център на шивашката индустрия в сегмента за булчински и официални облекла.

Основни икономически 
показатели

БВП на глава от 
населението – лв.

ПЧИ с натрупване – 
хил. евро

Приходи от нощувки- хил. 
лева

Южен Централен Район 6525 1908766.1 74542
Кърджали 5076 76300.8 1390
Пазарджик 5390 397258.9 16961
Пловдив 7291 1259572 34743
Смолян 6235 72584.5 15719
Хасково 5136 103049.9 5729

 Област Хасково (и в частност община Хасково) е един от основните центрове в страната за производство 
на машини за хранително-вкусовата промишленост. Най-големи компании представители на този сектор 
са „Родина“, „Тракия комерс“, „Донидо“, „Хранмаш инженеринг“. В областта е развита и химическата 
промишленост. Тук се намира един от най-големите заводи - производители на изкуствени торове в 
страната – „Неохим“. Много добре развити са и отраслите шивашка и трикотажна промишленост, където 
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функционират както големи дружества, така и множество малки и средни предприятия, разположени 
сравнително равномерно из цялата област. По-големи фирми в тази сфера са „Никена“, „Мир“, „Бени“, 
„Детелина“. В областта на хлебопроизводството и сладкарството, месопреработвателната промишленост, 
винопроизводството, пивопроизводството, млекопреработвателната, тютюневата и консервна 
промишленост открояващи се предприятия са „Златна тракия“, „Голд ойл“, „Дерони“, „Винпром Шато Аида“, 
„Българско сирене“, „Лотос“ и „Сварекс“.Винопроизводството е представено от „Винарска къща Сакар”, 
„Любимец”, „Катаржина естейт”, Свиленград, „Тера Тангра”, Харманли, „Винарска изба Стамболово”, Изба 
„Ямантиеви”, Ивайловград и др.

Най-големият производител на каучукови изделия в България е на територията на област Пазарджик 
– „Каучук”. В областта се намират и медодобивното предприятие „Асарел-Медет”, гр. Панагюрище – един 
от най-големите работодатели, „Елхим-Искра” – производител на акумулатори, „Дуропак Тракия папир” 
за производство на хартия и велпапе, Завод за хартия в Белово, „Технотекс за производство на технически 
и интериорни тъкани”, „Биовет” – за производство на субстанции за ветеринарната медицина, „Винпром 
Пещера” – за производство на алкохолни напитки. Други утвърдени винарски изби са „Беса Валей” в 
село Огняново, „Карабунар” в община Септември и „Румелия” в Панагюрище. Област Пазарджик е 
специализирана и в областта на оптиката. В Панагюрище има няколко предприятия, които произвеждат 
оптични и лазерни инструменти за отбраната и за медицината. Град Пещера е основно средище за 
производство на обувки - най-големите фирми са „Гидо”, „Ади” и „Абрашев”. На територията на областта 
се намира оранжерията „Гимел”, която произвежда биозеленчуци. Значителен дял в икономиката на 
областта заемат фирмите, преработващи дървен материал. Предприятията от този сектор са предимно 
във Велинград и Брацигово. В Брацигово браншът се е специализирал в производството на дървени 
сглобяеми къщи. Тази дейност развиват „Братя Пашкулеви”, „Бял Бор”, „Орешака”, „BG house” и други. 
Във Велинград превес имат предприятията за производството на мебели от масивно дърво. Едни от 
утвърдените фирми за производство на мебели са „Колорадо мебел”, „БМД”, „Явор“, „ИМС Форинвест” в 
гр.Пазарджик, „Лейзи” и „Кронос мебел” в гр. Велинград.

По-големите фирми в област Кърджали са на територията на общините Кърджали, Момчилград и 
Ивайловград. Цветната металургия е представена от „Горубсо-Кърджали”, специализирано в добив и 
преработка на оловно-цинкови руди, металообработващата промишленост – от „Пневматика-Серта”, гр. 
Кърджали, „Джебел-96”, гр. Джебел, „Теклас”, Кърджали. „Зора” Ивайловград е специализирано в добив 
и обработка на строителни материали, а „Формопласт”, гр. Кърджали – в производство на пластмасови 
изделия. На територията на областта функционират редица шивашки и текстилни предприятия. В община 
Крумовград се намира единственото специализирано предприятие „Хан Крум“ за производство на обувни 
изделия.

Едни от големите работодатели в област Смолян са „Гамакабел” – производител на кабели и проводници, 
„Елитекс” – производител на трикотажни изделия, „Родопея” – производство на млечни продукти, 
„Костал” – производство наавтомобилни части, „ЗММ” и „Арексим” – в областта на машиностроенето. В 
Чепеларе се намира единствената фабрика за ски у нас.

Към 31.12.2011 г. в ЮЦР са концентрирани 8,8% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната. 
Най-активна е област Пловдив, където са привлечени 66% от инвестициите на района, следвана от област 
Пазарджик– 20,8%, останалите три области Хасково, Смолян и Кърджали са с дял около 4-5% всяка. Област 
Пловдив се нарежда на четвърто място сред българските области с осъществени 5,8% от всички ПЧИ в 
страната.

Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура
В големите промишлени центрове в района - Пловдив, Марица, Раковски, Пазарджик, Панагюрище, 

Димитровград, Кърджали, Хасково, Свиленград и др. се предвижда създаването на нови или развитие на 
съществуващите бизнес, индустриални и технологични зони и паркове. Интервенциите ще бъдат насочени 
към подобряване на достъпа до производствените зони, водоснабдяване, канализация, пречистване на 
отпадъчните води, вътрешна мрежа от пътища/улици в производствената зона, захранване с ел. енергия, 
захранване с природен газ, достъп до интернет, осигуряване на достъп до логистични и складови услуги 
и др.

ПРИОРИтЕт „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСтРАтИВНИЯ КАПАЦИтЕт НА РЕГИОНАЛНО И МЕСтНО 
НИВО В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИтЕ И БИЗНЕСА”

Ще се подкрепят действия и мерки, насочени към повишаване на уменията за подготовка, управление и 
контрол напрограми и проекти, към подобряване на качеството на предлаганите административни услуги 
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от общинските и областните администрации за гражданите и бизнеса и към повишаване на капацитета 
за развитие на публично-частни партньорства в различни сфери на икономиката, инфраструктурата и 
социалната сфера.

ПРИОРИтЕт „РАЗВИтИЕ НА тРАНСГРАНИЧНОтО СътРУДНИЧЕСтВО И МОБИЛИЗИРАНЕ 
ПОтЕНЦИАЛА НА ПЕРИФЕРНИтЕ ГРАНИЧНИ тЕРИтОРИИ”

Три от областите в ЮЦР – Смолян, Кърджали и Хасково, имат обща граница със съседните държави 
Гърция и Турция и могат да участват в трансгранично сътрудничество с населени места от другата страна на 
граница в района за трансгранично сътрудничество. Предвижда се подкрепа на инициативи за опазване на 
околната среда, за управление на културните ресурси и прилагането на различни форми на алтернативен 
туризъм, за сътрудничество в областта на образованието, здравеопазването и социалното благосъстояние, 
за подкрепа на заетостта и предприемачеството сред младите хора и жените, за подобряването на пътната 
и железопътната мрежа и откриване на нови гранични преходи, за подобрение на телекомуникационната 
инфраструктура, за насърчаване на сътрудничеството между научно-изследователски, технологични и 
академични институции и бизнес организации. Реализираните проекти и инициативи ще съдействат за 
повишаване привлекателността на трансграничните територии за хората, които живеят и работят там, 
както и за засилване на интереса на стратегическите инвеститори.

ПРИОРИтЕт „РАЗВИтИЕ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНОтО И тРАНСНАЦИОНАЛНОтО СътРУДНИЧЕСтВО”
Участието на ЮЦР в програми за междурегионално и транснационално сътрудничество на 

европейско ниво ще стимулира обмена на опит и добри практики между публични институции, фирми и 
неправителствени организации, чрез реализирането на проекти от общ интерес. Интервенциите включват 
партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение - насърчаване на иновациите 
и предприемачеството, опазване и подобряване на околната среда, развитието на комуникациите и 
информационните технологии, подобряване на достъпността с цел повишаване качеството на процесите 
на териториална, икономическа и социална интеграция.

ПРИОРИтЕт „ПОДКРЕПА ЗА ИНтЕГРИРАНО И УСтОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИтИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ВътРЕШНОРЕГИОНАЛНАтА СВъРЗАНОСт”

Интегрирано и устойчиво градско развитие
Населените места в Южен централен район са 1306 – 54 града и 1252 села. Степента на урбанизация е 

66,7%, при средна стойност за страната 72,5%, като районът се нарежда в групата на районите с по-слаба 
урбанизираност. На територията на района има 54 градски центъра (най-много от всички райони), но 
само 9 от тях са с население над 20 хил.души. Най-големият град на територията на района е град Пловдив 
(втори по големина в страната) с население 338 153 д. Има четири средни града над 30 хил. д., центрове 
на области – Хасково – 76 397 д., Пазарджик – 71 979 д., Кърджали – 43 880 д., и Смолян – 30 642 д. Има 
още четири града над 20 хил.д., които допълват и балансират областните центрове – Асеновград (50 846 
д.), Димитровград (38 738 д.), Карлово (23 075 д.), Велинград (22 602 д.)

В съответствие с разпределението в Националната концепция за пространствено развитие на Република 
България (2013-2025 г.), на територията на района няма град от първо йерархично ниво. Има само един 
град от второ ниво – Пловдив, град с национално/транснационално значение според европейската 
класификация на урбанистични ядра (FUA), който играе определяща роля за социално-икономическото 
развитие на ЮЦР. Той е и първият от големите български градове – връзка на Европейския съюз към 
Турция и Близкия изток. За югоизточните части на района като център-дубльор може да бъде стимулиран 
Хасково, който е своеобразна врата на ЕС (първият областен център на територията на ЕС). Градове от 
трето ниво, средни градове–центрове с регионално значение в ЮЦР са областните центрове: Пазарджик, 
Смолян, Кърджали, Хасково. При подходящо развитие град Пазарджик има потенциална възможност да 
премине във второ ниво. Други средни градове от трето ниво с организираща и стабилизираща роля 
в територията на района са Карлово, Асеновград и Димитровград. Градовете от четвърто ниво – малки 
градове с микрорегионално значение са Панагюрище, Септември, Велинград, Ракитово, Пещера, Сопот, 
Хисаря, Раковски, Стамболийски, Садово, Първомай, Момчилград, Крумовград, Кирково, Харманли, 
Свиленград, Златоград, Девин, Тополовград, Ивайловград, Мадан, Чепеларе и Доспат.

Общо 7 града в ЮЦР са в процес на изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване 
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и развитие - Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян и Велинград. Предвижда се 
предстоящо изработване на ИПГВР и за други градове в района - Асеновград, Димитровград, Свиленград, 
Ивайловград, Крумовград, Девин, Панагюрище, Пещера и Златоград . Интегрираното обновяване и 
развитие на градовете в ЮЦР ще включва редица дейности, свързани с широкоспектърна подкрепа за 
зоните на въздействие, обособени в ИПГВР - рехабилитация на стари производствени зони, подобряване 
на жилищната среда, модернизация на водопроводната мрежа, благоустрояване на публичните 
пространства (обновяване на паркове, зелени площи, детски площадки, велоалеи, улично осветление 
и др.), подобряване на достъпа до публични услуги (образование, здравеопазване и социални услуги), 
включително за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от ВЕИ в 
градска среда, рехабилитация и реконструкция на градски улични мрежи и въвеждане на енергоефективно 
улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, 
газифициране, подобряване чистотата на атмосферния въздух и др., както и развитие на интегриран 
екологичен градски транспорт.

Подобряване на вътрешнорегионалната свързаност
Към 31.12.2012 г. общата дължина на републиканска пътна мрежа на територията на ЮЦР е 4012 км, 

катообхваща 141 км автомагистрали, 438 км пътища I клас, 777 км пътища ІІ клас и 2 656 км пътища III 
клас. РПМ на района формира 20,5% от пътната мрежа на страната. Гъстотата на РПМ е 0,179 км и е по-
висока от средната за страната (0,175 км). С най-голяма дължина са пътищата от РПМ, функциониращи 
на територията на областите Пловдив и Хасково, съответно - 1 023 и 1 079 км, а с най-малка - на област 
Смолян – 539 км.

Важна роля за регионалното развитие имат пътищата „Септември - Велинград”, „Етрополе - Златица 
- Панагюрище - Пещера - Доспат”, „Карлово - Пловдив”, „Пловдив- Брезово - Павел баня”, „Пловдив - 
Асеновград - Рудозем” и „Асеновград-връзка с път I-5”, поради ключовото значение за осигуряване на 
достъпност до по-значимите градски центрове в района, където са съсредоточени част от икономическите 
и социалните дейности.

От съществено значение за развитието на района ще бъде подобряване на транспортната свързаност в 
меридианна посока. Изграждането на тунел с пътна и ж.к. връзка Троян - Христо Даново ще осигури такава 
свързаност. По-ниската степен на изграденост на пътна инфраструктура от висок клас - автомагистрали 
и пътища I клас в периферните части на Южния централен район ще се компенсира с изграждането на 
скоростно трасе на републиканския път II 86 „Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем-границата с Гърция-
Ксанти” и на т.н. „Южна хоризонтала” от Гоце Делчев до Бургас през Смолян и Кърджали.

Към 31.12.2012 г. делът на домакинствата с достъп до интернет в ЮЦР е 50% при средна за страната 
стойност 51%, а за ЕС-27 - 73%. Наблюдават се различия в степента на развитие за различните области и 
общини в рамките на района. Достъпът до високоскоростен Интернет е осигурен в по-големите градски 
центрове. В малките градове и селата степента на проникване на информационни технологии е по-ниска, 
както и качеството на предоставяните услуги. За преодоляване на различията се предвиждат дейности 
за осигуряване на широколентова свързаност на първо място за нуждите на държавни ведомства и 
обществени институции като кметства, читалища, училища и др. с цел технологично осигуряване на 
електронното правителство. 

ПРИОРИтЕт „ПОДОБРЯВАНЕ НА СВъРЗАНОСттА НА РАЙОНА В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН 
ПЛАН”

Най-голямо значение за интегрирането на Южния централен район в националната и европейска 
пътна мрежа има автомагистрала „Марица” и участъкът Пловдив-Свиленград, като част от европейския 
транспортен коридор № 4, автомагистрала „Тракия”, като част от коридор № 8 и пътят Димитровград - 
Хасково - Кърджали - Маказа, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.

Свързването на пътната мрежа на ЮЦР с тази на съседния граничен район от Република Гърция се 
осъществява през ГКПП „Капитан Петко войвода - Орменион· и ГКПП „Златоград - Ксанти“, а с Република 
Турция през ГКПП „Капитан - Андреево“. С пускането в експлоатация на ГКПП „Маказа“ и пътната връзка 
до него, път I-5 е достига до пристанище Александруполис на Егейско море и очертава нови перспективи 
за района. ГКПП „Рудозем - Ксанти· заедно с ГКПП „Маказа“ ще интензифицира трансграничното и 
междурегионалното сътрудничество между България и Гърция и ще направи граничните части на района 
по-привлекателни за инвеститорите.
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Основните жп линии, обслужващи територията на ЮЦР са участъците от главните жп линии „София-
Пловдив-Бургас”, „Пловдив-Свиленград”, подбалканската жп линия „София-Карлово-Бургас” и участъка от 
„Русе-Г.Оряховица-Стара Загора-Кърджали-Подкова”. Посочените жп линии осъществяват интеграцията 
на района с железопътната мрежа на страната и на Югоизточна Европа. Жп линиите „Драгоман - София 
- Пловдив - Димитровград - Свиленград”, „Русе - Горна Оряховица - Дъбово - Димитровград” и „Пловдив 
- Зимница - Карнобат - Бургас” са включени в европейското споразумение за жп линиите, по които се 
осъществяват комбинирани превози. В тази връзка важна роля имат контейнерните терминали в 
Пловдив - Филипово и Димитровград - Север. На територията на района функционират и второстепенни 
жп линии, като натоварването им е много по-ниско от пропускателната им способност. Някои от тях, 
като теснолинейната линия „Септември-Добринище”, могат да се използват като база за създаване на 
туристически атракции.

В ЮЦР е разположено летище Пловдив, което има важно значение за развитието на туризма. 
Летището обслужва чартърните туристически полети до българските ски курорти Пампорово и Боровец 
и изпълнява функции на резервно летище на София, когато Софийското летище не приема полети. Има 
добра транспортна връзка със столицата - 130 км по функциониращия участък от автомагистрала „Тракия”. 
В близост до летището има гара на жп линията София-Пловдив-Бургас /Свиленград.

ПРИОРИтЕт „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСтВОтО НА ЖИВОт В СЕЛСКИтЕ РАЙОНИ” 
За намаляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЦР е необходимо целенасочено 

да се стимулира развитието на населените места в селските райони и да се противодейства на 
тенденциите за социален и икономически спад и обезлюдяване. Ще се подкрепят интервенции за 
повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор, включително насърчаване на 
научноизследователската дейност, иновациите и енерго ефективните решения, както и за подобряване 
на основната инфраструктура в селата, за осигуряване на основни услуги за населението и икономиката, 
за валоризиране на културното и природно наследство, за изграждане на мрежи за широколентов достъп 
до Интернет в слабо населени или трудно достъпни райони, за изграждане на инсталации/мощности за 
производство на топлинна и/ или електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и др.

ОСНОВНИ ИНДИКАтОРИ – БъЛГАРИЯ, РАЙОНИ От НИВО 2
Основни демографски показатели 

Район
Брой на 
населението 
2011г. 

Дял на 
населението 
от общото 
население на 
страната - % 
2011г.

Гъстота на 
населението – 
диши / кв.км. 
2011г.

Коефициент 
на заетост на 
населението 
на възраст 20 - 
64г. - % 2012

Коефициент на 
безработица на 
населението на 
възраст 15-64г. - 
% 2012

България 7364570 100 66.3 63 12.4
Северозападен 
район 847138 11.5 44.4 58 12.4

Северен 
централен район 861112 11.7 57.5 59.8 14.5

Североизточен 
район 966097 13.1 66.7 58.9 18.4

Югоизточен 
район 1078002 14.6 54.4 62.4 12.1

Южен централен 
район 1479373 20.1 66.1 61.2 14

Югозападен 
район 2132848 29 105 69.2 8.3

АЛМАНАХ НА РЕГИОНИтЕ В БъЛГАРИЯ 2013
Издание на Министерство нарегионалното развитие София, 2013, със съдействието на Консепта БП
Карта: ДАТАМАП
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РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ
Институт за пазарна икономика, София, 2013 г.

Област Пловдив
 

Население (2012 г.) - 679 851

Територия - 5 972,9 кв. км.

Брой на населените места - 224

Относителен дял на населението в градовете - 74,6 %

Общ преглед
Област Пловдив е сравнително добре икономически развита, като ударът на кризата не е толкова дъл-
бок както в други региони на страната. Чуждестранните инвестиции са важен фактор за осигуряването 
на заетост, като на територията на областта има няколко работещи индустриални парка. В областта има 
някои активни общини, които поддържат ниски местни данъци и развиват  административните услуги.

Град Пловдив е вторият по големина университетски център в страната, което повишава и относител-
ния дял на висшистите в работната сила на областта. Разнообразието на висшите учебни заведения 
и икономическото развитие на областта са положителни фактори, които чертаят добри перспективи 
пред привличането и задържането на млади хора. 

Отговорите на гражданите за удовлетвореността от живота не показват слаби места, което се наблю-
дава в другите области, и това е причината за постигането на най-високи нива на удовлетвореност в 
страната. За това говори и изключително ниският процент (под 5%) на хора, които са  склонни да се 
преместят в друга област.
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Икономика
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив за 2010 г. нарежда областта на седмо 
място в страната, като през последните десет години се наблюдава един от най-добрите темпове на развитие. В 
кризисните години (2009-2010) икономиката на областта продължава да расте, като произведеният продукт се 
покачва номинално с 10% на фона на спад в повечето области - единствено в столицата София ръстът е отчетливо 
по-висок в тежките за страната години.
Заетостта в Пловдив е сравнително висока, като коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години 
през 2012 г. е малко над 47%. Безработицата нараства чувствително през последните години, но остава на срав-
нително ниски за страната нива - около 11% през 2012 г. Ударът на кризата не е толкова дълбок като в други обла-
сти, но и възстановяването на работните места е много бавно. Все пак данните за 2012 г. показват раздвижване, 
което се изразява в това, че все повече хора търсят работа и заетостта леко се покачва.
Областта се характеризира със значителна концентрация на предприятия, макар и да изостава по този показател 
спрямо областите Бургас, Варна и София, както и с висок размер на чуждестранните инвестиции, които продъл-
жават да нарастват през последните години. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, пре-
теглени спрямо населението, също са сред най-високите, което обяснява и по-доброто икономическо развитие 
на областта.
Общините около областния град Пловдив работят активно за привличането на чуждестранни инвестиции. Някол-
кото промишлени зони са положителен фактор в тази посока. Сред тях могат да бъдат отличени промишлено-
търговската зона „Марица” и индустриалната зона „Раковски”. Водещи сектори в областта са хранително-вку-
совата промишленост, производството на цветни метали, текстилната и трикотажната индустрия и химическата 
промишленост. Заетите в търговията също са сравнително повече, което говори за повече потребление и по-ви-
сок стандарт на живот.

Данъци и администрация
В област Пловдив основно преобладават сравнително ниските местни данъци и такси, но в областния град Плов-
див данъците са по-скоро високи, например през последната година са вдигнати данъците върху превозните 
средства. Общините Калояново, Марица и Хисаря са сред примерите за общини с ниски данъци и такси, като в 
Хисаря е най-ниският данък върху недвижимите имоти на предприятията в страната (0,6 промила). Таксата за 
битови отпадъци в Хисаря също е изключително ниска - 1,5 промила.
Развитието на административните услуги също е сравнително добро, макар и да има още предизвикателства. По 
оценки на самите общини в областта степента на предоставяне на електронните услуги в някои случаи достига 
„двустранно взаимодействие” (трета степен от четири възможни), докато работата на едно гише е на „работещ” 
етап (трети от четири възможни). Такава е ситуацията в Калояново, Пловдив и Раковски. Характерно за общини-
те, които са активни в привличането на чуждестранни инвестиции, е, че те са и тези, които се опитват да държат
данъците и таксите ниски, както и да развиват административните услуги. Тези наблюдения се потвърждават от 
оценките на бизнеса за работата на институциите и за корупцията в областта. Бизнесът дава една от най-висо-
ките оценки в страната за работата си с общинските администрации в областта, както и ниски оценки за нивата 
на корупция. Единствено при обществените поръчки се наблюдават проблеми, като там има индикации и за 
нерегламентирани плащания. Близо една трета от бизнеса е използвал електронни услуги през последната годи-
на, включително попълването и изпращането на формуляри и бланки по електронен път. Предизвикателствата 
остават както по отношение на доразвиването на административните услуги в напредналите общини, така и по 
отношение на навлизането на добрите практики в останалите общини, които все още изостават и са недостатъч-
но активни в това отношение.

Инфраструктура
Пътната мрежа в област Пловдив е сравнително добре развита и е фактор за развитието както благодарение на 
предимствата на географското положение, така и благодарение на направените инвестиции. Гъстотата на пътната 
мрежа е около средната за страната, но нивото на транспортен достъп е добро. Завършената наскоро автомаги-
страла „Тракия” допълнително повишава потенциала на областта за развитие. Половината от пътната настилка е 
в добро състояние, което е относително висок дял на фона на страната. Все пак някои участъци от магистралата, 
както и от първокласните пътища, имат нужда от допълнителни инвестиции.
Железопътната инфраструктура също е добре развита. Гъстотата на железопътните линии е сред най-висока-
та в страната. Към момента железопътната инфраструктура обслужва добре връзките между населените места, 
включително с градовете София и Бургас, но са необходими допълнителни инвестиции за обслужване на иконо-
миката, например по отношение на свързаността с индустриалните зони и с летище Пловдив. Летището също е 
фактор за развитието на областта и за привличането на чуждестранни инвеститори. Проучването сред бизнеса и 
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гражданите също показва задоволство от инфраструктурата. Бизнесът недвусмислено посочва инфраструктурата 
като водещ фактор за растеж, докато гражданите са сравнително по-умерени.

Демография
Пловдив е втората по големина област в страната с население близо 670 хиляди души. За последните десет го-
дини населението спада с 5%, което е добре на фона на страната, но все пак тенденцията е негативна за разлика 
например от тази във Варна и в столицата София. Причината е устойчивият отрицателен естествен прираст (4,5‰ 
за 2012 година). Механичният прираст остава положителен с изключение на кризисния период 2009-2010 година. 
Изселването от Пловдив е предимно в посока София и чужбина, докато заселването е предимно от Пазарджик, 
Стара Загора и Хасково.
През последните години близо три четвърти от населението на областта живее в градовете. Коефициентите на 
възрастова зависимост са близки до средните за страната нива, като населението на възраст над 65 години е 1,4 
пъти повече спрямо населението на възраст до 14 години, а населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 
около 3,5 пъти повече от населението на възраст над 65 години. Демографските предизвикателства са както по 
отношение на раждаемостта, така и по отношение на отлива на млади хора към град София и към чужбина.

Образование
В област Пловдив, подобно на други области с големи градове в страната като Варна и София, се наблюдава срав-
нително оптимизиран брой на училищата и на учителите спрямо населението. Именно в тези области се закриват 
и преобразуват най-много училища през последните години. За разлика от областите София и Варна оптимизира-
ната училищна мрежа в област Пловдив дава някои негативни резултати. Коефициентът на записване (V-VIII клас) 
е малко под средния за страната, а процентът на второгодниците и делът на отпадналите традиционно са срав-
нително високи. Резултатите от матурите също изостават спрямо добрите примери в страната, средният успех
от матурата по български език и литература през 2013 г. е 4,34, като близо 5% не са я издържали, тоест получават 
оценка под среден (3).
Област Пловдив е вторият най-голям университетски център в страната. През 2012 г. броят на студентите е близо 
40 хиляди, като се наблюдава известно свиване след 2009 година. Постоянният приток на студенти от цялата 
страна и тяхното последващо заселване в областта води и досравнително по-висок относителен дял на населе-
нието на възраст от 25 до 64 години с висше образование (около 23%). Разликата със столицата София остава 
почти двойна. Област Варна също изпреварва Пловдив по този показател. Разнообразието на висшите учебни 
заведения и икономическото развитие на областта са положителни фактори, които чертаят добри перспективи 
пред привличането и задържането на млади хора в областта.

Здравеопазване
В област Пловдив има над 30 болнични заведения, като през 2012 г. те дори се увеличават. В началото на 2012 
г. например бе открита нова модерна многопрофилна болница за активно лечение. Увеличават се и болничните 
легла, като областта е една от водещите по брой на болнични легла на човек от населението и изпреварва други-
те области с големи градове. Осигуреността с лекари спрямо населението също е по-скоро добра, като в областта 
се падат най-малко хора на един кардиолог спрямо страната. Здравноосигурените лица са около 87% през 2012 
г., като има сериозен спад спрямо 2009 г., когато областта е била сред лидерите по дял на здравноосигурените 
лица. Постъпилите болни за лечение в многопрофилните болници през 2012 г. са близо 330 на 1000 души, пока-
зател, който е с най-високи стойности в страната. Това не говори автоматично за силно влошено здраве, тъй като 
хора от съседни области също се лекуват в област Пловдив, а живеещите рядко напускат областта, за да търсят 
здравни услуги. Осем процента от анкетираните граждани споделят, че им се е налагало да пътуват до друга об-
ласт, за да ползват здравни услуги, което е сходен процент с този в столицата.

Околна среда
Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата са високи на фона на немалка част от областите в страната, но 
все пак област Пловдив не попада сред големите замърсители като областите Варна, Стара Загора и София (сто-
лица). Събраните битови отпадъци на човек от населението са около средните за страната стойности, но се уве-
личават през последните десет години, докато в страната масово падат. Въпреки че системата на организирано 
сметосъбиране обхваща 100% от населението на областта, проблем е недостатъчната осигуреност на по-малките 
населени места с необходимия брой съдове за сметосъбиране. В повечето общини се извършва разделно съби-
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ране на отпадъците и са сключени договори с организациите по тяхното оползотворяване. Близо 80% от населе-
нието живее в селища с обществена канализация. Над 50% е населението с достъп до канализация, свързана с 
пречиствателни станции за отпадъчни води, без да се наблюдава особено подобрение през последните години. В 
областта действат две селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в градовете Пловдив и Хисаря, а през 
2010 г. е открита пречиствателна станция и в град Сопот.

Социална среда
През 2010 г. 40% от населението на област Пловдив е живеело в материални лишения, тоест изпитвало е труднос-
ти да посрещне основни свои нужди. Всеки пети е попадал под линията на бедност, което е сходно със средните 
за страната стойности. Все пак следва да се има предвид, че линията на бедността в областта е сравнително ви-
сока. Макар леко да изостава по икономическото си развитие спрямо конкурентните областни центрове (Бургас, 
Варна, София), Пловдив е една от най-сигурните области. Показателите за престъпленията против личността и 
против собствеността се равняват с по-неразвитите и по-спокойните области в страната. Допитването до граж-
даните също потвърждава това, като комбинираната удовлетвореност от стандарт на живот и сигурност е най-
висока за страната. Отговорите на гражданите за удовлетвореността от живота не показват слаби места, което се 
наблюдава в другите области. Това е причината за постигането на най-високи нива на удовлетвореност в страна-
та. За това говори и изключително ниският процент на хора, които са склонни да се преместят в друга област - под 
5% (най-ниското ниво в страната) са категорично заявилите подобно желание.

Ключови показатели за област Пловдив
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SwOT АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСтВОтО НА МСП От 
РЕГИОН ПЛОВДИВ

СЛАБИ СтРАНИ 

• Няма единен документ или единна стратегия за консолидиране на различните инициативи в това 
отношение. 

• Преобладава традиционното разбиране за предприемачество като създаване на собствен бизнес, 
а не като начин на мислене и поведение, свързан с идентифициране на възможности, създаване 
на екип, намиране на ресурси, поемане на риск, позитивно мислене и изграждане на нещо за 
бъдещето. 

• Мнозинството от курсове по предприемачество се предлагат в специалностите по икономика и 
бизнес. Обучението по предприемачество обаче не трябва да се смесва с общото обучение по 
бизнес и икономика. 

• Налице е недостиг на преподаватели по предприемачество, малко се прави да се мотивират 
преподавателите да се ангажират по-активно с обучение по предприемачество. 

• Ниският дял на хората в активна възраст, участващи в обучението през целия живот, в т.ч. и за 
придобиване на предприемачески умения, но не само. 

• Трудностите, свързани с кредитирането на начинаещи или млади фирми, които според опита на 
по-развитите страни, е по-вероятно да бъдат по-иновативни 

• Не се познават достатъчно и поради това не се използват националните и европейски програми 
за стимулиране на предприемачеството и бизнеса 

• Ниското ниво на научно-изследователската дейност и иновациите (НИДИ), които не са 
финансирани в достатъчна степен и не стимулират академичното предприемачество 

• Недостатъчно развита информационната среда по отношение на предприемачеството и 
наличието на качествени и достъпни консултантски услуги 

• Неблагоприятна комуникационна инфраструктура в редица населени места, особено по-малките 
(пътища, достъп до бърз интернет). 

• В културно отношение, липсват публични и значими ролеви модели на предприемачи, които 
младите да искат да следват.

СИЛНИ СтРАНИ 

• Разширяването на обучението в тази област в редица средни и висши училища; 

• Подкрепа за обучението по предприемачество в предприятията; 

• Създаването на подходящи консултантски услуги за МСП; 

• Подкрепа за начинаещи предприемачи, включително специални инициативи за насърчаване на 
предприемачеството сред жените и етническите малцинства и др. 

• Редица НПО (както образователни, така и изследователски) работят в полза на стимулиране на 
предприемачеството 

• Нарастването на дела на жените предприемачи от 21% през 1991 г. до 45% през 2011 г. 

• Висок е делът на предприемачите, ползващи чужди езици, компютър и интернет, особено сред 
по-младите 

• Огромната част от изследваните предприемачи имат положително отношение и разчитат преди 
всичко на упоритата работа за своя успех. 
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• Въпреки кризата, материалният статус на предприемачите не се влошава - така те формират един 
модел на начин на живот, който много млади хора биха желали да следват. 

ВъЗМОЖНОСтИ ЗА РАЗВИтИЕ 

• Опростяване на процедурите 

• Интернационализацията на МСП 

• Образование по предприемачество 

• Фалит и шанс за ново начало 

• Намаляването на административната тежест 

Очаквани действия за отстраняване на незаконните практики, опростяване и намаляване на 
административните такси, развитие на електронното управление, наличието на единно звено за 
контакт и за повсеместното въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие” 

• Укрепването на институциите, които защищават правата на собственост, в т.ч. и интелектуалната 
собственост, а така също цялостното подобряване на институционалната среда за стартиране и 
управление на бизнеса. 

• Реализирането на заявените намерения относно увеличаване на равнището на публични разходи 
за научно-изследователска дейност, сътрудничество между иновативни МСП, не-технологични 
иновации (маркетинг и организационни) и др. 

• По-активното използване на потенциала на жените-предприемачи, особено в някои сектори като 
социални грижи, грижи за децата, творчески индустрии като реклама, дизайн, бизнес услуги др. 

• Създаването на мрежи на предприемачи, в т.ч. жени-предприемачи, награждаване на 
креативността на предприемачите, подобряване на комуникацията и прозрачността при 
отразяване на техните достижения. 

• Възможностите на браншовите асоциации по отношение на стартиращи предприемачи с 
оказване на помощ, бизнес-съвети, развитие на менторството и др. 

• Засилване на дела на обучението в обслужване на клиентите, пазарна ориентация, марке-тингови 
проучвания, работа в структури за сътрудничество и управленските аспекти на бизнеса. 

• Засилването на ролята на университетите в стимулирането на по-иновативни начинаещи 
предприятия, свързващи изследванията в публичния сектор със света на бизнеса. 

• Национален иновационен фонд, насочен към стимулиране на иновативните МСП, особено 
начинаещи. За техният успех отново е необходимо опростяване на процедурите по 
кандидатстване, както и гарантиране на капитал за авансово финансиране. 

• Приемане мерки във фискалната си политика, улесняващи достъпа на МСП до финансиране чрез 
държавна подкрепа, гаранционни схеми за подпомагане и др.; 

• Осигуряване финансиране за иновационни дружества чрез специален стартов и рисков капитал;

• Предоставяне финансиране за енергийна ефективност чрез благоприятни условия за заеми или 
директни субсидии; 

• Прилагане на данъчни облекчения за насърчаване на иновационна дейност в МСП; 

• Създаване на обслужване на едно гише; 

• Предоставяне интернет страници за предприемачите на английски език в допълнение към 
националния им език; 

• Стимулиране интернационализацията на МСП с финансова подкрепа за насърчаване на износа, 
стратегии за достъп до пазара и участие в различни панаири 
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• Засилване на вниманието към културната промяна и създаването на ролеви модели на 
предприемачи, които младите българи да искат да следват. 

• 

ЗАПЛАХИ 

• Недостатъчните инвестиции за обучение по предприемачество обрича фирмите на спадаща 
конкурентоспособност, поради което е необходима по-голяма активност от страна на бизнеса и 
на научните институции за интензифициране на взаимния диалог. 

• Много нисък дял на предприемачите: 

 — Във високо-технологичните сектори; 

 — На „родените глобални предприемачи”, т.е. такива, които от създаването си стъпват на 
един или повече чужди пазари. 

• Спадът на учениците и студентите в професионални и технически средни и висши училища, а така 
също в инженерни и други технически специалности, където се раждат технологичните иновации. 

• Намаляващият относителен дял на най-младите предприемачи и увеличаване на делът на по-
възрастните, което поставя проблеми пред наследяването и трансфера на бизнеса. 

• Недостатъчно позитивния образ на предприемача, медийното свързване на бизнес-успеха 
предимно с непочтени или криминални практики, а не с творчество и упорита работа. 
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БЕЗРАБОтИЦАтА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСт
Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Пловдив, м. януари 2014 г.

Регистрираните безработни в бюрата по труда на Пловдивска област през 2013 г. отбелязват по-
високи месечни стойности спрямо 2012 г. 

Средномесечният им брой през 2013 г. е 30427 души срещу 29189 души през 2012 година.

Брой регистрирани безработни в Пловдивска област
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Равнището на регистрирана безработица в областта в края на декември 2013 г. е 10,1% и е по-ниско 
от средното за страната – 11,8%.

Равнището на регистрирана безработица в областта в края на декември 2013 г. е най-високо в 
община Брезово, а най-ниско в община Пловдив.
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Структура на регистрираните безработни в Пловдивска област  през 2013 г./средномесечни 
стойности/

По пол регистрираните безработни се разпределят: 45% /13847/ - мъже и 55% /16580/ - жени.

От регистрираните безработни 7002 /23%/ са младежи до 29 г., 7807 /26%/ са жени над 50 и мъже 
над 55 г.

С намалена работоспособност са 1349 души /4,4%/, а продължително безработни /с регистрация 
над 1 година/ 10257 души – 34% от всички регистрирани. 

От регистрираните безработни в областта 5972 /19%/ са с работническа професия, 6145 /20%/ са 
специалисти и 18310 /60%/ са без квалификация.

тъРСЕНЕ НА РАБОтНА СИЛА

През 2013 година работодателите от Пловдивска област са заявили в дирекциите “Бюро по труда” 13758 
свободни работни места /СРМ/. Те са с 1622 СРМ /13%/ повече в сравнение с предходната година. 

Увеличението на заявените СРМ засяга и първичния трудов пазар и субсидираните СРМ по програми и 
мерки за заетост. 

Структура на заявените СРМ в Пловдивска област

2013г. 2012г. Ръст
брой дял/%/ брой дял/%/ брой %

Всичко 13758 100,0 12136 100,0 1622 13
На първичния 
пазар

9286 67 8116 67 1170 14

На вторичния 
пазар, в т.ч.

4472 33 4020 33 452 11

- по програми 
за заетост

3962 - 3836 - 126 3

- по мерки от 
ЗНЗ

510 - 184 - 326 177

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар, извън програмите за заетост и 
насърчителните мерки по ЗНЗ, са 9286. В сравнение с предходната година те нарастват с 14 на сто или 
с 1170 СРМ. 

През 2013 г. продължи тенденцията от предходните години частният сектор да предлага по-голямата 
част от работните места на първичния трудов пазар. Работодателите от частният сектор са заявили 5828  
работни места /63 на сто/ срещу 3458 СРМ или 37 на сто от заявените СРМ в общественият сектор. 

Най-много работни места /3282 или 35% от местата на първичния трудов пазар/ са заявени в 
преработвателната промишленост, а в сферата на търговията, ремонт на автомобили и битова техника 
са заявени 1373 СРМ или 15%. Работните места, заявени в селското стопанство са 510 СРМ /5%/.

В професионалната структура на предлаганите СРМ на първичния трудов пазар с най-голям дял са 
тези без изисквания за квалификация на работниците – 6736 СРМ. 

През 2013 година на вторичния трудов пазар /по програми и мерки за заетост/ са заявени 
4472 СРМ, в това число 3962 СРМ са в рамките на програмите за заетост и 510 СРМ са обявени по 
насърчителните мерки от ЗНЗ. 

Броят на субсидираните работни места нараства с 11% или с 452 СРМ в сравнение с 2012г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКтИВНАтА ПОЛИтИКА НА ПАЗАРА НА тРУДА

1. Посреднически услуги по заетостта

През 2013 г. на работа са постъпили общо 17038 безработни, регистрирани в бюрата по труда от 
Пловдивски регион. Те представляват 42  на сто от изходящият поток от безработни. 

Постъпилите на работа безработни в Пловдивска област

2013г. 2012г. Ръст

Постъпили на 
работа - всичко

в т.ч. – чрез ДБт
Постъпили 
на работа 
- всичко

в т.ч. – чрез 
ДБт

Постъпили на 
работа - всичко

чрез ДБт

брой брой % брой брой % брой % брой %
17038 12117 71 14936 9927 66 2102 14 2190 22

През 2013 г. от общо започналите на работа безработни, 12117 са устроени на работа чрез 
посредничеството на ДБТ . Броят на устроените на работа с посредничеството на ДБТ са с 2190 или с 
22% по-голям спрямо предходната година. 

бр. лица бр. лица % бр. лица % бр. лица % бр. лица %
ДБТ Асеновград 1754 961 54,8% 793 45,2% 730 41,6% 63 3,6%

ДБТ Карлово 1342 754 56,2% 588 43,8% 485 36,1% 103 7,7%

ДБТ Марица 1631 1118 68,5% 513 31,5% 445 27,3% 68 4,2%

ДБТ Пловдив 3883 3145 81,0% 738 19,0% 643 16,6% 95 2,4%

ДБТ Първомай 908 387 42,6% 521 57,4% 476 52,4% 45 5,0%

ДБТ Раковски 1018 631 62,0% 387 38,0% 330 32,4% 57 5,6%

ДБТ Родопи 1581 921 58,3% 660 41,7% 615 38,9% 45 2,8%

Пловдивска област 12117 7917 65,3% 4200 34,7% 3724 30,7% 476 3,9%

по насърчителни 
мерки

Всичко 
постъпили на 
работа чрез 
ДБТ, в т.ч.

На първичния трудов 
пазар

На вторичния трудов пазар

Всичко по програми за 
заетост

области / ДБТ

През 2013 година е отбелязан по-голям брой на устроените на работа на първичния трудов пазар 
и по-голям брой на устроените на субсидираните работни места по програми и мерки за заетост в 
сравнение с 2012 година. 

На първичния трудов пазар /в реалната икономика/ на работа са устроени 7917 безработни, които 
са с 1349 души или 20% повече спрямо предходната година. 

На вторичния пазар работа е осигурена работа на 4200  души или със 841 повече от миналата 
година /3359/. Нарастването на броя на устроените на работа на вторичния трудов пазар засяга както 
програмите /+537/, така и мерките за заетост /+304/.

2. Програми и мерки за заетост и обучение

През периода 2013 година броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и програми за заетост 
и обучение в Пловдивска област е общо 3434 лица. 

2.1.Насърчителни мерки

През 2013 г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 471.

С най-голям брой включени безработни от Пловдивска област през годината са следните насърчителни 
мерки по ЗНЗ:

■ По чл.36 от ЗНЗ /за безработните младежи до 29 годишна възраст/ през годината в мярката са 
включени 189 младежи. Преференцията е предпочитана от работодателите, поради възможността да 
наемат на работа млади хора, които са амбицирани, адаптивни и с перспектива за развитие в условията 
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на динамично променящ се пазар.

■ По чл.41 и чл.41а от ЗНЗ /за насърчаване на работодателите да приемат за стажуване и чиракуване 
на младежи до 29 години/ на работа са постъпили 51 души.

■ По чл. 52, ал.1 и ал.2 от ЗНЗ – за насърчаване наемането на безработни лица с трайни увреждания 
през 2013 г. работодателите са наели 53 безработни от областта.

■ По чл. 55а от ЗНЗ  - за безработни над 50-годишна възраст включените в заетост са 83.

2.2. Програми за заетост и обучение

През 2013 година нововключените в програми за заетост и обучение в Пловдивска област са 2963 лица. 

Сред реализираните през годината програми на територията на областта са:

■ Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ 

Основната цел на НП “ОСПОЗ” е осигуряването на заетост и социална интеграция на безработни лица, 
които са обект на месечно социално подпомагане, чиято трудовата реализация е много затруднена 
извън програмите за заетост. По Програмата целево се разкриват работни места в общополезни 
дейности, в дейности от областта на земеделието или преработването на селскостопанска продукция, 
както и в дейности от основното производство на предприятие без държавно и/или общинско участие. 
Програмата осигурява заетост на пълно или непълно работно време на трудоспособни лица.. 

През 2013 г. броят на нововключените в Програмата безработни е 1532 лица.

■ Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” 

Основната цел на Програмата е осигуряването на заетост на безработни лица като лични и социални 
асистенти и грижа в семейна среда за хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора. 
Програмата осигурява заетост на пълно и непълно работно време на трудоспособни лица.

През 2013 г. в Програмата са включени 538 безработни от Пловдивска област. 

■ Национална програма „Нова възможност за заетост“

Нововключените в заетост лица са 116 души.

■ Регионални и браншови програми за обучение и заетост –

Устроените на работни места, вкл. за стажуване са 190 души.

■ Проект „Професионалист”

Включените в проекта през 2013 г. са 122.

■ Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

Включените в заетост и обучение по програмата през годината са 90.

3.3.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През 2013 година нововключените в ОП „РЧР“ в Пловдивска област са 3616 лица . 

Преобладаващата част от нововключените в региона са в следните схеми:

Схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“

В схемата за 2013 г. са включени 115 младежи от Пловдивска област.

Схема “Подкрепа за заетост

През 2013 г. в схемата са включени 629 лица от Пловдивска област. 

Схема „По-близо до работа” 

През годината по схемата в обучение са включени 282 лица в Пловдивска област.

Схема „Аз мога повече” 

По тази схема през годината 2263 заети и самонаети лица са включени в обучение. 
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тРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 

оБеДинява 6 инДусТриални Зони с реалиЗирани Досега 1 милиарД евро инвесТиции

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив - индус-
триално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” 
и в начален етап на развитие - парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона 
и високотехнологичен център „Тракия” и агро център „Калояново”. 

„Тракия икономическа зона“ се осъществява върху площ от 10 700 000 м², от която 3 250 000 м² вече 
е заета.

От старта през 1995 г. на първата индустриална зона – „Марица“, досега във всички зони са направени 
инвестиции за над 1 милиард евро и са привлечени над 100 инвеститори, от тях 80 чужди, открити са 
над 12 000 работни места.  

В ТИЗ предприятия, търговски и логистични бази изградиха световни лидери като ABB, Liebherr, 
Socotab, Schneider Electric, Ferrero, Shell Gas, Linde, William Hughes, Kaufland, Zobele, Magna Powertrain 
Plovdiv, Mecalit, Техно Акташ. Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – 
„Комбинат за цветни метали” АД. Знаковите български марки - „Белла България“, „МАКСКОМ“, „Димитър 
Маджаров“, „Рефан“, „Атаро Клима“, „Анди“, „Агрия – България“ също имат обекти в зоната. 

„Тракия икономическа зона“ предоставя за нови инвестиции 7 450 000 м² свободна площ. Според 
предварителните прогнози в срок от 10 години тук се очакват инвестиции за над 750 000 000 евро, 
чрез които ще се открият нови 30 000 работни места. 11 нови проекта в момента се развиват в „Тракия 
икономическа зона“ - някои от тях са на етап проектиране, а други са пред завършване. 

През 18-те години на развитие на отделните индустриални зони, обединени в „Тракия икономическа 
зона“, родните и чужди предприемачи са инвестирали на година от 70 до 130 милиона. Това темпо 
не спада, което е доказателство за огромния потенциал на този проект за икономиката на България.

Новото в него е присъствието на образователна цел, която ще изпълни голяма социална роля. 
Създаването на център за обучение на неквалифицирана работна ръка /основно от малцинствата/, ко-
ято остава изолирана и не може да се реализира, ще реши част от социалните проблеми в Пловдивска 
област. Проектът ще стартира в индустриална зона Марица. 

Вече има положителният пример в интегрирането на ромското малцинство. В английското 
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предприятие William Hughes в индустриална зона „Раковски“ от 100 работници, 70 са роми. Този при-
мер ще бъде мултиплициран в „Тракия икономическа зона“. 

В зоната се набляга на развитие на икономика на знанието - използване на нови чуждестранни и 
национални високи технологии, съвместни проекти с университети. 

Пример за това е споразумението с немския институт Fraunhofer Institute for Building Physics IBP за 
преработка на замърсени води чрез отглеждане на растения, от които ще се произвежда нов строите-
лен материал с много добри топлоизолационни и носещи свойства.

„Тракия икономическа зона“ е разположена върху терени на „КЦМ 2000“, на „Сиенит холдинг“ и 
общински земи. Израелски и италиански компании също допринасят за нейното развитие. 

ТИЗ е публично-частна инициатива. По идея на сдружение „Инвестиционна инициатива”, през май 
2013 г., кметовете на 8 общини /Пловдив, Раковски, Марица, Родопи, Куклен, Асеновград, Първомай, 
Стамболийски/ подписаха договор за сътрудничество с цел развитие на регион Пловдив чрез подо-
бряване на бизнес средата.

В този смисъл целите на тИЗ са:

• Осигуряване на добър бизнес климат за 
привличане на чужди и местни инвеститори

• Разширяване на производство на стоки 
за износ

• Индустриализация, движена от 
иновациите

• Преработване на местна селскостопан-
ска продукция

• Развитие на агро сектора

• Развитие на икономика на знанието

• Реализация на кадри от региона

• Създаване на обща система за координация и управление

• Подобряване на инфраструктурната свързаност

• Осигуряване на качествена работна ръка
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Предимствата на „тракия икономическа зона“ са:

• Удобна географска локация - на важни железопътни артерии и Европейски транспортни кори-
дори, свързващи Европа, Азия и Африка

• Инфраструктурна обезпеченост – транспорт, електричество, газификация, водоснабдяване, 
канализация, телекомуникации

• Индивидуално административно обслужване от специализирано звено, ускорени процедури 

• Квалифицирана многоезична работна ръка

• 9 големи университети с технически и икономически специалности

• Над 80 основни, елитни езикови и професионални училища

• Специален център за квалификация на кадрите

Инвеститорите в „Тракия икономическа зона“ получават улеснен достъп до средства по европейските 
оперативни програми по новия програмен период 2014-2020, възможност за директно финансиране 
от Брюксел. ТИЗ разполага с опитен консултантски екип, който подпомага инвеститорите при канди-
датстване по Европейските програми за: „Добро управление“, „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, „Околна среда“, „Програма за развитие на селските райони на Република България“, „Развитие 
на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Проектите в „Тракия икономическа зона“ се осъществяват в КРАТКИ СРОКОВЕ,  благодарение на 
завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти, 
Българската агенция за инвестиции и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит 
в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски обекти; юристи, 
посредници. В зоната се изграждат обекти по желание на инвеститора, например, предприятие от 10 
000 м² производствена площ, с 300 работни места, е готово до 6 месеца. 
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„Тракия икономическа зона“ разполага и с готови производствени, логистични, търговски помещения. 

В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален - има 
зони от агро сектор, от високотехнологичен сектор, с насоченост тежка индустрия и т.н. Инвеститорът 
има реални възможности за избор.

ХАРАКтЕРИСтИКИ НА ОтДЕЛНИтЕ ЗОНИ В „тРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“

1. ИНДУСтРИАЛНО-тъРГОВСКА ЗОНА „МАРИЦА”

• Площ – 5 000 000 м² /застроена 2 000 000 м²/, на 6 км от Пловдив

• „Марица“ е първата индустриална зона в България, която стартира през 1995 година

• Индустрии: машиностроене, електроника, хранително-вкусова, логистика

• В зоната са построени 49 обекта на световни и български лидери като: „Фереро”, „Сокотаб”, 
„Шнайдер Електрик”, „Либхер“, „Шел“, „Белла - Фреш лоджистик”, „Макском“ и др.

• Индустриалната зона се разширява с проект за изграждане на търговски и логистичен парк на 
израелските инвеститори от „Сенсор“, „Експо парк“, „Трайдент“ 

• В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са нови 6 обекта

2. ИНДУСтРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ”

• Площ - 1 000 000 м² /застроена 800 000 м²/, на 14 км от Пловдив, на 4 км от автомагистрала „Тракия“
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• Индустрии: автомобилостроене, битова химия, текстил, логистика, хранително-вкусова, енергийно 
оборудване

• Инвеститори - 17: William Hughes, ABB, Kaufland, Feinjersey, Lampshades, Lunatone, Рубикон, 
Интерцитрус, Сиджи транс, Percotex, Zobele, Magna Powertrain Plovdiv, Brunata International, Sweet 
World, ЗБЕ, Sofiawax, Уником

• В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови обекта

3. ПРОМИШЛЕНО-тъРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН”

• Площ - 1 000 000 м² /застроена 100 000 м²/, на 10 км от Пловдив, непосредствено до междуна-
родно летище Пловдив

• Индустрии: металургия, машиностроене, химическа промишленост, автомобилостроене, логистика

• Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „Комбинат за цветни метали” 
АД. В него вече са инвестирани $ 150 000 000, в момента инвестира още 100 000 000 евро за техноло-
гично обновление и разширение на оловно-цинковото производство

• В зона „Куклен“ има още 4 компании: „Агрия – България“, Завод за горещо поцинковане на „Юпитер 
05”, „Mecalit“ и „Техно Акташ“

• Проектирани и със строително разрешение са 2 сгради от по 4 000 квадратни метра за Свободна 
зона

• Водят се преговори за нов завод

4. ПАРК „ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКИ тЕХНОЛОГИИ”

• Площ - 300 000 м² /застроена 150 000 м²/

• Разположение - на територията на град Пловдив

• Община Пловдив има амбицията да привлече в зоната 
инвеститори в иновативни производства и развитие на 
високи технологии

• Осъществяване на проекти по съвместни разработки 



66

с научни институти и университети

• Реализиране на доктрината „Образование в действие“

5. ИНДУСтРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОтЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНтъР „тРАКИЯ”

• Площ – 2 600 000 м² /застроена 200 000 м²/, на 
20 км от Пловдив, в землището на с. Калековец

• Развитие на аграрния сектор и преработвателни 
дейности в хранително-вкусовата промишленост

• През първия етап: тържище за земеделска про-
дукция и предприятия за опаковки, за сушени плодо-
ве, за консерви, за плодови сокове, завод за пелети, 
завод за тръби, завод за преработка на утайки и завод 
за течен тор

• Създаване на Високотехнологичен център в сферата на агроиндустрията и хранителните технологии

• Партньор - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив

• Изграждане на интелигентен град – електронно и високо-технологично менажиране на всички 
дейности в зоната

• В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 2 нови обекта

6. АГРО ЦЕНтъР „КАЛОЯНОВО” 

• Площ - 800 000 м² /незастроена/, на 26 км от град 
Пловдив

• Фокусът - развитие на биологично земеделие и нату-
рални продукти

• Дейности - хранителна индустрия, производство на опа-
ковъчни материали, дистрибуция на продукти, оборудване, 
препарати, ноу-хау и сервиз

• Зоната няма да генерира органични отпадъци, защото чрез свои звена ще ги преработва до по-
лезен краен продукт
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УСПЕХът НА ВЕЧЕ ИНВЕСтИРАЛИтЕ

• Ben Cox, търговски директор на William Hughes: „Избирахме между България и Румъния за инве-
стиране и решихме, че в България е по-добре.“

• Peter Simon, мениджър за България и Румъния на ABB Group: „Зона Раковски е наистина индустри-
ална зона и за много кратко време осъществихме проекта. Тук намерихме образовани, мотивирани 
хора, основа за успеха на първия завод. През 2013 г. построихме и втори завод.“

• Христо Георгиев, управител на „Либхер-Хаусгерете Марица“: „Зона Марица ни привлече с наличието 
на високо квалифицирани кадри с техническо образование, доставчиците за производството, конкурент-
ното заплащане на работната ръка и възможността оттук да се завладеят пазарите на Източна Европа.“

• Радослав Кошков, вицепрезидент LifeSpace в Schneider Electric: „Избрахме зона Марица заради 
квалифицираната работна ръка и заради локацията - оттук доставяме за целия свят. Наскоро разши-
рихме фабриката и тя стана една от най-големите за производство на този тип продукти в Европа.“

• Sinan Emin, турски концерн „Техно Акташ“: „От създаването на завода през 2008 г. до сега имаме 
ръст на производството и продажбите 5 пъти. Самото местоположение на зона Куклен обезпечава 
бързото обслужване на нашите клиенти от Източна, Западна и Северна Европа. Нашите български 
кадри обучават работници на холдинга по целия свят.“

• Лудвиг Кол, бивш финансов директор на „Фереро България“: „От решението ни да инвестираме в 
България до пускането на фабриката минаха едва 12 месеца и през това време ние получихме всякакво 
съдействие от българските власти”.







70

ПРОЕКТ 
Q-PLACEMENTS 
NETWORK
 

МРЕЖА ЗА  НАСЪРчАВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТАЖОВЕ В чуЖБИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Създаване на международна база данни от европейски приемащи фирми и 
организации, желаещи да предоставят възможност на учащи за провеждане на стаж 
в чужбина

ДЪЛГОСРОчНИ ЦЕЛИ

• Създаване на по-тясна връзка между образованието и нуждите на бизнеса, чрез 
обучение в практиката не само на регионално и национално, но и на европейско ниво

• Създаване на отворена професионална образователна система, която да гарантира 
квалифицирани работници, които, в допълнение към тяхната професионална 
компетентност, да са в състояние да работят и общуват с хората в други страни

• Разработване и въвеждане на общи европейски инструменти за професионално 
образование и обучение

• Адаптиране към промените на глобализиращата се икономика и осигуряване на 
к о н к у р е н т н о с п о с о б н а 
система на образование и 
обучение 

МРЕЖАТА Q-PLACEMENTS

• БелГИя

• БълГАРИя

• ВелИкОБРИтАНИя

• ГеРмАНИя

• ИСПАНИя

• ИтАлИя

• ПОлшА

• РумъНИя

• ФРАНцИя

• шВецИя



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

Тел.: 032 908997, 032 908999
E-mail: een@pcci.bg
http://www.q-placements.eu/

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
• Минимална възраст за стажуване в чужбина: 18 
г. Завършващи или току-що завършили ученици
• Продължителност на стажа: от 2 седмици  до 6 
месеца
• Основен език за комуникация по време на 
стажуване – английски /или друг, в зависимост от 
изискванията на приемащата фирма/

ПРЕИМуЩЕСТВА ЗА 
СТАЖАНТА
• Повишаване на професионалните умения в нова 
работна среда
• Усъвършенстване владеенето на чужди езици
• Придобиване на междукултурни умения и 
запознаване с навиците на работа и живот в други 
страни
• Придобиване на преимущества  при 
кандидатстване за работа
• Самостоятелност и самочувствие в работата и 
общуването

ПРЕИМуЩЕСТВА ЗА 
ФИРМАТА
• Ценен мултикултурен опит
• Нови импулси, идеи и методи на работа
• Подобряване на езиковите умения на персонала
• Повишаване социалната отговорност на 
фирмата
• Издигане авторитета на фирмата
• Включването в европейската база данни за 
обмен
• Възможност за изпращане на стажанти от 
фирмата в други страни
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ИНСтИтУЦИИ В ПЛОВДИВ
INSTITUTIONS IN PLOVDIV

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ
PLOVDIV DISTRICT ADMINISTRATION
Пловдив, пл. Никола Мушанов 1
Plovdiv, 1, Nikola Mushanov sq.
Tел./Tel.: 032 60 55 12
www.pd.government.bg

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
MUNICIPALITY OF PLOVDIV
Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1
Plovdiv, 1, Stefan Stambolov sq.
Tел./Tel.: 032 65 67 00
www.plovdiv.bg

РАЙОНЕН СЪД, ОКРЪЖЕН СЪД, АПЕЛАТИВЕН СЪД
REGIONAL, ADMINISTRATIVE, COURT OF APPEALS
Пловдив, бул. 6-ти Септември 167
Plovdiv, 167, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 65 61 01, 032 623 136
www.rs-plovdiv.com ;  www.os-plovdiv.com 

ОД на МВР ПЛОВДИВ 
DISTRICT DIRECTION OF INTERIOR PLOVDIV 
Пловдив, ул. Княз Богориди 7  Plovdiv, 7, Knyaz 
Bogoridi str. Tел./Tel.: 032 61 23; 
www.plovdiv.mvr.bg   

ПРОКУРАТУРА 
PROSECUTOR`S OFFICE 
Пловдив, пл. Съединение 3, ет.6 
Plovdiv, 3, Saedinenie, sq.  
Tел./Tel.: 032 60 04 01  
www.prb.bg/opplovdiv/bg/ 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ПЛОВДИВ 
BAR ASSOCIATION-PLOVDIV 
Пловдив бул. Шести септември № 152, ет. 3, оф. 
3-2Б
Plovdiv, 152, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 39 83 55
http://pak.lex.bg/   

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА 
REGIONAL EMPLOYMENT SERVICE 
Пловдив, ул. Самара 7 
Plovdiv, 7, Samara str. Tел./Tel.: 032 96 25 50   

http://www.az.government.bg/   

БЮРО ПО ТРУДА
LABOUR OFFICE 
Пловдив, ул. Чернишевски 3 
Plovdiv, 3, Chernishevski str. 
Tел./Tel.: 032 64 03 44  

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА 
LABOUR INSPECTORATE 
Пловдив, пл. Централен 1, ет.5 
Plovdiv, 1, Tsentralen sq. fl.5
Tел./Tel.: 032 62 52 76       
www.gli.government.bg/bg/page/215   

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 
REGIONAL INSPECTORATE OF EDUCATION 
Пловдив , ул. Цариброд 1 
Plovdiv, 1, Tsaribrod str. 
Tел./Tel.: 032 62 89 80   
http://www.riobg.com/
 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
REGIONAL HEALTH INSPECTORATE 
Пловдив, ул. Перущица 1 
Plovdiv, 1, Perushtica str. 
Tел./Tel.: 032 64 90 00    
www.riokozpd.com   

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
Пловдив, ул.Хр.Г.Данов 37
Тел. 0700 1 7777
www.evn.bg

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Пловдив, ул.Хр.Г.Данов 37
Тел. 0700 1 7777
www.evn.bg

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
Пловдив, ул.Хр.Г.Данов 37
Тел. 0700 1 7777
www.evn.bg

ВИК ЕООД 
V I K  LTD 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 250 
Plovdiv, 6-ti Septemvri blvd. 
Tел./Tel.: 032 60 56 91   
www.vik.bg   

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАД ПЛОВДИВ
PLOVDIV cITY REFERENcE INFO
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РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И 
ВОДИ 
REGIONAL INSPECTORATE OF ENVIRONMENT AND 
WATER
Пловдив, бул. Марица 122 
Plovdiv, 122, Maritsa blvd. 
Tел./Tel.: 032 64 32 45   
www.plovdiv.riosv.com/   

ОУ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО” -  ПЛОВДИВ 
DIRECTORATE FIRE SAFETY AND RESCUE - PLOVDIV 
Пловдив, ул. Преслав  33 
Plovdiv, 33, Preslav  
Tел./Tel.: 032 63 22 03  ;  www.fire-plovdiv.org   

ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ 
AIRPORT PLOVDIV 
Област Пловдив, Община Родопи, с.Крумово 
Plovdiv district, Municipality Rodopi, village 
Krumovo 
Tел./Tel.: 032 60 11 27;   www.plovdivairport.com

ХОтЕЛИ В ПЛОВДИВ
PLOVDIV HOTELS   

НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 
NOVOTEL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatyu Boyadzhiev str. 
Tел./Tel.:032 93 44 44;  www.icep.bg

ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
PARK HOTEL SANKT PETERBURG 
Пловдив, бул. България 97 
Plovdiv, 97, Bulgaria blvd
Tел./Tel.: 032 91 03;   www.sphotel.net   

ХОТЕЛ ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС 
HOTEL TRIMONTIUM PRINCESS 
Пловдив, ул. Кап. Райчо 2 
Plovdiv, 2, Kapitan Raycho str. 
Tел./Tel.:032 60 50 00;   www.bgprincess.com   

НОВИЗ ХОТЕЛ 
NOVIZ HOTEL 
Пловдив, бул. Руски 55 
Plovdiv , 55, Ruski blvd. 
Tел./Tel.:  032631281;  0888826666
www.novizhotel.com   

ХОТЕЛ АЛИАНС 
HOTEL ALLIANCE 
Пловдив, бул. Васил Априлов 7 

Plovdiv, 7, Vasil Aprilov blvd.
Tел./Tel.:032 64 63 33;   www.alliancehotel.com   

СТАР ХОТЕЛ 
STAR HOTEL 
Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 13, 
Plovdiv, 13, Patriarh Evtimiy str. 
Tел./Tel.: 032 63 35 99 www.starhotel.bg

ХОТЕЛ МАРИЦА 
HOTEL MARITZA 
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 42 
Plovdiv, 42, Tzar Boris III Obedinitel blvd.
Tел./Tel.: 032 95 27 35
http://www.hotelmaritza-bg.net/  

ХОТЕЛ ЛАЙПЦИГ 
HOTEL LEIPZIG 
Пловдив, бул. Руски 70
Plovdiv, 70, Ruski blvd.
Tел./Tel.: 032 65 40 00; www.leipzig.bg  

ХОТЕЛ АЛАФРАНГИТЕ
HOTEL ALAFRANGITE
Пловдив, ул. Кирил Нектариев 13
Plovdiv, 13, Kiril Nektariev str.
Тел./Tel.: 032 26 95 95; www.alafrangite.eu

ХОТЕЛ АЛЮР
HOTEL ALLUR
Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител  120
Plovdiv, 120, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
Тел./Tel.: 032 63 24 42;  www.hotelallur.com
 
ХОТЕЛ БОРДО
HOTEL BORDO
Пловдив, ул. Севастопол  49
Plovdiv, 49, Sevastopol str.
Тел./Tel.: 032 64 20 51,  www.hotel-bordo.com

ХОТЕЛ ГАБИ 
HOTEL GABI 
Пловдив, ул. Перущица 17А 
Plovdiv, 17A, Perushtitsa str. 
Tел./Tel.: 032 99 29 92; www.hotelgabi-bg.com  

ХОТЕЛ БОРИС ПАЛАС 
HOTEL BORIS PALACE 
Пловдив, ул. Съборна 49 
Plovdiv, 49, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 26 63 79; www.borispalace.com  

ХОТЕЛ ЕГО
HOTEL EGO
Пловдив, ул. Елиезер Калев 2
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Plovdiv, 2, Eliezer Kalev str.
Тел./Tel.: 032 63 62 61; www.hotelego.info

АРТ ХОТЕЛ ДАЛИ  
HOTEL DALI 
Пловдив, ул. Отец Паисий 11 
Plovdiv, 11, Otets Paisiy 
Tел./Tel.: 032 62 15 30; www.hoteldali.hit.bg 

БИЗНЕС ХОТЕЛ ПЛОВДИВ 
BUSINESS HOTEL PLOVDIV 
Пловдив, бул. Найчо Цанов 11 
Plovdiv, 11, Naicho Tsanov blvd.
Tел./Tel.: 032 27 03 70; 
www.businesshotelplovdiv.com  

ХОТЕЛ ЕКСПО
HOTEL EXPO
Пловдив, бул. Руски 38
Plovdiv, 38, Ruski blvd.
Тел./Tel.: 03263 11 33; www.expo-hotel.com

БУТИК ХОТЕЛ РОМАНТИКА 
HOTEL ROMANTICA 
Пловдив, ул. Ген. Гурко 17 
Plovdiv, 17, General Gurko, str. 
Tел./Tel.: 032 62 26 75; www.hotelromantica.net  

ПАРК ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ 
HOTEL IMPERIAL 
Пловдив, ул. Лев Толстой 6 
Plovdiv, 6, Lev Tolstoy str. 
Tел./Tel.: 032 60 07 30; www.hotelimperial.bg  

ХОТЕЛ АВИОН 
HOTEL AVION 
Пловдив, ул. Хан Пресиян 15 
Plovdiv, 15 Kan Presiqn str. 
Tел./Tel.: 032 96 74 51; www.hotelavion.info  

ХОТЕЛ АФРОДИТА 
HOTEL AFRODITA 
Пловдив, бул. Пещерско шосе 84 
Plovdiv, 84, Peshtersko shose blvd.
Tел./Tel.: 032 99 09 10; www.afroditabg.com  

ХОТЕЛ ГЕРДЖИКА 
HOTEL GERDZHIKA 
Пловдив, ул. Победа N 1 
Plovdiv, 1 Pobeda str. 
Tел./Tel.: 032 96 73 00; www.gerdjika.com  
ХОТЕЛ ДАФИ 
HOTEL DAFI 
Пловдив,  Кв.Капана, ул. Г.Бенковски  23
Plovdiv, 23, G.Benkovski str.

Tел./Tel.: 032 62 00 41; www.hoteldafi.com  

ХОТЕЛ ЕГО 
HOTEL EGO 
Пловдив, ул. Елиезер Калев 2
Plovdiv, 2, Eliezer Kalev str.
Tел./Tel.: 032 63 62 61; www.hotelego.info  

ХОТЕЛ ЕЛИТ 
HOTEL ELIT 
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53 
Plovdiv, 53, Raiko Daskalov str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 37; www.hotel-elite.eu  

ХОТЕЛ КЕНДРОС 
HOTEL KENDROS 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 268 
Plovdiv, 268, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 63 63 02; www.kendroshotel.com  

ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ 
HOTEL METROPOL 
Пловдив, бул. България 11 
Plovdiv, 11 Bulgaria blvd. 
Tел./Tel.: 032 94 09 00; www.hotel-metropol.net  

ХОТЕЛ МИРЕНА 
HOTEL MIRENA 
Пловдив, бул. Мария Луиза 64 
Plovdiv, 64, Maria Luiza blvd.
Tел./Tel.: 032 34 05 00; www.mirenahotel.com  

ХОТЕЛ НОРД 
HOTEL NORD 
Пловдив, ул. Ибър 33А 
Plovdiv, 33, Ibar str. 
Tел./Tel.: 032 94 79 79; www.hotelnord-bg.com  

ХОТЕЛ НОРИС 
HOTEL NORIS 
Пловдив, ул. Иларион Макириополски 27 
Plovdiv, 27, Ilarion Makariopolski str. 
Tел./Tel.: 032 63 17 18; www.noris.bg  

ХОТЕЛ РЕАЛ 
HOTEL REAL 
Пловдив, ул. Георги Войтех 2 
Plovdiv, 2, Georgi Voiteh str. 
Tел./Tel.: 032 27 81 30; www.real-hotel.com  

ХОТЕЛ РЕНЕСАНС 
HOTEL RENAISSANCE 
Пловдив, пл. Възраждане 1 
Plovdiv, 1, Vazrajdane sq.
Tел./Tel.: 032 26 69 66; www.renaissance-bg.com  
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ХОТЕЛ РОДОПИ 
HOTEL RODOPI 
Пловдив, бул. Кукленско шосе 12 
Plovdiv, 12, Kuklensko shose blvd.
Tел./Tel.: 032 61 08; www.hotelrodopi.com  

ХОТЕЛ ФИЛИПОПОЛИС 
HOTEL PHILIPOPOLIS 
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145 А 
Plovdiv, 145 A, Brezovsko shose str. 
Tел./Tel.: 032 90 48 60; www.hotel-philippopolis.
com  

ХОТЕЛ ЧЕЛСИ 
HOTEL CHELSI 
Пловдив, ул. Раковски 16а 
Plovdiv, 16A, Rakovski str. 
Tел./Tel.: 032 62 46 99; www.chelsea3000.hit.bg  

ХОТЕЛ ОДЕОН 
HOTEL ODEON 
Пловдив, ул. Отец Паисий 40 
Plovdiv, 40, Otets Paisiy str. 
Tел./Tel.: 032 62 20 65; www.hotelodeon.net  

ХОТЕЛ ХЕБРОС 
HOTEL HEBROS 
Пловдив, ул. Константин Стоилов 51
Plovdiv, 51, Konstantin Stoilov str
Tел./Tel.: 032  26 01 80; www.hebros-hotel.com  

ХОТЕЛ АКВАЛЕНД 
HOTEL AQUALAND 
Пловдив, ж.к.Тракия, ул. Теофан Райнов 3 (до бл. 
36)
Plovdiv, Takiya, 3, Teofan Rainov str., next to block 36 
Tел./Tel.: 032 99 42 22; www.hotel.aqualand.bg   

ХОТЕЛ НИКОЛ 
HOTEL NIKOL 
Пловдив, бул. България 144 
Plovdiv, 144, Bulgaria blvd.
Tел./Tel.: 032 96 96 26; www.hotel-nicol.com  

ХОТЕЛ СЕВЪН ХИЛС             
HOTEL SEVEN HILSS                 
Пловдив, ул. Житен пазар 6
Plovdiv, 6, Zhiten Pazar str.
Тел./Tel.: 032 66 05 99; www.sevenhills-hotel.com

ХОТЕЛ ГЛОБУС 
HOTEL GLOBUS 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 38 
Plovdiv, 38, 6-ти Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 68 64 84; www.hotelglobus-bg.com  

ХОТЕЛ ИНТЕЛКООП    
INTELCOOP HOTEL
Пловдив, ул. Константин Нунков 13А
Plovdiv, 13A, Konstantin Nunkov
Тел./Tel.: 032 69 28 47; www.coophotels.bg

ХОТЕЛ ФЕНИКС КЛУБ 
HOTEL FENIKS KLUB 
Пловдив, ул. Силиврия 18А 
Plovdiv, 18 A, Silivriya str. 
Tел./Tel.: 032 69 36 75;   www.fenixclub.hit.bg   

РЕЗИДЕНЦИЯ СТАРИЯТ ГРАД 
THE OLD TOWN RESIDENCE 
Пловдив, ул. Княз Церетелев 11
Plovdiv, Old town, 1, Knyaz Tseretelev str. 
Tел./Tel.: 032 63 23 89; www.plovdivresidence.com/

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ДЖИЯ БИЙЧ 
HOTEL DZHIA BEACH 
Парк „Отдих и култура”, Гребна база
“Relax & Culture” Park, Rowing Venue
Tел./Tel.: 0887 14 16 54; www.djiabeach.hit.bg  

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС РАЧИЧ 
HOTEL RACHICH 
Пловдив, ул. Ал. Батенберг 26 
Plovdiv, 26, Aleksandar Batenberg str. 
Tел./Tel.: 032 63 11 00 ;  www.racicbg.com   

ХОТЕЛ FAMOUS HOUSE 
HOTEL FAMOUSE HOSE 
Пловдив, ул. Бетовен 4 
Plovdiv, 4 Betoven str. 
Tел./Tel.: 032 27 98 00;  www.famoushouse.eu

ХОТЕЛ SPS 
HOTEL SPS 
Пловдив, бул. Освобождение 3 
Plovdiv, 3, Osvobojdenie blvd.
Tел./Tel.: 032 65 91 11; www.hotelsps.com 

АПАРТ ХОТЕЛ BRIGHT HOUSE 
APART-HOTEL BRIGHT HOUSE 
Пловдив, ул. Георги Бенковски 21 
Plovdiv, 21, Georgi Benkovski str. 
Tел./Tel.: 032 65 08 00; www.brighthouse-pl.com  

ХОТЕЛ BELLE VILLE 
HOTEL BELLE VILLE 
Пловдив, ул. П.Р.Славейков 24-26 
Plovdiv, 24-26, P.R.Slaveikov str. 
Tел./Tel.: 032 62 39 31; www.belleville.hit.bg   
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СПА В РАЙОНА НА ПЛОВДИВ
SPA cENTRES IN PLOVDIV

СПА ЦЕНТЪР НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 
SPA CENTER NOVOTEL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatio Boyadzhiev 
Tел./Tel.: 032 93 44 44;  www.novotel.com   

СПА ЦЕНТЪР ХОТЕЛ ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС 
SPA CENTER HOTEL TRIMONTZIUM PRINCESS 
Пловдив,  ул. Кап. Райчо 
Plovdiv, Kapitan Raicho str. 
Tел./Tel.: 032 60 50 71 ; www.bgprincess.com 

РЕЛАКС ЦЕНТЪР НОВИЗ 
RELAX CENTER NOVIZ 
Пловдив, бул.Руски 55 
Plovdiv, 55, Ruski blvd.
Tел./Tel.: 63 4151
www.hotel.noviz.com   

СПОРТЕН ЦЕНТЪР ХОТЕЛ АЛИАНС  
HOTEL ALLIANCE SPORT CENTER 
Пловдив, бул. “Васил Априлов” 7 
Plovdiv, 7, Vasil Aprilov str.  
www.alliancehotel.com   

СПА ЦЕНТЪР ХОТЕЛ КЕНДРОС 
HOTEL KENDROS SPA CENTER 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 268 
Plovdiv, 268, 6-ti Septemvri blvd.
www.kendroshotel.com   

СПА ЦЕНТЪР КОМПЛЕКС АКАВАЛЕНД  
SPA CENTER AQUALAND COMPLEX 
Пловдив, ж.к. Тракия 
Plovdiv, housing complex Trakia  

БИ УЕЛ ЕООД 
BE WELL LTD  
Пловдив, бул. Мария Луиза 47
Plovdiv, 47, Maria Luiza blvd.
тел: 032 58 53 77    
http://www.bewellbg.com

ЙОГА СПОРТЕН КЛУБ АМРИТА  
SPORT CLUB FOR YOGA AMRITA 
Пловдив, жк. Тракия, бл.3, вх.А,ет. 7, ап.26 
Plovdiv, Trakia, block of flats 3,floor 7 
Tел./Tel.: 0898 53 12 86   
http://yoga-amrita.org/

МАСАЖНО СТУДИО СТЕЛИНАС 
MASSAGE STUDIO STELINAS 
Пловдив, ул. „Радовиш“
Plovdiv, Radovish str. 
Tел./Tel.: 0893 43 78 70  

САЛОН ЗА КРАСОТА ПЕРФЕКТО РЕЛАКС 
BEAUTY SALON PERFECTO RELAX 
Пловдив, ул. Любен Каравелов 9А 
Plovdiv, 9A, Liuben Karavelov str.  
www.salonia.bg   

МЕДИКО-КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНЪР МАРИНА 
MEDICO-COSMETIC CENTER MARINA 
Пловдив, ул. Тодор Александров 94
Plovdiv, 94, Todor Alexandrov str.  
www.studio-marina.net   

СПА СТУДИО КАДИФЕ 
SPA STUDIO CADIFE 
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1 
Plovdiv, 1, Han Kubrat str.  
www.spastudio-kadife.com
032275630, 0885554484   

СКЕРЗО СПА И КОЗМЕТИКА 
SKERZZO SPA&COSMETICS 
Пловдив, ул. Цар Асен 8 
Plovdiv, 8, Tzar Asen str.  
www.skerzzo.com   

СПА ХОТЕЛ ХИСАР 
SPA HOTEL HISSAR 
Хисар, бул. Г. Гурко 1 
Hissar, 1, General Gurko blvd.
Tел./Tel.: 0337 6 27 81  
http://hotelhissar.com

СПА ХОТЕЛ АУГУСТА 
SPA HOTEL AUGUSTA 
Хисар, бул. Г. Гурко 3 
Hissar, 3, General Gurko blvd.
Tел./Tel.: 0337 6 22 55   
http://www.augustaspa.com

ХОТЕЛ ГАЛЕРИ  
HOTEL GALERI 
Хисаря, бул. Гурко 15 
Hissar, 15, General Gurko blvd.
Tел./Tel.: 0337 6 20 85  
http://www.hotelgaleri.net

ХОТЕЛ АЛБЕНА  
HOTEL ALBENA 
Хисаря, ул. Деветте деца на Еани 8 
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Hissar, 8, Devette deca na Eani str. 
Tел./Tel.: 0337 6 55 81
http://albenacomplex.com

ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
UNIVERSITIES 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ 
PLOVDIV UNIVERSITY PAISIY HILENDARSKI 
Пловдив, ул. Цар Асен, 24, 
Plovdiv, 24, Tsar Asen str. 
Tел./Tel.: 032 26 12 61, www.uni-plovdiv.bg

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, 
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 
TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, PLOVDIV 
BRANCH 
Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25
Plovdiv, 25, Tsanko Diuustabanov str. 
Tел./Tel.: 032 65 95 59, www.tu-plovdiv.bg   

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 
AGRICULTURAL UNIVERSITY PLOVDIV 
Пловдив, бул. Менделеев 12
Plovdiv, 12, Mendeleev blvd.
Tел./Tel.: 032 65 42 00, www.au-plovdiv.bg

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ART ACADEMY PLOVDIV 
Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2
Plovdiv, 2, Todor Samodumov str. 
Tел./Tel.: 032 60 14 41,   
www.artacademyplovdiv.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ 
MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV 
Пловдив, бул. Васил Априлов 15A
Plovdiv, 15A, Vasil Aprilov blvd.
Tел./Tel.: 032 60 23 68,  
www.meduniversity-plovdiv.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ 
MEDICAL COLLEGE PLOVDIV 
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 120 
Plovdiv, 120, Bratya Bakston str. 
Tел./Tel.: 032 69 23 47;   
http://medcollege-plovdiv.org   

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
UNIVERSITY OF FOOD TECNOLOGY 
Пловдив,  бул. Марица 26 
Plovdiv, 26, Maritsa blvd.

Tел./Tel.: 032 64 30 05,  http://uft-plovdiv.bg

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ 
НА РЕГИОНИТЕ 

UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL 
DEVELOPMENT
Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78 
Tел./Tel.: (032) 960 360, www. uard.bg

ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 
EUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT
гр. Пловдив 4004, ул. “Задруга” № 18 
Tел./Tel.: (032) 67 23 62
www.ecem.org

МУЗЕИ
MUSEUMS

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM  
Пловдив, пл. Съединение 1 
Plovdiv, 1, Saedinenie sq.
Tел./Tel.: 032 63 31 06 
www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM 
Пловдив, ул. Д-р Ст. Чомаков 2 
Plovdiv, 2, St. Chomakov str. 
Tел./Tel.: 032 62 56 54,   www.ethnograph.info 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ТРАКАРТ 
CULTURAL CENTER TRAKART 
Пловдив, подлез Археологически 
Plovdiv, underpass Archaeological 
Tел./Tel.: 032 63 13 03,   www.trakart.org  

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
REGIONAL HISTORICAL MUSEUM 
Пловдив, пл.Съединение  1
Plovdiv, Saedinenie sq. 1 
Tел./Tel.: 032 62 94 09 ; 
www.historymuseumplovdiv.org

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ 
REGIONAL NATURAL HISTORY MUSEUM 
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 34 
Plovdiv, 34, Hristo G. Danov str. 
Tел./Tel.: 032 62 66 83,   http://www.rnhm.org/

БАЛАБАНОВАТА КЪЩА 
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BALABANOV HOUSE 
Пловдив, ул. Константин Стоилов 57
Plovdiv, 57, Konstantin Stoilov str. 
Tел./Tel.: 032 62 70 82,  www.oldplovdiv.com 

ДАНЧОВА КЪЩА 
DANCHOV HOUSE 
Пловдив, ул. Арх. Христо Пеев 2А
Plovdiv, 2A, Arch. Hrtisto Peev str. 
Tел./Tel.: 032 63 26 84

тЕАтРИ
THEATRES   

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ 
THE PLOVDIV DRAMA THEATRE 
Пловдив, ул. Княз Александър I 38
Plovdiv, 38, Knyaz Aleksandar I str. 
Tел./Tel.: 032 27 12 70,  www.dtp.bg

ТЕАТЪР HAND 
HAND THEATRE 
Пловдив, бул. Руски 18
Plovdiv, 18, Ruski blvd.
Tел./Tel.: 0898 49 26 72;    www.handtheatre.com

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ 
PUPPET THEATRE PLOVDIV 
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 14
Plovdiv, 14, Hr. G. Danov
Tел./Tel.: 032 62 32 75,  www.pptheatre.com  

ТЕАТЪР А’ПАРТ
THEATRE A’PART
Пловдив, ул.Янтра 12
Plovdiv, 12 Yantra str.
Tел./Tel.: 032 65 16 21
http://www.theatre-apart.com/

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ”
Пловдив, ул.Даме Груев 1а
Tел./Tel.: 032 69 38 76
www.trakia-ensemble.org

ХУДОЖЕСтВЕНИ ГАЛЕРИИ
GALLERIES

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 
ART GALLERY OF PLOVDIV
Пловдив, ул. Съборна 14A
Plovdiv, 14a, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 63 53 22,   http://www.galleryplovdiv.
com/

ГАЛЕРИЯ САРИЕВ 
GALLERY SARIEV 
Пловдив, ул. Отец Паисий 40
Plovdiv, 40, Otets Paisiy str. 
Tел./Tel.: 0888 52 03 75,  www.sariev-gallery.com 

АРТ ГАЛЕРИЯ МУЗЕЙ ФИЛИПОПОЛИС 
ART GALLERY MUSEUM PHILIPOPOLIS  
Пловдив, ул.Съборна  29
Plovdiv, 29, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 62 27 42,  www.philippopolis.com  

ГАЛЕРИЯ АСПЕКТ 
GALLERY ASPECT 
Пловдив, ул.пл. Стефан Стамболов 1A
Plovdiv, 1A Stefan Stambolov str. 
Tел./Tel.: 032 51 11 47,  www.galleryaspect.com 

ГАЛЕРИЯ ЕЛИСТА 
GALLERY ELISTA 
Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 14
Plovdiv, 14, Hristo Dyukmedzhiev str. 
Tел./Tel.: 0886 10 39 95,  www.gallery-elista.com 

ГАЛЕРИЯ КОРИДОР 
GALLERY CORRIDOR 
Пловдив, ул. Константин Стоилов 36
Plovdiv, 36, Konstantin Stoilov str. 
Tел./Tel.: 032 63 88 68,  www.corridor.arttoday.org  

ГАЛЕРИЯ РОМФЕЯ 
GALLERY ROMFEIA 
Пловдив, бул. Марица 83
Plovdiv, 83, Maritsa blvd.
Tел./Tel.: 032 95 06 08,  www.romfeia.net  

ГАЛЕРИЯ БЯЛА ЗОНА 
WHITE ZONE GALLERY 
Пловдив, ул. Петър Парчевич 14
Plovdiv, 14, Petar Parchevich str. 
Tел./Tel.: 0886 53 61 50, www.whitezonegallery.
blogspot.com

ГАЛЕРИЯ „ЖОРЖ ПАПАЗОВ”
ПЛОВДИВ, бул.Шести септември 152, Легис 
център
Tел./Tel.: 032 65 50 99
http://www.gp-gallery.com/
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ВЕСтНИЦИ
NEwSPAPERS  

ВЕСТНИК МАРИЦА 
NEWSPAPER MARITZA 
Tел./Tel.: 032 60 34 50; 60 34 37;   www.marica.bg    

ВЕСТНИК 24 ЧАСА ПЛОВДИВ 
NEWSPAPER 24 HOURS PLOVDIV 
Tел./Tel.: 032 64 69 27; 0888 85 46 91  
http://www.24chasa.bg/

ВЕСТНИК СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ 
NEWSPAPER REAL ESTATES AND BUILDINGS 
Tел./Tel.: 032  626 726;   www.stroitelstvoimoti.com

РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ
RELIGIOUS TEMPLES

ХРАМ СВ. ПЕТКА  
TEMPLE ST. PETKA 
Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 36 
Plovdiv, 36, Kniaginya Maria-Luiza 
Tел./Tel.: 032 63 32 64   

ЦЪРКВА СВ. БОГОРОДИЦА - КАТЕДРАЛЕН ХРАМ 
СВЕТА БОГОРОДИЦА 
CHURCH ST. BOGORODICA – CATHEDRAL ST. 
BOGORODICA 
Пловдив, ул. Съборна 6 
Plovdiv , 6, Saborna str. 
Tел./Tel.:032 62 32 65  

МИТРОПОЛИТСКИ ХРАМ СВ. МАРИНА  
TEMPLE MITROPOLITSKI ST. MARINA 
Пловдив, ул. Д-р Георги Вълкович 7 
Plovdiv, 7, D-r Georgi Valkovich 
Tел./Tel.: 032 62 32 76  

ХРАМ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
ST. KONSTANTIN AND ELENA TEMPLE
Пловдив, ул. Съборна 24 
Plovdiv, 24, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 73  

ХРАМ СВЕТА НЕДЕЛЯ С ПАРАКЛИС СВЕТО 
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО 
ST. NEDELYA WITH CHAPEL ST. VAVEDENIE 
BOGORODICHNO TEMPLE
Пловдив, ул. Петко Р. Славейков 40 
Plovdiv, 40, Petko R. Slaveykov str. 
Tел./Tel.:032 62 32 70  

ХРАМ СВЕТИ НИКОЛАЙ 
TEMPLE ST. NIKOLAY
Пловдив, ул. Митрополит Паисий и площад 
Чалъковци 
Plovdiv, Mitropolit Paisii str. and Chalakovci sq.

ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР 
TEMPLE ST. DIMITAR 
Пловдив, Джамбаз тепе 
ул. Т. Самодумов
Plovdiv, Djambaz tepe  

ХРАМ СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ 
TEMPLE ST PETAR AND ST PAVEL 
Пловдив, ул. Никола Петков 2 
Plovdiv, 2, Nikola Petkov str. 
Tел./Tel.: 032 64 36 44  

ХРАМ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
TEMPLE ST. KIRIL AND ST. METODII 
Пловдив, ул. 4-ти януари 27 
Plovdiv, 27, 4-ti January str.  
Tел./Tel.: 032 62 32 68  

ХРАМ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
TEMPLE ST. IVAN RILSKI
Пловдив, ул.Васил Левски 85 
Plovdiv, 85, Vasil Levski str. 
Tел./Tel.: 032 96 01 92   

ЦЪРКВА СВЕТИ ГЕОРГИ 
CHURCH ST. GEORGI  
Пловдив, ул. Янко Сакъзов 15 
Plovdiv, 15, Ianko Sakazov str. 
Tел./Tel.: 032 64 27 94  

КАТОЛИЧЕСКА  ЦЪРКВА СВЕТИ ЛЮДВИГ 
CATHOLIC CHURCH OF ST. LUDWIG 
Пловдив, бул. Княгиня Мария - Луиза 3 
Plovdiv,3, Kniaginya Maria – Luiza blvd. 
Tел./Tel.: 032 62 84 30  

ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ 
DJUMAYA MOSQUE 
Пловдив, пл. Джумаята 
Plovdiv, Djumaiata sq.
Tел./Tel.: 032/ 62 90 97    

АРМЕНСКА ЦЪРКВА СВ.КЕВОРК 
ARMENIAN CHURCH ST. KEVORK 
Пловдив, ул. Турист 2 
Plovdiv, 2, TOURIST str. 
Tел./Tel.: 032 63 28 04  
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ХРАМ СВЕТА ТРОИЦА
HOLY TRINITY CHURCH 
Пловдив, ул. Архимандрит Евлоги 1 
Plovdiv, 1, Arhamandrit Evlogi  
Tел./Tel.: 032 69 23 07  

ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ 
PLOVDIVSKA MITROPOLIYA 
Пловдив, ул. Станислав Доспевски 16 
Plovdiv, 16, Stanislav Dospevski str. 
Tел./Tel.:032 62 32 60  
http://www.plovdivskamitropolia.bg

ХРАМ СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 
TEMPLE ST. ARCHANGEL MIHAIL 
Пловдив, бул. Княгиня Мария - Луиза 105 
Plovdiv, 105, Kniaginya Maria – Luiza 105 
Tел./Tel.: 032 62 50 88  

ХРАМ СВ. ПРОРОК ИЛИЯ 
TEMPLE ST. PROPHET ILIYA 
Пловдив, ул. Храбрец 17А 
Plovdiv, 17A, Hrabretz str. 
Tел./Tel.: 032 63 25 87

СПОРтНИ ЦЕНтРОВЕ
FITNESS AND SPORT cENTRES  

СПОРТЕН ЦЕНТЪР ОПТИМУМ
OPTIMUM sport center
Пловдив , Асеновградско шосе 3 
Plovdiv , 3, Asenovgradsko shosse 
Tел./Tel.: 0892/ 41 35 79;   http://scoptimum.com   

СПОРТЕН ЦЕНТЪР АРЕНА – ИГРИЩЕ ЗА 
МИНИ ФУТБОЛ, ИГРИЩЕ ЗА ПЛАЖЕН 
ВОЛЕЙБОЛ,ИГРИЩЕ ЗА СТРИЙТ БОЛ ARENA 
SPORT CENTER – MINI FOOTBALL AND BEACH 
VOLLEYBALL, STREETBALL PIT 
Пловдив , жк.Тракия ,  до блок 33А(срещу Метро) 
Plovdiv, Ttrakia housing complex, near 33A block of 
flats (opposite METRO) 
Tел./Tel.: 0882 30 74 91   

АВАНГАРД ФИТНЕС ЕНД СПА – фитнес спа , 
игрища за мини футбол и зала за тенис на маса 
AVANTGARDE FITNESS AND SPA CENTER- mini 
football and table tennis, fitness and spa 
Пловдив , жк.Тракия зад бл.96 (Срещу 
католическата църква) 
Plovdiv, Trakia housing complex, behind 96 block of 
flats (opposite the chearch) 
Tел./Tel.: 0882 30 30 35;   http://fitness-avantgarde.
com    

КАРТИНГ ПИСТА ЛАУТА – ПИСТА ЗА КАРТИНГ 
LAUTA KARTING TRACK 
Пловдив, бул.Санкт Петербург ( до стадион 
Локомотив ) 
Plovdiv , Sankt Peterburg blvd. (near stadium 
Lokomotive) 
Tел./Tel.: 032 63 18 52 ; 089/ 990 79 91
 http://kartinglauta.com   

КОМПЛЕКС ЕКСКАЛИБУР – БОУЛИНГ ЗАЛА  
EXCALIBUR COMPLEX – BOWLING 
Пловдив, бул.Санкт Петербург ( до стадион 
Локомотив ) 
Plovdiv, Sankt Peterburg blvd. (near stadium 
Lokomotive) 
Tел./Tel.: 032 63 18 52 ;  www.excalibur-bg.com    

ФИТНЕС ЦЕНТЪР ИДЕАЛ СПОРТ – фитнес 
център,Йога,масажи,Кик-бокс, Каланетика, 
Аеробика, зала за тенис на маса 
IDEAL SPORT FITNESS CENTER- Yoga, fitness, 
massages, kick-boxing and myai thai, aerobics, table 
tennis Пловдив жк. Тракия, бул. Съединение 14 
Plovdiv, Trakia housing complex, 14, Saedinenie 
blvrd.
032/ 580 157
http://idealsportbg.com   

ТЕНИС КЛУБ АЛБЕНА – ПЛОВДИВ 
ALBENA TENNIS CLUB - PLOVDIV 
Пловдив , ул. Ясна Поляна до ст. Пловдив 
Plovdiv, Iasna poliana str.(near stadium Plovdiv) 
Tел./Tel.: 032 64 38 88 ; 
08 99 86 86 12; 08 99 86 86 08
e-mail: albena_stc@abv.bg
 www.tc-albena.com    

ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ – ПЛОВДИВ 
LOKOMOTIVE TENNIS CLUB - PLOVDIV 
Пловдив ул.Ясна Поляна до ст.Пловдив 
Plovdiv, Iasna poliana str.(near stadium Plovdiv) 
Tел./Tel.: 032 64 29 45 
http://office@tclokomotiv.com 

PING PONG CLUB CHOOO - Зала за тенис на маса 
PING PONG CLUB CHOOO – table tennis 
Пловдив МОЛ ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ, етаж 3 
Plovdiv Mall Galeria Plovdiv, 3 floor
Tел./Tel.: 0888 62 02 08   

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА КИДО 
KIDO – TABLE TENNIS SPORT CLUB 
Пловдив, бул.Цар Борис III обединител, 
Международен панаир Палата 18 
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Plovdiv, 37, Tsar Boris III Obedinitel, Internationa 
Fair Plovdiv, Chamber 18 
Tел./Tel.: 0878 28 74 18   http://kidoclub.org/    

СПОРТЕН КОМПЛЕКС ХЕРМЕС – игрища за мини 
футбол и зала за тенис на маса 
HERMES SPORT COMPLEX – mini football and table 
tennis 
Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ №23 ,
 Plovdiv, 23, Nestor Abadjiev str. 
Tел./Tel.: 0886 88 88 24 ; http://zala.hermes-al.com  

ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА РЕФЛЕКС 
REFLEX – table tennis 
Пловдив, ул.Любен Каравелов 14, ет.5 до хотел 
Лайпциг 
Plovdiv, 14, Liuben Karavelov str., 5 floor
Tел./Tel.: 0898 42 86 11   

AQUALAND – басейнов комплекс,  боулинг
AQUALAND – swimming pools and bowling 
Пловдив, ж.к. Тракия, до бл. 36 
Plovdiv, Trakia housing complex (near block of flats 
36) Tел./Tel.: 032 99 42 22    

АКВА ПАРК 
AQUA PARK- swimming pool 
Пловдив, бул. България 97 (х-л Санкт Петербург) 
Plovdiv, 97, Bulgaria blvd. (Sankt Peterbug hotel) 
Tел./Tel.: 032 90 42 76   

ПЛУВЕН КОМПЛЕКС НЕПТУН 
NEPTUN – SWIMMING COMPLEX 
Пловдив, бул. Никола Вапцаров 1 
Plovdiv, 1, Nikola Vaptzarov blvd.

ТОТАЛ СПОРТ – фитнес и скуош клуб 
TOTAL SPORT – fitness and squash club 
Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” 13 
Plovdiv, 13, Ekzarh Iosif str. 
Tел./Tel.: 032 62 51 51   

AEROBIC STUDIO M – Аеробика 
AEROBIC STUDIO M 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 128 
Plovdiv, 128, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 0888 57 57 58 ;  
http://aerobicstudiom.com/     

КЛУБ 147 – билярд и снукър клуб 
CLUB 147 – biliards and snooker club 
Пловдив, бул.Христо Ботев 92 
Plovdiv, 92, Hristo Botev blvd.
Tел./Tel.: 0885 33 31 47   

ГОЛФ КЛУБ СДРУЖЕНИЕ ПЛОВДИВ 
GOLF CLUB SD PLOVDIV 
Пловдив, бул. Христо Ботев 47 
Plovdiv, 47 Hristo Botev bvld.
Tел./Tel.: 032/ 632 092; 0889 0 50 00
 nanobulet@yahoo.com 

ЛОВ И СПОРтЕН РИБОЛОВ
HUNT AND FISH 

ВЕСТ КЪМПАНИ 
VEST COMPANY 
Пловдив, ул. Богомил 53-59 
Plovdiv, 53-59, Bogomil str. 
Tел./Tel.: 032/ 605 890; 032/ 607 499.
 0888 52 05 90 
www.colmic-bg.com 

КАТОДЕН- КАТЕРИНА ЕНЕВА 
KATODEN-KATERINA ENEVA 
Пловдив, бул. Васил Априлов 29 
Plovdiv, 29, Vasil Aprilov str. 
Tел./Tel.: 0887 78 94 84 
e-mail: murfi_enev@abv.bg  

КАРП ФИШИНГ КЛУБ ЛИДЕР 
CARP FISHING CLUB LEADER 
Пловдив, ул. Георги Мамарчев 33 
Plovdiv, 33, Georgi Mamarchev str. 
Tел./Tel.: 0888 26 27 58  

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СРЕДНОГОРЕЦ 
HUNTING AND FISHING COMPANY SREDNOGORETZ 
Брезово, ул. Г. Димитров 8 
Brezovo, 8, G.Dimitrov str. 
Tел./Tel.: 031 9 12 729  

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО  
HUNTING AND FISHING COMPANY 
Хисаря, ул. Н.Й. Вапцаров 11 
Hissar, 11, N.I.Vaptzarov str. 
Tел./Tel.: 033 7 62 182  

СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 
МАРИЦА HUNTING AND FISHING COMPANY 
MARITZA  
Първомай, ул. Н.Й. Вапцаров 17 
Parvomai, 17, N.I.Vaptzarov str. 
Tел./Tel.: 033 6 44 80  

ДЪРЖАВНО-ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА  
PUBLIC HUNTING COMPANY IZVORA 
Девин Devin 
Tел./Tel.: 030 41 23 93     
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тъРГОВСКИ ЦЕНтРОВЕ
SHOPPING cENTRES  

МОЛ ГАЛЕРИЯ- ПЛОВДИВ 
MALL GALERIA-PLOVDIV 
Пловдив ул. Георги Странски 3 
Plovdiv, 3, Georgi Stranski str. 
Tел./Tel.: 032 39 66 01; http://mallgaleria.com   

МОЛ ПЛОВДИВ 
MALL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Перущица 8 
Plovdiv, 8, Perushtitza str. 
Tел./Tel.: 032 25 00 84  

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ХАЛИ 
TRADE CENTER HALLI 
Пловдив, ул. Райко Даскалов 8 
Plovdiv, 8, Raiko Daskalov str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 35;  www.hali-plovdiv.com   

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ГРАНД 
TRADE CENTER GRAND 
Пловдив, ул. Кап. Райчо 56 
Plovdiv, 56, Kapitan Raicho str.  

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ФОРУМ 
TRADE CENTER FORUM 
Пловдив, ж.к. Тракия 
Plovdiv, housing complex Trakia    

БАЗАР ИЛИЯНЦИ 
ILIANTZI BAZZAR 
Пловдив, ул. Брезовско шосе 180 
Plovdiv, 180, Brezovsko shose str. 
Тел./Tel.: 032 95 31 18, 
Факс/Fax: 032 95 31 18
http://secretary@trakiatc.co 

КОНГРЕСНИ ЦЕНтРОВЕ
cONVENTION cENTRES  

ПАНАИРЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ 
CONGRESS CENTER OF INTERNATIONAL FAIR-
PLOVDIV 
Пловдив, бул.Цар Борис III Обединител 37 Plovdiv, 
37, Tzar Boris III Obedinitel blvd.
Tел./Tel.: 032 90 23 11  

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР НОВОТЕЛ 
CONGRESS CENTER NOVOTEL 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatio Boyadzhiev str. 

Tел./Tel.: 032 93 44 44   

тУРИСтИЧЕСКИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНтРОВЕ
TOURIST  INFORMATION cENTRES

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР 
TOURIST INFORMATION CENTRE 1  
Пловдив, пл. Централен 1 
Plovdiv, 1, Central sq. 
Тел./Tel.: +359 32 620 229, 
Факс/Fax: +359 32 656 794.
http://tic.plovdiv@gmail.com 
www.plovdiv-tour.info   

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР 2
TOURIST INFORMATION CENTRE 2  
Пловдив, ул. Съборна 22 
Plovdiv, 22, Saborna str. 
Тел./Tel.: +359 32 620 453
http://tic_plovdiv@abv.bg 
www.plovdiv-tour.info   

РЕСтОРАНтИ В ПЛОВДИВ
RESTAURANTS IN PLOVDIV  

Информация за заведенията в Пловдив може 
да намерите на следните интернет страници:   
http://plovdiv.zavedenia.com;    http://www.
programata.bg;

ИНтЕРНЕт ЗА ПЛОВДИВ
INTERNET ABOUT PLOVDIV

www.plovdiv-tour.info 
www.eventsplovdiv.info
www.4000.hit.bg
www.tourismplovdiv.org
www.plovdivguide.com
www.plovdiv24.bg 
www.plovdiv-online.com 
www.plovdivmedia.com 
www.plovdiv.start.bg 
www.kartaplovdiv.com 
www.marica.bg 
www.plovdivcity.net 
www.plovdivmap.com 
www.oldplovdiv.com 
www.plovdiv.zavedenia.com 
www.plovdivfreebg.eu 
www.plovdivdnes.com 
www.podtepeto.com 
www.hotels-in-plovdiv.com
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ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА В ПЛОВДИВ

BUSINESS SUPPORT ORgANIzATIONS IN PLOVDIV

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙНОСт, МИСИЯ КОНтАКтИ
тъРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
КАМАРА - ПЛОВДИВ

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е 
юридическо лице с нестопанска цел. Тя е една от 
регионалните търговско-промишлени палати в 
страната, втора по размер и значимост след БТПП - 
София.

www.pcci.bg
office@pcci.bg

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ С БИЗНЕС ЦЕНТЪР 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП– 
ПЛОВДИВ

REGIONAL DEVELOPMENT 
AGENCY - PLOVDIV

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за 
подпомагане на малки и средни предприятия работи 
за регионалното развитие на регион Пловдив, за 
подобряване на икономическата среда, изграждане 
на местен механизъм за развитие и подпомагане на 
сектора на малкия и среден бизнес.

www.rda-bg.org

СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ 
ПЛОВДИВ 

INDUSTRIAL ASSOCIATION- 
PLOVDIV

Основната цел на Стопанска асоциация – Пловдив е 
да обединява интересите и подпомага развитието 
на производствената, търговската и обслужващата 
дейност на индустрията. Да влияе върху развитието на 
обществото и да отстоява правата на индустриалните 
субекти.

biapl@hotmail.com

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ - ОП ПЛОВДИВ 

BULGARIAN CONSTRUCTION 
CHAMBER – PLOVDIV 

Основните цели на Камарата са: идентифициране и 
прозрачност на дейността на лицата, извършващи 
строителство; подобряване на управлението на 
строителната дейност и повишаване на отговорността 
на строителя за качеството на изпълнение на 
строежите; защита на интересите на потребителите 
на строителни услуги; издигане на авторитета и 
повишаване на  квалификацията на членовете си.

www.ksb.bg

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА 
КАМАРА-ПЛОВДИВ

REGIONAL CRAFTS CHAMBER - 
PLOVDIV

Да създава перспектива за упражняване на занаятите, 
да създава благоприятна среда за успешното им 
функциониране, да усъвършенства системата за 
занаятчийско обучение.

www.rzkplovdiv.com

КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ 
ПЛОВДИВ

CHAMBER OF INSTALLATION 
SPECIALISTS - PLOVDIV

Подобряване управлението на инсталаторската 
дейност, повишаване на отговорността на инсталатора 
за постигане на съществените изисквания към 
строежите и на качеството на изпълнение на 
строежите.

www.nisbg.org

БНАЕМПК - БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, 
ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА 
– ПЛОВДИВ

BULGARIAN NATIONAL 
ASSOCIATION OF ESSENTIAL 
OILS, PERFUMERY & 
COSMETICS - PLOVDIV

Информира етеричномаслените и козметичните 
компании за възможностите за промотиране на 
тяхната продукция, участие в проекти с такава крайна 
цел, в провеждане на активен диалог с ресорните 
Министерство на здравеопазването, Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, Министерство 
на земеделието и храните, както и агенциите към тези 
министерства.

www.bnaeopc.com
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙНОСт, МИСИЯ КОНтАКтИ
НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА 
КАМАРА ПЛОВДИВ

NATIONAL TRANSPORT 
CHAMBER -PLOVDIV

Подпомагане, представителство и защита на 
икономическите и социалните интереси на членовете  
при извършване на товарни превози, логистика, жп 
товарен транспорт.

bth@plovdiv.techno-link.
com

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС ДОМ 
НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – 
ПЛОВДИВ

ORGANIZATION OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY UNIONS - 
PLOVDIV

Организиране на научно-технически форуми - 
конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, с 
цел непрекъснато професионално усъвършенстване 
на своите членове.

www.hst.bg

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ 
ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ”  
ПЛОВДИВ

BULGARIAN DOORS AND 
WINDOWS ASSOCIATION- 
PLOVDIV

БВП защитава интересите на фирмите в страната, 
води активен диалог с държавните институции и 
ведомства в защита на законните права на своите 
членове, проучва и подпомага решаването на казуси, 
свързани с правните, икономически, финансови, 
екологични, митнически и други аспекти от дейността 
на фирмите от бранша.

www.bulwindoors.org
bulwindoors_plovdiv@
mail.bg

РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-
ВИНАРСКА КАМАРА “ТРАКИЯ” 
– ПЛОВДИВ

REGIONAL VINE AND WINE 
CHAMBER „TRAKIA“ – PLOVDIV

Подпомагане и защита на общите интереси на своите 
членове, както и защита и контрол, в обществен 
интерес, на произхода, качеството и автентичността 
на произвежданите и търгуваните продукти и 
развитие на лозарството и винопроизводството.

rlvktrakia@hotmail.com
www.rlvktrakia.hit.bg

ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 
ПЛОВДИВ

TOURIST CHAMBER - PLOVDIV

Да оказва съдействие при изграждане на туристически 
обекти, финансиране на проекти, категоризирането на 
туристическите обекти, регистрация на туроператори 
и туристически агенти и др. 

v_dimitrova@hotmail.
com

ЦЕНТЪР ПО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 
ПЛОВДИВ

ENTREPRENEURSHIP CENTRE -
PLOVDIV

Има за цел да предоставя познания, условия 
и контакти, които да дадат възможност на 
предприемчивите да планират, стартират и развият 
успешни бизнес начинания.

www.entcentre.tu-plovdiv.
bg

ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА 
ПЛОВДИВ

CHAMBER OF 
AGRICULTURE - PLOVDIV

Обединяване индивидуалните усилия и 
компетентност на членовете, основавайки се на 
тяхната добронамереност и професионализъм, при 
изработване на програми, проекти и конкретни 
решения за перспективното развитие на сдружението, 
за развитие на екологично и биологично чисто 
земеделие, опазване и съхранение на горските и 
полски ливади и пасища.

agrikamara@pv.hotmail.
com

ГОРСКОСТОПАНСКА КАМАРА 
– ПЛОВДИВ

BULGARIAN FORESTRY  
CHAMBER - PLOVDIV

Българска горскостопанска камара представлява 
интересите на собствениците на гори чрез активно 
участие в мониторинга и работа с институциите и 
други международни инициативи; има участие във 
водещи процеси, организации и институции, които 
формират горското стопанство и горска политика в 
страната и Европа.

www.bcfbg.org
parlikov@abv.bg
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙНОСт, МИСИЯ КОНтАКтИ
АСОЦИАЦИЯ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 
ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛО 
И ТЕКСТИЛ (БАПИОТ) – 
ПЛОВДИВ
ASSOCIATION OF APPAREL 
AND TEXTILE PRODUCERS AND 
EXPORTERS - PLOVDIV

Българската асоциация на производителите и 
износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е 
доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава 
и представлява интересите на своите членове и на 
бранша като цяло. Чрез своята дейност БАПИОТ 
допринася за развитието и утвърждаването на 
сектора облекло и текстил.

www.bgtextiles.org

СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ 
ПРЕДПРИЕМАЧИ 
“ВЪЗРАЖДАНЕ” 
ПЛОВДИВ
UNION OF PRIVATE 
ENTREPRENEURS - 
VUZRAZDANE - PLOVDIV

Българският съюз на частните предприемачи 
„Възраждане” е доброволна организация за защита 
на икономическите, социални и правни интереси 
на своите членове, като за целта взаимодейства 
с органите на държавната власт, синдикалните 
организации и други организации и ведомства.

www.union-vuzrazdane.eu

„ЕВРОПА ДИРЕКТНО” 
(EUROPE DIRECT) 
PLOVDIV

Цели да помага на гражданите в намирането на 
търсената от тях информация за правото, политиките 
и институциите на Европейския съюз, да съдейства за 
засилване на дебатите по въпросите на европейската 
интеграция чрез организиране на събития и дискусии 
и да предоставя възможност на обществото за 
обратна връзка с европейските институции.

www.bulgaria.europe.bg

ЕВРОПЕЙСКИ 
ДОКУМЕНТАЦИОНEН 
ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ

EUROPEAN DOCUMENTATION 
CENTRE - PLOVDIV

Помагат на университети и изследователски 
институти да поддържат и развиват образованието и 
изследването на европейската интеграция, насърчава 
ги да участват в дискусиите за Европа и съдействат на 
обикновените хора да научат повече за политиките на 
ЕС. Можете да се консултирате с всички официални 
издания на Общността в най-близкия ЕДЦ.

edc@uni-plovdiv.bg

ОБЛАСТЕН 
ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ

REGIONAL INFORMATION 
CENTER - PLOVDIV

Да осигури лесен и пълен достъп до информация 
относно целите на Кохезионната политика на ЕС и 
Националната стратегическа референтна рамка и 
възможностите за финансиране по структурните и 
по кохезионния фонд за всички социални, етнически 
и възрастови групи в областта, чрез осигуряване на 
широк спектър от услуги по предоставяне на такъв 
тип информация.

е-mail: 
oic.lovdiv@gmail.com
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тъРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 
КАМАРА – ПЛОВДИВ

ПРИЕМНИК НА УЧРЕДЕНАтА 
ПРЕЗ 1895 ГОДИНА В ПЛОВДИВ  

тъРГОВСКО-ИНДУСтРИАЛНА КАМАРА

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е юри-
дическо лице с нестопанска цел за осъществява-
не на дейност в частна полза, съгласно Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. Създадена 
на 03.04.1990 год. от местни фирми, кооперации 
и физически лица, като доброволна, обществена 
организация с идеална цел, съгласно Закон за ли-
цата и семейството /1949 г./ за представяне, защита 
и реализиране на интересите на своите членове.
Пловдивската Камара работи в рамките на единна-
та система на Българската Търговско-Промишлена 
Палата - София. Тя е една от регионалните търгов-
ско-промишлени палати в страната, втора по раз-
мер и значимост след БТПП - София. Това е най-го-
лямата система от бизнес асоциации в България, с 
дълга история, традиции и важно място в подпома-
гането на Българските предприемачи и икономика.
 
СъДЕЙСтВА НА СВОИтЕ ЧЛЕНОВЕ ПРИ 
ОСъЩЕСтВЯВАНЕ НА тЯХНАтА СтОПАНСКА 
ДЕЙНОСт ЧРЕЗ ПРЕДОСтАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ От  40 
УСЛУГИ:
• Регистрация в Търговския регистър на БТПП- 
София – легитимност на фирма пред партньорите 
й в България и чужбина;
• Регистрация на Търговски представителства на 
чуждестранни лица;
• Издаване и заверка на сертификати за произход 
на стоки – за всички експортно ориентирани фир-
ми, търгуващи извън рамките на ЕС;
• Заверка на подписи върху документи на фирмата-
договори, декларации и др.;
• Издаване на баркод за продукти и услуги – марки-
ране на продукти и услуги с баркод, за реализиране 
във вериги магазини и супермаркети;
• Издаване на универсален електронен подпис - 
средство за персонална и фирменна електронна 
идентификация, електронна търговия, финансови 
транзакции, електронна кореспонденция и др.;
• Съдействие при издаване на покани-деклара-
ции за посещение на Ваши партньори в България 
– физическо или юридическо лице по смисъла на 
ТЗ, кани чужденец за осъществяване на бизнес 

отношения;
• На разположение е Информационен сайт в 
Интернет – публикуване на информация за пред-
стоящи събития, новини, семинари, обучения и 
друга полезна информация;
• Предоставяме достъп до специализирани биз-
нес-информационни източници - бюлетини, бази 
данни, офертни мрежи и др.;
• Чрез действащия в Камарата Европейски 
Информационен и Иновационен Център - Enterprise 
Europe Network се получава информационна и 
консултантска помощ по въпроси, отнасящи се до 
Европейския съюз;
 • Търсене на бизнес партньори, пазари, финан-
сиращи програми, законодателство, институции, 
организиране на мероприятия - семинари, курсове 
и др.;
• Преводи и легализации на фирмени и лични до-
кументи от и на чужд и български език;
• Изработваме електронни каталози и уеб-сайтове;
• Получаване компетентна консултация и проекти-
ране на информационна и комуникационна струк-
тура на фирмата;
• Действащият Център за Професионално Обучение 
е лицензирана  обучаваща организация за извърш-
ване на дейности за професионална квалификация, 
свободно или по заявка на работодатели;
• Провеждане на курсове, семинари и обучения на 
различна бизнес тематика;
• Компетентна информация по въпроси от външно-
търговско и митническо естество;
• Подготвяне на  търговски договори, юридически 
консултации, арбитражни проблеми и др.;
• Защита на индустриална собственост и наблю-
дение на търговски марки, промишлени образци, 
дизайн и др.;
• Информиране и консултиране по обявени дей-
ности по  Оперативни програми на ЕС;

Експертите на Търговско-Промишлена Камара-
Пловдив са на разположение на своите членове и 
клиенти по всякакви бизнес въпроси. 

ЗА КОНтАКт 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 989, (032) 908 991

Е-mail: office@pcci.bg
Web: www.pcci.bg
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PLOVDIV cHAMBER OF cOMMERcE 
AND INDUSTRY
 
LEGAL STATUS
Juridical person, non-government, non-profit or-
ganization, registered at the Plovdiv County Court 
on 03.04.1990. Based on the principle of voluntary 
membership. It is a part of the Bulgarian Chambers 
of Commerce Network.

TYPE OF FINANcING
The Chamber is a self-financing organization and does 
not receive subsidies from the state. It relies on its own 
methods of income generation such as membership 
fees, services, EU programs, etc.

GEOGRAPHIcAL ScOPE OF AcTIVITIES
District of Plovdiv and the Southern-Central Region 
of Bulgaria, operates within the Bulgarian Chambers 
of Commerce system, the World Chamber Network, 
the Enterprise Europe Network , provides business-
oriented services for approximately 300 members and 
5000 clients per year.
THE cHAMBER IS A PROVIDER OF THE FOLLOwING 
BUSINESS SERVIcES:
REGISTRATION SERVIcES
Entering companies in the Trade Register of the 
Bulgarian CCI;
Attestation of certificates of origin and invoices, 
Attestation of signatures.

cONSULTING SERVIcES
Court registration of companies and joint-ventures;
Legal consultations, contracts, arbitration problems, 
protection of industrial property - trademarks and 
patents,
Foreign trade consultations.

INFORMATION SERVIcES
Chamber reference database
Brochures, leaflets, directories
Access to specialized info sources

QUALIFIcATION SERVIcES
Trainings, seminars and business–meetings;
Bureau for translation and legalisation of documents;
Branch of the National Centre for Vocational Training

cONTAcTS
PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
7 Samara Str., Plovdiv, Bulgaria
Tel.: +359 32 908 989, + 359 32 908 991
Е-mail: office@pcci.bg ; Web: www.pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETwORK 

Key instrument in the EU’s strategy to boost growth 
and jobs. 
Bringing together close to 600 business support or-
ganisations from 50 countries, we help small compa-
nies seize the unparalleled business opportunities in 
the EU Single Market.
Our services are tailored to SMEs but are also avail-
able to all other businesses, universities and research 
centres.
The Enterprise Europe Network was launched in 
February 2008 by the Commission’s Directorate-
General for Enterprise and Industry. It builds on the 
former Euro Info Centre (EIC) and Innovation Relay 
Centre (IRC) Networks, offering the combined services 
of these highly successful predecessors, and more - we 
are a true one-stop shop for small businesses. More 
than 4 000 experienced staff provide practical infor-
mation and advice to European SMEs on specific EU 
matters in their own language.
The network is co-financed through the Competitiveness 
and Innovation Framework Programme (CIP 2007-13), 
an EU funding programme designed to make European 
companies more competitive. 
Our member organisations include chambers of com-
merce and industry, technology centres, research insti-
tutes and development agencies. Most of them have 
been supporting local businesses for a long time being 
aware of their clients’ strengths and needs.
All members of the Enterprise Europe Network are 
linked up through powerful databases, sharing knowl-
edge, sourcing technologies and business partners 
across all Network countries. 
The Enterprise Europe Network provides the follow-
ing services:
GOING INTERNATIONAL THROUGH: 
• Our business cooperation database 
• Participating in our matchmaking events across 
Europe
TEcHNOLOGY TRANSFER USING EUROPE’S LARGEST 
DATABASE OF cUTTING-EDGE TEcHNOLOGIES 
AccESS TO FINANcE 
ADVIcE AND FAST AccESS TO INFORMATION 
ON MARKETS, LEGISLATION, IPR, AND OTHER EU 
ISSUES
SMES FEEDBAcK MEcHANISM
Additional information available on the Enterprise 
Europe Network web-site: http://ec.europa.eu/
enterprise-europe-network
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И 
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНтъР - ПЛОВДИВ 

МРЕЖАтА ENTERPRISE EUROPE NETwORK 
е най-голямата информационно-консултантска 
мрежа в Европа, чиято основна цел е да подпома-
га малките и средните предприятия в развитието 
на техния иновативен потенциал и да повиши ин-
формираността им за политиките на Европейския 
съюз, насочени към бизнеса. Създадена през 2008 
г. от Европейската комисия, мрежата отваря още 
една „врата” пред бизнеса към единния пазар, 
успешното партньорство, европейските фондове 
за финансиране, за да повиши конкурентоспосо-
бността на европейската икономика.

Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 
Европейски Иновационни Центрове, мрежата 
Enterprise Europe Network включва повече от 580 
организации и над 4 000 опитни професионалисти 
от 50 държави. 
Enterprise Europe Network функционира във всяка 
от 27-те страни-членки на ЕС, в страните канди-
датки за членство: Хърватия, Турция, Македония, 
Черна гора; страните от Европейското икономи-
ческо пространство – Норвегия и Исландия, както 
и в страни като САЩ, Русия, Китай, Япония, Южна 
Корея, Мексико, Украйна, Чили, Египет, Армения, 
Израел, Сирия, Тунис, Швейцария, Сърбия, Босна 
и Херцеговина.

ENTERPRISE EUROPE NETwORK В БъЛГАРИЯ

Enterprise Europe Network – Пловдив към Търговско-
Промишлена Камара – Пловдив е част от мрежата 
центрове Enterprise Europe Network в България, 
която осигурява пълно териториално покритие на 
страната.

ПАРтНьОРИ В КОНСОРЦИУМА СА:

• Фондация „Приложни изследвания и кому-
никации” - Координатор 

• Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма

• Българска търговско-промишлена палата
• Търговско-промишлена камара - Пловдив 
• Търговско-промишлена палата - Стара Загора   
• Търговско-промишлена палата - Добрич   
• Търговско-промишлена палата - Ямбол
• Търговско-промишлена палата - Враца 
• Българска стопанска камара
• Бизнес Информационен и Консултантски  

Център - Сандански
• Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе   
• Център за иновации на БАН
• Фондация “ГИС - Трансфер Център”
• АРК консултинг ООД

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС?

Enterprise Europe Network предлага следните ин-
тегрирани бизнес, информационни и консултант-
ски услуги:
• Повишаване на информираността относно ЕС
• Насърчаване на бизнес сътрудничеството меж-

ду МСП
• Съдействие да навлизане на международни 

пазари
• Насърчаване на иновациите и технологичния 

трансфер
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• Допитвания до бизнеса и предоставяне на об-
ратна връзка на ЕК относно политиките на ЕС

ПРИНЦИП НА ПРЕДОСтАВЯНЕтО НА УСЛУГИ

• общодостъпни
• безплатни за стандартно ниво
• платени за специализирано ниво

СЕКтОРНИ ГРУПИ

Enterprise Europe Network – Пловдив към 
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив участва 
в най-голямата секторна група на мрежата AGRO 
FOOD, създадена с цел да насърчава сътрудничест-
вото между фирмите, работещи в хранително-вку-
совата промишленост, прилагайки и координирай-
ки наличните инструменти и канали на мрежата, и 
по-конкретно обмена на добри практики. Всички 
участниците в секторната група се ангажират да 
осъществяват подкрепа на конкретния бизнес 
сегмент, предоставяйки на фирмите общ пакет от 
услуги и включвайки ги в съвместни инициативи на 
секторната група по предварително изготвен план.

Подробна информация за дейността на всяка 
от секторните групи (общо 17), може да намерите 
на страницата на мрежата: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.
eu/my/sector-groups/

ПОЛЕЗНИ ВРъЗКИ
• Enterprise Europe Network в България
http://www.enterprise-europe-network.bg
• Официален сайт на ЕС – портал ЕUROPA
http://europa.eu/
• Генерална дирекция „Предприятия и про-
мишленост“:  http://ec.europa.eu/enterprise
• Изпълнителна агенция за конкурентнос-
пособност и иновации (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci
• Бюро за подпомагане на износа на ЕК
http://exporthelp.europa.eu/
• Портал за МСП
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/   
• Структурни фондове на ЕС: 
http://www.eufunds.bg/

НАВЛИЗАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

Когато разширявате бизнеса си в друга 
страна, имате нужда от компетентни и надеждни 
партньори. Enterprise Europe Network Ви помага 
да ги намерите.

Нашата база данни съдържа хиляди фирмени 
профили от 50 страни в Европа и по света. Мрежата 
организира и Business-to-Business (B2B) срещи с 
потенциални бизнес партньори в рамките на големи 
панаири и изложения.   Със своите десетки нови 
бизнес профили, добавяни всяка седмица, нашата 
база данни за бизнес сътрудничество е една от най-
големите в света. Когато се свържете с мрежата, 
ние можем да изготвим ваш фирмен профил 
или да заявим ваш интерес към чуждестранен 
партньор от базата. По такъв начин съдействаме 
за първоначалните контакти с организации, 
подходящи за интернационализацията на Вашия 
бизнес.

Мрежата също така организира двустранни 
бизнес срещи (B2B) в цяла Европа, където можете 
лично да преговаряте с потенциални бизнес 
партньори по предварително уговорен график 
на срещите. Тези събития често се провеждат по 
време на международни панаири и изложения, 
което помага да се оптимизират разходите за 
пътуване и настаняване.  Дали ще намерите нови 
бизнес партньори чрез нашата база данни или по 
време на събитие, ние ще ви съдействаме при 
първоначалните контакти или на по-късни етапи 
при сключване на сделката.   Свържете се с офиса 
на Enterprise Europe Network - Пловдив за повече 
информация за тази услуга.

Мрежата ще ви  съдейства при 
идентифицирането, защитата и пускането на 
пазара на Вашата интелектуална собственост.

КОНтАКтИ: 

Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН 
ЦЕНтъР - ПЛОВДИВ:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: 032 908 999, 032 908 998, 032 908 997
Факс: 032 908 999
Е-mail: een@pcci.bg; Web: www.pcci.bg
Ангел Хронев, Елена Бояджиева, Весела 
Голомеева

www.enterprise-europe-network.bg
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБучЕНИЕ В 
СИСТЕМАТА НА ТПП/К В БЪЛГАРИЯ

Програмата и дейността на Центъра за Професионално 
Обучение е насочена към създаване на по-добър ред 
в управлението и предоставянето на квалификаци-
онни услуги за постигане на по-висока пригодност, 
конкурентоспособност и мотивация на обучаваните, 
за тяхната трудова и личностна реализация.
Центърът се утвърди като водеща организация в об-
ластта на професионалното обучение и се стреми: да 
поддържа постоянно ниво на качеството на услугите; 
системно да провежда обучение за повишаване ква-
лификацията на персонала и неговата мотивация; да 
въвежда иновативни подходи в обучението на възраст-
ни; да оптимизира процесите – според изискванията 
на клиента.

КОНТАКТИ: 
НЦПО към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

 4003 - Пловдив, ул. Самара №7
Тел.: 032 908 984, 032 908 989 

Е-mail: office@pcci.bg  Web: ncpo.pcci.bg

Центърът за Иновации и Обучение по Дигитални 
Технологии  (ЦИОДТ) е организационна част от 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, създаден 
към Европейски Информационен и Иновационен 
Център на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив - 
част от „Enterprise Europe network”, най-голямата мрежа 
на Европейската комисия, която подпомага бизнеса в  
страни от Европейския Съюз  и целия свят,за дейности 
и сътрудничество с основани на знания организации, 
за  извършване на научни изследвания и развойна 
дейност. 
Центърът отговаря на разнообразните нужди на пред-
приемачи и обучаеми, чрез предоставяне на творческа 
и професионална подкрепа , съдействие за иновации 
и развой , бизнес - услуги в подкрепа на технологиите, 
както и достъп до обучение и  инициативи в областта 
на науката и технологиите .
Бързо променящата се икономическа и духовна сфера 
открива богати възможности за талантливи , креативни 
и талантливи предприемачи и личности да получат цен-
ни знания и опит, като им се осигури среда за творческо 
изразяване. Основните ни цел е да им помогнем да раз-
вият по-високи нива на когнитивни умения, решаване 
на проблеми , вземане на решения и творчески подход.
ЦИОДТ е израз на амбицията на Камарата да бъде сред 
организациите в България, които работят за развитието 
на съвременното общество, основавано на знанието и 
ползващо ефекта на информационните технологии и 
иновациите.
Център по иновации и обучение по дигитални техно-
логии към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, 
открива Училище по Роботика за деца и родители. 
Стартът е на 1 март 2014 г. от 11 ч. в Мол „Галерия 
Пловдив” - зад Стената за катерене. 
Всяка събота и неделя в МОЛ „Галерия Пловдив” ще се 
провеждат демонстрации и обучения -  първи стъпки 
в роботиката. 
Курсовете по Роботика ще се провеждат в Търговско-
Промишлена Камара - Пловдив. Обучението ще се води 
от IT специалисти, ръководени от инж. Александър 
Чобанов - главен мениджър на ЦИОДТ.

КОНТАКТИ:
ЦИОДТ към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

4003 - Пловдив, ул. Самара № 7
Тел.: 0899 672 428, 032 908 998

E-mail: alexander.chobanov@pcci.bg  Web: inno.pcci.bg

ЦЕНТЪР 
ЗА ИНОВАЦИИ 

И ОБучЕНИЕ ПО 
ДИГИТАЛНИ  

ТЕхНОЛОГИИ

Обучение по БЗР със служители на „СВЕМАР” ООД - Варна

Нова специалност „Електронна търговия” в ПГ “ЦАР ИВАН АСЕН ІІ”,
реализирана с подкрепата на НЦПО - Пловдив
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ОтКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ПО РОБОтИКА КъМ ЦЕНтъР ЗА 
ИНОВАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИтАЛНИ тЕХНОЛОГИИ

ПЛОВДИВ, 1 МАРт 2014 Г.

От ляво на дясно: Александър Чобанов,  Добрина Проданова,
академик  Благовест Сендов, Красимир Петков, Ангел Хронев

От ляво на дясно: Добрина Проданова, академик  Благовест Сендов, 
Красимир Петков, Ангел Хронев

От ляво на дясно: Ангел Хронев, Добрина Проданова, Красимир 
Петков, Александър Чобанов

Студенти от Клуб по роботика към Техническия университет демон-
стрират на деца и ученици, как се сглобяват и програмират роботи .
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www. inno.pcci.bg

alexander.chobanov@pcci.bg

0899 672428, 032 908989
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Камара на строителите в България
е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите 
(ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  
сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 
2036 членове в 27 областни представителства в страната.
В областното  представителство на КСБ в Пловдив до момента в Централния 
професионален регистър (ЦПРС) са вписани 368 фирми, а членуват 115 
пловдивски строителни фирми. Членството в КСБ Пловдив наподобява клубен 
принцип. Политиката на организацията по отношение на приема на нови членове 
е консервативна, тъй членството в нея е белег за: добра търговска репутация, 
адекватен мениджмънт, трайна браншова принадлежност и клубна култура.

Органи на управление

Председател:
Йорданка Маркова – “Терма Експерт Плюс” ООД

Управителен съвет:
Цанко Драгиев – “Драгиев и Ко” ООД

Николай Хасковлиев – “Анди БГ” ООД
Тодор Коев – “Коев” ЕООД

Илиян Чакъров – “Техстрой” ЕООД
Асоцииран член на УС

Пламен Иванов – “Лустро – 90” ООД

Контролен съвет:
Валентин Кънчев – “Сиенит” ООД

Иван Петков – “Интерстрой – 49” ООД
Велка Арабаджиева – Авис Инженеринг ЕООД

От 2010 г. КСБ Пловдив е в нов собствен офис с площ около 
300 кв.м., разполагащ с голяма многофункционална зала, 
делима на две зали с различна функция – заседателна и 
зала за обучение. Двете зали са модерно обзаведени и 
оборудвани с мултимедийна и озвучителна системи.

През месец април 2009 година се постави началото на проекта АЗ МОГА ДА СТРОЯ. 
Той стартира като лична кауза на г-н Пламен Иванов. Към проекта се присъединява 
КСБ Пловдив, а на по-късен етап проектът се подкрепя и от КАБ и КИИП. В проекта 
участват млади специалисти и преподаватели от Професионалната гимназия по 
строителство архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по строителни 
технологии в гр.Пловдив.
През 2010-2011 г. проекта АЗ МОГА ДА СТРОЯ прераства в национален мащаб.
През 2013-2014 г. той стартира за пета поредна година. В Камарата все повече 
набира сила международния аспект на проекта и по този начин участниците ще 
могат да съпоставят знанията си с тези на връстниците им от другите държави, да 
изградят професионални мостове и приятелски отношения.

Всяка година КСБ Пловдив отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в града и региона, връчвайки 
годишните си награди. Наградите са разпределени в няколко категории, които отразяват различната специфика в дейността на 
фирмите. Голямата награда за строителна фирма “Златен отвес” за пръв път се връчва на традиционното коледно тържество 
от 1998 г. Тя отразява признание най-вече за приноса към бранша и изградените позиции сред колегията. Специализираните 
награди са учредени през 2003 г. и 2004 г. и са в категориите: „Почетен майстор на отвеса”, „Строителна перспектива”, 
„Партньор на годината” и „Строителна традиция”.

ЗА КОНтАКт С НАС:
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ.”МАРИЦА” 154, КОМПЛЕКС ХЕБРОС, СЕКЦИЯ А1, ЕТ.3
ТЕЛ./ФАКС: 032 625 135, Е-MAIL: PLOVDIV_REGISTER@KSB.BG, GSM: 0878 971178, 0878 971091
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МЕЖДуНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ – ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР НА  
юГОИЗТОчНА ЕВРОПА

Международен панаир Пловдив се утвърди като делови център на Югоизточна Европа след 
редица промени, които бяха направени през последните няколко години. Днес експозиционната 
база, инфраструктурата и услугите отговарят на най-високите стандарти. Така над 120-годишната 
традиция на националния изложбен център бе адаптирана към съвременните изисквания на 
бизнеса. 

 Международен панаир Пловдив е разработил  широк спектър от изложения - близо 40 
прояви годишно, представящи повече от 180 бранша на икономиката. В центъра са върховите 
технологии, иновациите и иновативните продукти, развитието на авангардни направления, като 
зелената икономика и икономиката на знанието. 

 Това привлича годишно над 250 000 посетители от България и Европа, които са потенциални 
клиенти и партньори на изложителите.  Преобладаваща част от посетителите са собственици на 
фирми и мениджъри.

 Международен панаир Пловдив фокусира своята активност върху маркетинговата подкрепа 
за бизнеса, за да могат компаниите да разширяват своите пазари и дейности. Акцентира се на 
специализираните браншови изложения, каквато е модерната тенденция в световната панаирна 
индустрия. По едно и също време се провеждат изложения за браншове, които имат общи 
маркетингови интереси и се допълват, съчетават се делови събития и атракции. Това увеличава 
броя на посетителите специалисти и дава повече шансове на изложителите да намерят нови 
клиенти и партньори. 

 Освен богата  гама от възможности за контакти и маркетинг, Международен панаир Пловдив 
предлага и добри условия за презентиране на стоките. В панаирния комплекс са оформени зони 
за изложби, за делови контакти и за отдих. Конгресният център е организатор и домакин на над 
500 събития годишно. На изложителите и посетителите се предоставят различни видове услуги: 
изложбени, рекламни и презентационни, спедиторски и митнически, организиране на делови 
прояви и кетъринг, настаняване в 4-звездния парк-хотел „Санкт Петербург”. 

 Всичко това изгражда един ефективен изложбен модел, обърнат към днешните и утрешните 
потребности на бизнеса и към партньорството между фирми от различни региони. 

 Международен панаир Пловдив e  член на: UFI (Международна асоциация на изложбената 
индустрия), CEFA (Централноевропейски панаирен съюз) и CENTREX 

http://www.fair.bg/bg/
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INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV – A MAjOR BUSINESS CENTRE IN 
SOUTHEASTERN EUROPE

International Fair Plovdiv has won recognition as a major business venue in Southeast Europe after a number of 
changes in recent years. At present, the exhibition facilities, infrastructure and services meet the highest exhibition 
industry standards. Thus, the over 120-year tradition of the National Exhibition Centre has been adapted to the 
modern business requirements.

International Fair Plovdiv has developed a wide range of exhibitions. The exhibition calendar comprises about 
40 events covering over 180 economic sectors. Great emphasis is put on state-of-the-art technologies, innovations 
and innovative products, advanced developments, such as the green business and the economy of knowledge. 

The exhibition events are attended by more than 250,000 visitors from Bulgaria and Europe, who are potential 
customers and partners of the exhibitors. The majority of visitors are company proprietors and managers.

International Fair Plovdiv has focused its efforts on the marketing support for businesses, enabling companies 
to expand their market presence. Following the global exhibition industry trends, particular emphasis is placed 
on industry-specific exhibitions. The simultaneous running of exhibitions serving industry sectors with common 
marketing interests and the combination of business events and attractions increase the number of trade visitors 
and improve the chances of exhibitors to find new customers and partners.

Further to the vast networking and marketing opportunities, International Fair Plovdiv offers good conditions 
for exhibiting goods. The Fairground provides exhibition area, as well as zones designated for business contacts 
and relaxation. The Congress Centre organizes and hosts over 500 events annually. Exhibitors and visitors are 
provided a variety of services related to the exhibition participation, advertising and presentation, forwarding and 
customs clearance, organization of business events and catering, accommodation at the 4-star Sankt Peterburg 
Park Hotel, etc.

Thus, International Fair Plovdiv has created a successful exhibition model facing current and future business 
needs and fostering partnerships between companies from different regions.

International Fair Plovdiv is a member of several renowned international organizations: UFI – The Global 
Association of the Exhibition Industry, CEFA – Central European Fair Alliance, CENTREX – International Exhibition 
Statistics Union.

http://www.fair.bg/en/
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АГРА 4–8.03.
Международна селскостопанска изложба

БиоАГРА – Специализирана изложба за биологично
растениевъдство и живитновъдство

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ 19–23.03.
Международна изложба

ИЗЛОЖБА НА ОБЩИНИТЕ

ЦВЕТНА ПРОЛЕТ 19–23.03.
Специализирана изложба
за цветя, декоративна растителност,
градинско оборудване и аксесоари

ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР 20–23.03.
НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И КООПЕРАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ 21–23.03.
НА КРАСОТАТА И ПРИЧЕСКАТА
Международно изложение за фризьорство,
козметика, грим, парфюмерия и мода

C.A.C. и C.A.C.I.B. 22–23.03.
Международни
киноложки и фелиноложки изложби

ВИНАРИЯ 2–5.04.
Международна изложба
за лозарство и винарство
Фестивал на виното

ФУДТЕХ 2–5.04.
Международна изложба
за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ  2–5.04.
Изложба на висококачествени
италиански храни и вина

ХОРЕКА ПЛОВДИВ  2–5.04.
Международна изложба
за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии
и търговски обекти

ТФ-ФЕСТ 24–25.04.
Международен панаир
на тренировъчните фирми

ХЕМУС 28–31.05.
ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ, СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДЕН  29.09.– 4.10.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

АКВАТЕХ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за технологии и управление на водите

ЕНЕКО 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за  енергетика и екология

АУТОТЕХ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за транспорт и автосервизно оборудване

ЕЛТЕХ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за електроника и електротехника

ИНФОТЕХ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за информационни технологии

ИНТЕРМИН ЕКСПО 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за минната индустрия

ЦВЕТНА ЕСЕН 22–26.10.
Специализирана изложба
за цветя, декоративна растителност,
градинско оборудване и аксесоари

БУЛКОЛЕКТО 24–26.10.
Международен панаир
на колекционерите

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 22–25.10.
Международна изложба
за медицина, стоматология и фармация

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 29.09.– 4.10.
ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ
Съорганизатор: Международна асоциация
на изложбената индустрия – UFI

АВТОМОБИЛЕН САЛОН  ПЛОВДИВ 29.09.– 4.10.

ХИМИЯ 29.09.– 4.10.
Международна изложба за химия

СТРОЙТЕХ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за строителни материали, машини и технологии

МАШИНОСТРОЕНЕ 29.09.– 4.10.
Международна изложба
за машиностроене

Проявата е одобрена от Международната асоциация на изложбената индустрия UFI. Последна актуализация: 31.10.2013. Програмата подлежи на промяна.

C.A.C. и C.A.C.I.B. 25–26.10.
Международни
екстериорни киноложки изложби

2014
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ФЕВРУАРИ

07.02 - 09.02 ПЧЕЛАРСТВО - ПЛЕВЕН 2014 Плевен
13.02 - 15.02 ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО София
13.02 - 15.02 СИХРЕ ИНТЕРИОР София

МАРт

март ЗЕЛЕНА ОЛИМПИАДА София

01.03 - 01.05 ФОРУМ НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА 
КАРИЕРАТА 2014

София, 
Варна, 
Велико 
Търново, 
Русе, Бургас, 
Свищов, 
Пловдив

04.03 - 08.03 АГРА Пловдив
05.03 - 07.03 MACHTECH & METAL София
05.03 - 07.03 IFAM София
05.03 - 07.03 INTRONIKA София
05.03 - 07.03 PLAST София

05.03 - 07.03

EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; 
ВЕИ; ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ; 
АСАНСЬОРИ и ОТПАДЪЦИ - 
МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА И 
ФОРУМ

София

15.03 - 16.03 VW CLUB FEST София
19.03 - 22.03 SECURITY EXPO 2014 София

19.03 - 22.03 BBW (Българска строителна 
седмица) София

19.03 - 22.03 АКВА-ТЕРМ СОФИЯ София
19.03 - 22.03 SOFIA LOGEXPO София

19.03 - 23.03 ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ Пловдив

19.03 - 23.03 ФЛОРА София

19.03 - 23.03 КОЖЕН СВЯТ София

20.03 - 23.03

ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА 
СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ

Пловдив

26.03 - 01.04 СТРОЙКО 2000 София

26.03 - 01.04 АРТ ХОБИ ШОУ София

АПРИЛ

01.04 - 05.04 ТЕХНОМЕБЕЛ София
01.04 - 05.04 СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ София
02.04 - 05.04 ВИНАРИЯ Пловдив

02.04 - 05.04 ФУДТЕХ Пловдив

02.04 - 05.04 ХОРЕКА ПЛОВДИВ Пловдив
05.04 - 13.04 НАЙ-ДОБРОТО ОТ БЪЛГАРИЯ София

10.04 - 13.04 ЛОВ, РИБОЛОВ, СПОРТ София

11.04 - 13.04 BMW & MINI EXPO София

МАЙ

май НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
“БЪДИ ГРАМОТЕН” София

12.05 - 18.05 ИЗЛОЖЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ 2014 Търговище

15.05 - 17.05 ИНДУСТРИЯ НА 
ПОБРАТИМЕНИТЕ ГРАДОВЕ Плевен

20.05 - 22.05 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ София
28.05 - 30.05 БУЛКОНТРОЛА София
28.05 - 30.05 ВОДА СОФИЯ София
28.05 - 31.05 ХЕМУС Пловдив
май-юни СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО София

ЮНИ

01.06 ЕДНОВРЕМЕННО РЕЦИТИРАНЕ 
НА “АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ” София

07.06 - 11.06
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА 
“ДОСТОЙНО ЕСТЬ”

Поморие

27.06 - 28.06 ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА Кюстендил

ЮЛИ

юли

ПАНАИР НА КИСЕЛОТО МЛЯКО. 
ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИТЕ 
ТРАДИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ 
ЗАНАЯТИ

Разград

25.07 - 15.08 МЕД, МОРЕ И СЛЪНЦЕ - 
ПОМОРИЕ 2014 Поморие

АВГУСт

август РЕТРО ПАРАД Поморие

22.08 - 24.08 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ФОЛКЛОРНАТА НОСИЯ Жеравна

26.08 - 29.08 БАТА АГРО 2014 Стара Загора

29.08 - 06.09 ВИДИНСКИ ТРАДИЦИОНЕН 
ПАНАИР Видин

СЕПтЕМВРИ

септември ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН 
ПАНАИР Разград

06.09 - 08.09 XII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
НА НАРОДНИТЕ ЗАНАЯТИ Габрово

20.09 - 21.09 ON! FEST София

25.09 - 28.09 НАСЛУКА - ЛОВ, РИБОЛОВ, 
СПОРТ София

26.09 - 27.09 ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО Кюстендил

29.09 - 04.10 МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАНАИР Пловдив

29.09 - 04.10 АКВАТЕХ Пловдив
29.09 - 04.10 АУТОТЕХ Пловдив
29.09 - 04.10 ЕЛТЕХ Пловдив
29.09 - 04.10 ЕНЕКО Пловдив
29.09 - 04.10 ИНФОТЕХ Пловдив
29.09 - 04.10 ИНТЕРМИН ЕКСПО Пловдив
29.09 - 04.10 МАШИНОСТРОЕНЕ Пловдив
29.09 - 04.10 СТРОЙТЕХ Пловдив
29.09 - 04.10 ХИМИЯ Пловдив

29.09 - 04.10 АВТОМОБИЛЕН САЛОН 
ПЛОВДИВ Пловдив

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ В БъЛГАРИЯ 
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
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ОКтОМВРИ

октомври AUTO CLUB SHOW София

октомври ФОРУМ “ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ” София

08.10 - 12.10 ИЗЛОЖЕНИЕ “ПАРТНЬОРИ НА 
КОЛЕЛА” Плевен

08.10 - 12.10 ФЛОРА София
08.10 - 12.10 КОЖЕН СВЯТ София
15.10 - 16.10 BEGE EXPO София
15.10 - 17.10 COPI’S София
17.10 - 19.10 АВГУСТИАДА 2014 Стара Загора
18.10 - 20.10 АРЕНА НА КРАСОТАТА София
20.10 ЕВРО ДУНАВ Силистра
22.10 - 25.10 МЕДИКУС ДЕНТО ГАЛЕНИЯ Пловдив
22.10 - 28.10 СТРОЙКО 2000 София
22.10 - 28.10 АРТ ХОБИ ШОУ София

НОЕМВРИ

05.11 - 08.11 СИХРЕ София
05.11 - 08.11 ИНТЕРФУД & ДРИНК София
05.11 - 08.11 МЕСОМАНИЯ София
05.11 - 08.11 СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО София
05.11 - 08.11 БУЛПЕК София
05.11 - 08.11 САЛОН НА ВИНОТО София
07.11 ЕВРО ДУНАВ Русе
21.11 - 04.12 НАЙ-ДОБРОТО ОТ БЪЛГАРИЯ София
ноември-
декември ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО София

ДЕКЕМВРИ

07.12

20-ТИ ГОДИШЕН 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ЖЕНСКИ 
КЛУБ В СОФИЯ

София

Забележка: БТПП не носи отговорност за верността 
на данните, предоставени от рекламодателите за 
публикуване, както и за евентуални претенции за авторски 
права и/или права на индустриална собственост върху 
публикуваните в „Календар на панаирите и изложбите в 
България“ материали.

FEBRUARY

07.02 - 09.02 APIcULTURE - PLEVEN 2014 Pleven
13.02 - 15.02 HOLIDAY/SPA EXPO Sofia
13.02 - 15.02 SIHRE INTERIOR Sofia

MARcH

March THE GREEN OLYMPIcS Sofia

01.03 - 01.05 NATIONAL cAREER DAYS 
2014 FORUM

Sofia Varna, 
Veliko Tarnovo, 
Rousse, 
Bourgas, 
Svishtov, 
Plovdiv

04.03 - 08.03 AGRA Plovdiv
05.03 - 07.03 MAcHTEcH & METAL Sofia
05.03 - 07.03 IFAM Sofia

05.03 - 07.03 INTRONIKA Sofia

05.03 - 07.03 PLAST Sofia

05.03 - 07.03

ENERGY EFFIcIENcY, 
RENEwABLES, SMART 
cITIES, ELEVATORS & 
wASTE MANAGEMENT - SE 
EUROPEAN EXHIBITION

Sofia

15.03 - 16.03 Vw cLUB FEST Sofia
19.03 - 22.03 SEcURITY EXPO 2014 Sofia
19.03 - 22.03 BULGARIA BUILDING wEEK Sofia
19.03 - 22.03 AQUA-THERM SOFIA Sofia

19.03 - 22.03 SOFIA LOGEXPO Sofia

19.03 - 23.03 NATURE, HUNTING, FISHING Plovdiv

19.03 - 23.03 FLORA Sofia

19.03 - 23.03 LEATHER & FURFASHION Sofia

20.03 - 23.03

EUROPEAN FAIR OF 
SOcIAL ENTERPRISES AND 
cOOPERATIVES OF PERSONS 
wITH DISABILITIES

Plovdiv

26.03 - 01.04 STROIKO 2000 Sofia

26.03 - 01.04 ART HOBBY SHOw Sofia

APRIL

01.04 - 05.04 TEcHNOMEBEL Sofia
01.04 - 05.04 wORLD OF FURNITURE Sofia
02.04 - 05.04 VINARIA Plovdiv

02.04 - 05.04 FOODTEcH Plovdiv

02.04 - 05.04 HOREcA PLOVDIV Plovdiv
05.04 - 13.04 BEST FROM BULGARIA Sofia

FAIRS AND SHOwS IN BULGARIA IN 2014
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10.04 - 13.04 HUNTING, FISHING, SPORT Sofia

11.04 - 13.04 BMw & MINI EXPO Sofia

MAY

May NATIONAL cAMPAIGN “BE 
LITERATE” Sofia

12.05 - 18.05 EXHIBITION TARGOVISHTE 
2014 Targovishte

15.05 - 17.05 EXHIBITION INDUSTRY OF 
TOwNS PARTNERS Pleven

20.05 - 22.05 BULMEDIcA/BULDENTAL Sofia
28.05 - 30.05 BULcONTROLA Sofia
28.05 - 30.05 wATER SOFIA Sofia
28.05 - 31.05 HEMUS Plovdiv
May-June cHILDREN’S wORLD Sofia

JUNE

01.06
SIMULTANEOUS REcITING 
OF THE POEM “I AM A 
BULGARIAN” 

Sofia

07.06 - 11.06

INTERNATIONAL FESTIVAL 
OF ORTHODOX MUSIc “HOLY 
MOTHER OF GOD - IT IS 
TRULY MEET”

Pomorie

27.06 - 28.06 cHERRY FESTIVAL Kyustendil

JULY

July
YOGHURT FAIR. FOLK 
TRADITIONS AND cRAFTS 
FESTIVAL 

Razgrad

25.07 - 15.08 HONEY, SEA AND SUN - 
POMORIE 2014 Pomorie

AUGUST

August RETRO PARADE Pomorie

22.08 - 24.08 INTERNATIONAL FOLK 
cOSTUME FESTIVAL Zheravna

26.08 - 29.08 BATA AGRO 2014 Stara Zagora
29.08 - 06.09 TRADITIONAL FAIR OF VIDIN Vidin

SEPTEMBER

September TRADITIONAL AUTUMN FAIR Razgrad

06.09 - 08.09 XII INTERNATIONAL FAIR OF 
TRADITIONAL cRAFTS Gabrovo

20.09 - 21.09 ON! FEST Sofia

25.09 - 28.09 NASLUKA - HUNTING, 
FISHING, SPORT Sofia

26.09 - 27.09 FESTIVAL OF FERTILITY Kyustendil

29.09 - 04.10 INTERNATIONAL TEcHNIcAL 
FAIR Plovdiv

29.09 - 04.10 AQUATEcH Plovdiv
29.09 - 04.10 AUTOTEcH Plovdiv
29.09 - 04.10 ELTEcH Plovdiv
29.09 - 04.10 ENEcO Plovdiv
29.09 - 04.10 INFOTEcH Plovdiv
29.09 - 04.10 INTERMIN EXPO Plovdiv
29.09 - 04.10 MAcHINE BUILDING Plovdiv
29.09 - 04.10 STROYTEcH Plovdiv
29.09 - 04.10 cHEMIcAL INDUSTRY Plovdiv

29.09 - 04.10 MOTOR SHOw PLOVDIV Plovdiv

OcTOBER

October AUTO cLUB SHOw Sofia

October FORUM “GREEN EcONOMY 
AND EDUcATION” Sofia

08.10 - 12.10 EXHIBITION “PARTNERS ON 
wHEELS” Pleven

08.10 - 12.10 FLORA Sofia
08.10 - 12.10 LEATHER & FURFASHION Sofia
15.10 - 16.10 BEGE EXPO Sofia
15.10 - 17.10 cOPI’S Sofia

17.10 - 19.10 AVGUSTIADA 2014 Stara Zagora

18.10 - 20.10 ARENA OF BEAUTY Sofia
20.10 EURO DANUBE Silistra
22.10 - 25.10 MEDIcUS DENTO GALENIA Plovdiv
22.10 - 28.10 STROIKO 2000 Sofia
22.10 - 28.10 ART HOBBY SHOw Sofia

NOVEMBER

05.11 - 08.11 SIHRE Sofia
05.11 - 08.11 INTERFOOD & DRINK Sofia
05.11 - 08.11 MEATMANIA Sofia
05.11 - 08.11 THE wORLD OF MILK Sofia
05.11 - 08.11 BULPEK Sofia
05.11 - 08.11 SALON DE VIN Sofia
07.11 EURO DANUBE Rousse
21.11 - 04.12 BEST FROM BULGARIA Sofia

November-
December

SPEcIALIZED TRADE 
EXHIBITION FOR BULGARIAN 
PRODUcERS

Sofia

DEcEMBER

07.12
20TH ANNUAL cHARITY 
BAZAAR OF INTERNATIONAL 
wOMEN’S cLUB OF SOFIA 

Sofia

Note: The data contained are based on the information 
supplied by the organizer of the event in question. The 
accuracy of the listing/advertisements cannot therefore be 
guaranteed by BCCI. BCCI shall not be held liable for damage 
suffered as a result of erroneous or omitted data.
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1. Output 2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

Industrial confidence 1.1 % -7,2 -4,2 -6,0 -8,7 -8,8 -9,6 -8,6 -7,9 -9,8

Industrial production 1.2 yoy % ch. 2,1 5,8 -0,3 -4,6 -2,6 -2,9 0,8 4,1

2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Gross domestic product 1.3 yoy % ch. 0,4 1,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,7

2. Private cosumption 2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Consumer confidence 2.1 % -46,2 -41,0 42,9 -38,0 -42,3 -40,0 -37,7 -39,8 -40,7

2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

Turnover in retail trade 2.2 yoy % ch. -8,4 0,7 -2,4 0,6 4,4 4,9 6,2 6,9

2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Private consumption 2.3 yoy % ch. 0,6 1,7 2,0 2,5 2,0 0,2 -1,0 -1,3 -1,2

3. Investment 2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Capacity utilization in industry 3.1 % 69,5 70,9 70,5 71,3 69,5 71,4 68,0 69,5 69,8

Gross fixed capital formation 3.2 yoy % ch. -18,3 -6,5 0,8 0,8 -0,7 3,1 5,0 1,4 1,2

Change in stocks 3.3 % of GDP 0,1 0,4 2,4 3,4 1,1 1,4 -0,7 0,8 0,2

4. Labour market 2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Unemployment rate 4.1 % 10,2 11,3 12,3 12,3 11,5 12,4 13,8 12,9 12,0

Employed persons 4.2 yoy % ch. -6,2 -3,4 -1,1 -1,1 -0,6 -0,7 0,1 0,8 -0,1

Labour costs 4.3 yoy % ch. 7,5 7,6 7,5 7,3 7,9 7,5 4,7 3,4 2,8

2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

Shortage of labour in industry 4.4 % 6,5 7,5 8,7 7,5 8,5 8,4 9,2 9,1 9,5

Wages 4.5 yoy % ch. 6,4 5,8 6,6 3,3 5,1 3,1 3,1

5. International transactions 2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

Export order books in industry 5.1 balance -43,5 -40,6 -46,5 -54,1 -50,2 -50,4 -52,3 -38,1 -37,6

Exports of goods 5.2 mln. EUR 15561,2 20264,3 20770,2 1761,2 2034,7 2001,2 1936,4 2018,9

Imports of goods 5.3 mln. EUR -18324,8 -22420,4 -24230,4 -2067,6 -2267,7 -1880,6 -2215,2 -2194,2

Trade balance 5.4 mln. EUR -2763,7 -2156,1 -3460,3 -306,3 -233,0 120,6 -278,8 -175,2

Current account 5.5 mln. EUR -533,1 33,2 -520,8 201,0 203,0 850,2 31,5 -82,6

Direct investment (net) 5.6  mln. EUR 977,3 1212,7 1209,0 169,9 247,7 112,6 22,9 -114,2

Portfolio investment (net) 5.7  mln. EUR -635,4 -357,4 -898,4 -141,6 -122,5 53,4 -56,9 -39,4

2010 2011 2012 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3

Exports of goods and services 5.8  yoy % ch. 14,7 12,3 -0,4 3,2 -0,6 -1,5 10,8 4,5 8,5

Imports of goods and services 5.9  yoy % ch. 2,4 8,8 3,7 9,6 2,6 -0,4 5,6 2,0 7,4

6. Prices 2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

HICP 6.1  yoy % ch. 3,0 3,4 2,4 1,2 0,0 -0,7 -1,3 -1,1 -1,0

Producer prices on domestic market (in industry) 6.2  yoy % ch. 7,2 8,6 5,3 0,0 -1,8 -2,9 -3,5 -3,9

Selling prices expectations in industry 6.3  balance 5,5 8,8 9,7 0,3 -1,8 -2,8 2,4 3,7 2,5

Selling prices expectations in retail trade 6.4  balance 5,4 4,7 5,3 0,3 -2,8 -3,0 1,6 -2,8 1,5

7. Monetary and financial indicators 2010 2011 2012 June '13 July '13 August'13 Sept.'13 Oct. '13 Nov. '13

SOFIBOR (3 months) 7.1  index 4,12 3,76 2,25 1,20 1,18 1,09 1,05 1,03

М37.2  yoy % ch. 6,4 12,2 8,4 7,7 6,4 7,7 8,1 9,5
Credit to Non-financial Corporations and Households and 

NPISHs 7.3  yoy % ch. 1,2 3,2 2,8 1,0 0,7 0,4 0,7 0,7

Exchange rate USD/BGN 7.4  value 1,48 1,41 1,52 1,48 1,50 1,47 1,46 1,43

Nominal effective exchange rate 7.5              index 130,5 132,1 131,0 132,4 132,4 133,0 133,1 133,4

KEY INDICATORS FOR BULgARIA*

Source: national Statistical Institute 
This update:   30 December 2013

note: yoy % ch. - growth rate compared to the same period of the previous year.

* The key indicators are elaborated in accordance with the euro zone indicators system. The analytical document is 
quarterly updated. Information source are preliminary and final data from nSI statistical surveys and BnB data.   
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120 LARGEST cOMPANIES BY SIZE OF NET INcOME FROM SALES 
IN PLOVDIV DISTRIcT FOR 2012

Data provided by NSI, TSB - Plovdiv, January 2014

№ cOMPANY EcONOMIc AcTIVITY   wEB SITE

OVER 250 MILLION BGN

1 EVN BULGARIA 
ELECTRORAZPREDELENIE PLC. Distribution of electricity www.evn.bg

2 EVN BULGARIA 
ELECTROSNABDYAVANE PLC. Electricity trading www.evn.bg

3 INSA OIL Production of refined petroleum 
products and briquettes www.insa.bg

4 KCM PLC. Produciton of lead, zinc and tin www.kcm2000.bg

5 LIEBHERR HAUSGERETE MARITSA 
LTD.

Production of domestic electric 
appliances www.liebherr.bg

6  MAXLOGISTIC LTD. Wholesale of tabacco products

7 TOBACCO TRADE LTD. Wholesale of tabacco products www.tobaccotrade.bg

FROM 130 TO 250 MILLION BGN

  

8 BELLA BULGARIA PLC. Wholesale of food and beverages www.bella.bg

9 KAMENITZA PLC. Production of beer www.kamenitza.bg

10 PIMK LTD. Freight transport www.pimk-bg.eu

11 PINOT TRADING LTD. Wholesale of electronic and 
communications equipment www.pinotltd.com

12 TOBACCO VENTURES LTD. Wholesale of tobacco products

13 FILKAB LTD. Wholesale of machinery and 
equipment www.filkab.com

14 HUS LTD. Wholesale of metals and ores www.husltd.com

  

FROM 100 TO 130 MILLION BGN

  

15 ATARO CLIMA LTD. Production of non-domestic cooling 
and ventilation equipment www.ataro.bg

16 BULSAFIL LTD. Preparation and spinning of textile 
fibers www.bulsafil.it

17 GOTMAR LTD. Manufacture of plastic products www.gotmar.com

18 IXETIC PLOVDIV LTD. Manufacture of hydraulic and 
pneumatic pumps and motors www.ixetic.com

19 INSA LTD. Trading with refined petroleum 
products and briquettes www.insa.bg

20 LIGHT COMMERCE LTD. Wholesale of solid, liquid and gas 
fuels, oils www.light-commerce.com

21 LIGHT OIL LTD. Wholesale of solid, liquid and gas 
fuels, oils
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22 SIENIT INVEST PLC. Design and construction of building 
sites, selling them on the market www.sienit.com

23 SKF BEARINGS BULAGRIA PLC. Production of bearings, gears and 
couplings www.skf.com

24 TABAK LOGOSTIC GROUP 
PLOVDIV LTD. Wholesale with tobacco products www.tlg.bg

25 FERMATA PLC. Production of meat products www.bella.bg

  

FROM 70 TO 100 MILLION BGN

  

26 999 - IV. ASENOV LTD. Wholesale of chemical products

27 ABB AUTOMATION LTD. production of power products and 
systems; automation technologies www.abb.bg

28 GLOBALBUSINESS LTD. Wholesale of beverages

29 ZOBELE BULGARIA LTD. Production of soap and detergents, 
cleaning and polishing preparations www.zobele.com

30 EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA 
PLC.

Production and distribution of heat 
energy www.evn.bg

31 MARJ LTD. Wholesale of solid, liquid and gas 
fuels, oils

32 MONDI STAMBOLIISKI PLC. Production of paper and paperboard www.mondigroup.com

33 SOCOTAB LTD. Production of tobacco products www.socotab.com

34 UMBAL ST. GEORGI PLC. Healthcare www.unihosp.com

FROM 55 TO 70 MILLION BGN

  

35 AGRIA PLC. Production of pesticides www.agria.bg

36 ANGEL STOILOV 96 PLC. Trading with metal products www.astoilov96.com

37 BTL INDUSTIES PLC.
Development, production, 
marketing and service of electronic 
medical equipment www.btl.bg

38 VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI 
ZAVODI PLC.

Manufacture of weapons and 
ammunition www.vmz.bg

39 KASKADA LTD. Trading with polymer products www.kaskada-bg.com

40 KINGS TOBACCO PLC. Production of tobacco products www.kingstobacco.com

41 MAXCOM LTD. Production of bicycles and invalid 
carriages www.maxcombike.com

42 United Milk  Company LTD. Production of milk and milk 
products www.umc.bg

43 PETKO ANGELOV BG LTD. Freight transport www.petkoangelov.bg

44 SALINA 7 LTD. Wholesale of solid, liquid and gas 
fuels, oils

45 SILVERTRANS LTD. Wholesale with drinks

46 CITY TOBACCO LTD. Wholesale of tabacco products

FROM 45 TO 55 MILLION BGN

  

47 ACTOR STOCK BUILDING 
COMPANY

Construction of motorways, roads, 
airfields www.aktor.bg
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48 BARTLINK INTERNATIONAL  LTD. Wholesale with meat and meat 
products www.unimeat.eu

49 SIMID 1000 COOPERATIVE 
COMPANY Manufacture of grain mill products

50 MASTER STEEL PROFILES PLC. Trade with metals and ores www.master-sp.com

51 NOVA TRADE LTD. Production of soft drinks, mineral 
and other water www.novatrade.bg

52 PRIMEX ABG LTD. Wholesale of beverages www.primex-avg.com

53 PROFILINK LTD. Production of window frames and 
other plastic builders’ ware www.profilink.net

54 ROJEN-1 LTD. Wholesale of sugar and chocolate 
products www.rojen-1.com

55 SITEX LTD. Wholesale with drinks www.sitex.bg

56 TMT ELCOM LTD. Wholesale of machinery, equipment 
and electrical materials www.tmt-elkom.com

57 YURI GAGARIN PLC. Print packages and other printed 
products www.gagarin.eu

  

FROM 35 TO 45 MILLION BGN

  

58 ASENOVA KREPOST PLC. Manufacture of plastic products www.assenova-krepost.com

59 BREZOVO PLC. production and processing of meat 
of poultry www.brezovo.com

60 BULTEX 99 LTD. Wholesale of clothing and footwear www.bultex99.com

61 VEKTA LTD. Wholesale of solid, liquid and gas 
fuels, oils www.vekta.bg

62 VODOSNABDYAVANE I 
KANALIZATSIA LTD.

Collection, purification and 
distribution of water www.vik.bg

63 DELIKATES 2 LTD. Production of meat products www.delikates.bg

64 DUNAPACK RODINA PLC.
Production of corrugated cardboard 
and packages from paper and 
cardboard www.dunapack.bg

65 LIEBHERR TRANSPORTATION 
SYSTEM MARITSA LTD.

Production of non-domestic cooling 
and ventilation equipment www.liebherr.bg

66 METAL TRADE BULGARIA LTD. Wholesale of metals and ores www.metaltreid.com

67 EUROTRONICS LTD. Wholesale of domestic electrical 
appliances www.eurotronics.bg

FROM 30 TO 35 MILLION BGN

  

68 AGRI BULGARIA LTD. Processing and preserving of fruit 
and vegetables info@agribulgaria.com

69 AD ENTERTAINMENT PLC. Organization of gambling games

70 ASTRAL HOLIDAYS PLC. Tour operator www.astralholidays.bg

71 DIMITAR MADJAROV-2 LTD. Production of milk and milk 
products www.madjarov.bg

72 PATISHTA PLOVDIV PLC. Construction of motorways, roads, 
airfields www.patishta.com

73 TED BED PLC. Manufacture of mattresses www.ted.bg
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74 TECHNO AKTAS PLC. Manufacture of rubber products www.aktasholding.com

75 HELIOS-METALURG LTD. Production of iron, steel and ferro-
alloys www.helios-metalurg.com

FROM 25 TO 30 MILLION BGN

  

76 AGROCHEMICAL LTD. Wholesale of chemical products www.agrochemicalbg.com

77 AIGER ENGINEERING LTD. Manufacture of machinery for food, 
beverage and tobbacco www.aiger.com

78 ALEX TRADE 2010 LTD. Retail sale in non-specialized stores 
with food, beverages and tobacco

79 APEX SERVICE LTD. Wholesale of machinery and 
equipment www.apexservice.net

80 BE PET LTD. Retail sale of automotive fuel in 
specialized stores

81 DEKA TRADE LTD. Wholesale of hardwareand fixture 
products www.decatrade.bg

82 ET FILIPEX ILIYA FILIPOV Wholesale of metals and ores www.philipex.com

83 INTERCOMPLEX LTD.
Production of equipment for 
electricity distribution and 
management www.intercomplex.bg

84 ITD LTD. Manufacture of plastic products www.itd.bg

85 KAST FUTURA-BG LTD. Production of technical ceramics www.castfutura.com

86
CONSULT REGIONAL  
DEVELOPMENT AND PLANNING 
LTD.

Consulting Business and other 
management

87 KUMINYANO FRUIT LTD. Processing and preserving of fruit 
and vegetables www.kuminianofruit.com

88 MBAL PLOVDIV PLC. Healthcare www.mbal.net

89 MINMETINVEST PLC. Wholesale of metals and ores

90 REGIONAL COOPERATIVE UNION 
- PLOVDIV

Wholesale of food, beverages and 
tobacco products

91 CHAIKA PHARMA HIGH QUALITY 
MEDICINE PLC.

Manufacture of pharmaceutical 
preparations www.tchaikapharma.com

  

FROM 20 TO 25 MILLION BGN

  

92 AIT INTERNATIONAL TRASPORT 
LTD. Freight transport www.ait-trans.com

93 BALKANIKA LTD. Trading of hardware, paints and 
glass www.balkanika.domino.bg

94 BULTEK LTD. Mechanical treatment of the metal www.ocmsrl.it/bulltek.html

95 VEDENA LTD. Wholesale of food, beverages and 
tobacco products www.vedena.bg

96 GALAXI PROPERTY GROUP Trading with real estate, 
investments www.galaxy-bg.com

97 GALUS 2004 LTD. Production and processing of 
poultry

98 ELECTROLUX  TABAKOV AND 
SONS LTD.

Construction of utility projects for 
electricity and telecommunications www.electrolux-tabakov.com/
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99 ЕМКО-М LTD. Trade with automotive fuels and 
lubricants

100 ZBE PARTNERS PLC. Production of electricity

101 INDEX - 6 LTD. Production of filling and packaging 
machines and production lines www.index-6.com

102 IPO LTD. Mechanical treatment of the metal www.ipo-bg.com

103 CERAMIC GROUP LTD. Trading with building materials www.ceramic-group.com

104 COMPLEX ONCOLOGY CENTER 
- PLOVDIV LTD. Healthcare www.onkoplov.com

105 LIDER 96 LTD. Manufacture of bicycles and invalid 
carriages www.leader96.com

106 LUCKY INVEST PLC. Extraction of ores of nonferrous 
metals

107 MGS OIL LTD. Non-specialized wholesale of food, 
beverages and tobacco

108 MEXON LTD.
Manufacture of soap and 
detergents, cleaning and polishing 
preparations

www.mexon.bg

109 YUPITER 05 LTD Manufacture of other fabricated 
metal products unclassified www.jupiterholding.bg

110 SADINA 99 LTD Manufacture of grain mill products www.sadina.com

111 SIENIT LTD. Design and construction of building 
sites, selling them on the market www.sienit.com

112 SK ARNAUDOV LTD.
Building construction and 
implementation of infrastructure 
projects www.arnaudov.com/new

113 SOLARIS 999 LTD. Wholesale of other food products

114 TOBACCO TRADE SERVICES LTD. Wholesale of tobacco products

115 UNITEMP LTD. Production and processing of meat www.unimeat.eu

116 FAMILEX LTD. Wholesale of food, beverages and 
tobacco products www.familex-bg.com

117 PHILICON-97 PLC. Processing and preserving of fruit 
and vegetables www.philicon.net

118 FTB LTD. Wholesale of hardwareand fixture 
products

119 HELIOS-METAL CENTER LTD. Manufacture of metal structures 
and parts www.hmcbg.com

120 SHTECA ELECTRONICS 
BULGARIA LTD.

Manufacture of electrical and 
electronic wires and cables www.stecaelektronik.bg
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SOUTH cENTRAL REGION - GENERAL DEScRIPTION
Ministry of Regional Development, Sofia, 2013

The South Central Region (SC Region) is part of the NUTS 1 South West and South Central Bulgaria Region. 
The territory of the South Central Region includes the districts of Plovdiv, Pazardzhik, Smolyan, Kurdzhali and 
Haskovo and the 57 municipalities they consist of.

The Region includes the western half of the Upper Thracian Lowlands, the southern part of the Central 
Balkan Mountain Range, part of Sredna Gora Mountain, the Sub-Balkan Valleys, and a large portion of the 
Rhodope Mountain. The SC Region comprises 20,1% of the territory of the country. It is the largest in area (22 
365 sq. km.) among the NUTS 2 regions in Bulgaria.

According to data from the latest census, dating back to 2011, as much as 20,08% of the total population 
of Bulgaria lives in the SC Region, its population being 1 479 373 people – under this indicator the Region 
ranks second in Bulgaria, following the South West Region. The population density is 66,1 people per sq. km., 
which is almost as high as the national average. Almost half of the population of the Region lives in Plovdiv 
District. The level of urbanisation is 66,7% and the Region belongs to the group of less urbanised regions.

The economic development of the SC Region is relatively stable. In 2010 the GDP per capita provided in 
the region amounted to 84,4% of the national average and 30% of the EC-27 average. 8,8% of the national 
foreign direct investment (FDI) inflows are attracted by the SC Region. In terms of economic development 
Plovdiv District takes the leading position.

The regional levels of the gross value added (GVA) by basic sector indicate a marked potential and actual 
contribution of the service sector to the economic development of the Region and its constituent districts. 
Second in significance and contribution to the regional economy is the industrial production sector. Agriculture, 
although in third position in the GVA structure, continues to be pretty important for the SC Region.
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The SC Region is characterised by an outstanding abundance and diversity of natural, cultural and historic 
heritage sites and mineral water. The development of tourism in the Region is of growing importance for the 
economy and also employment- wise. The available tourism and recreation resources provide opportunities 
for the development of different types of tourism and their combination, as well as for capitalising on them 
either throughout the year or at least during two seasons. The Region has a well-developed winter tourism 
and recreation and spa tourism.

The Region hosts fixed cultural heritage sites of national and international stature: the Bachkovski, 
Sopotski, Kaloferski monasteries and the Krustova Gora – Sveta Troitsa Monasterial Complex; the Starosel and 
Perperikon Thracian temples; the Ancient Plovdiv and Hissarya archaeological reserves; the Thracian tomb by 
the village of Alexandrovo; the Thracian tomb and Byzantine fortress near the village of Mezek; the Thracian 
sanctuary near the village of Tatul; the Ancient Theatre in Plovdiv; the Assenova Krepost Fortress; the caves 
of Snezhanka, Dyavolsko Gurlo, Yagodinska, among others.

The Region is the richest in biodiversity among Bulgarian regions. A large portion of the Central Balkan 
National Park, the Rila National Park and the whole massif of the Rhodope Mountain Range fall within the 
remits of the Region. It hosts the largest number of Natura 2000 protected areas – 44,5% of the designated 
areas in the country. This is one of the regions where the natural environment is conserved, attractive and 
extremely diverse. Equally, the SC Region is described as one of the regions in Bulgaria with most polluted 
air - on the territory of the towns of Plovdiv, Assenovgrad, Dimitrovgrad and Kurdzhali. One of the most 
serious problems in the field of water supply and sewerage in the Region is the deficit of environmental 
protection infrastructure – the water supply infrastructure and the waste water treatment infrastructure are 
not available in all places.

The energy production infrastructure is very well developed. There are favourable conditions for building 
small-scale Hydropower Plants in the Region’s mountainous areas and the use of solar energy for electricity 
production.

The South Central Region is well integrated in Europe’s transportnetwork. The territory of the Region is 
crossed by the European Transport Corridors Nos. 4, 8 and 9, as well as the TRACECA Corridor which links the 
countries of the Caucasian region with those of Central Asia. The first-class road network is lowest in share, 
compared to the rest of the regions, and is situated primarily in the northern part of the Region. The Region’s 
road network consists mainly of second- and third-class roads, in an unsatisfactory state at that.

Air transport is represented by Plovdiv Airport which serves international flights. It has a good transport 
link with the Capital city and there is a railroad in the near vicinity, namely the Sofia – Plovdiv – Bourgas/
Svilengrad line.

As at 31st December 2012 the employment rate for the population aged 20 to 64 years in the SC Region 
at 61,2% was lower than the national average and the unemployment rate for the population aged 15 to 64 
years at 14% was relatively high.

The achievement of rapid economic development in the South Central Region presupposes maintaining 
a stable, high growth rate of the service industries, increased investment rate, expansion of the industrial 
production sector, more specifically manufacturing, diversification and environment-friendliness, efficiency 
and effectiveness of agrarian activities and forestry.

DEVELOPMENT POTENTIALS

The development potentials of the South Central Region, as listed in the National Regional Development 
Strategy of the Republic of Bulgaria (2012-2022), lie in the following areas:

• The huge diversity of natural, cultural and historical cultural heritage features provides development 
potential in terms of resources for alternative tourism development and opportunities for diversification of 
the regional economy;

• The availability of science and research centres, higher-education establishments and colleges is a 
development potential for the R&D sector;

• The Region’s favourable geographic position provides conditions for growing all types of arable crops 



112

and the use of RES;

VISION

The South Central Region – attractive for living, business and tourism, with better conditions for 
communication and a preserved natural and cultural heritage

DEVELOPMENT OBJEcTIVES AND PRIORITIES

Priority „Strengthening the competitiveness of small and medium-sized enterprises as a driver of regional 
economy”

The value of the GDP at current prices produced in the South Central Region in 2010 amounted to 9 924 
million leva. The relative share of this regional GDP out of the total national GDP is 14,1%, which makes the 
Region second in contribution after the South West Region. The average GDP per capita for 2010 for the 
South Central Region was 6 525 leva, the national average for this indicator being 9 359 leva. The largest 
contribution to the GDP in the Region belongs to Plovdiv District - 53,4%, the lowest contribution belonging 
to Smolyan District - 8,17 %, followed closely by Kurdzhali District at 8,22%. Plovdiv District is in one of the 
leading positions (following Sofia City District) in terms of its contribution to the national GDP, the level of its 
contribution being 7,5% for 2009, the proportion in the national GDP for the districts of Kurdzhali, Smolyan 
and Haskovo being below 2%.

The gross value added (GVA) delivered by the SC Region in 2010 was 8 545 million leva. The largest 
contribution to the regional GVA belongs to the service industries at 54,1%, the production industries 
contributing 38,1%, agriculture - 7,8% which is considerably higher than the national average at 4,9%. The 
largest contribution to the national GVA from agriculture and forestry comes precisely from the SC Region, its 
level being 22,5%.

In the course of the last 10 years Plovdiv District (more specifically the town of Plovdiv) has emerged 
as a developed industrial and logistical hub. Plovdiv District hosts a non-ferrous metal works, the factory 
Liebherr Housgerate Maritsa for production of refrigerators and freezers, the Mondi paper production factory 
in Stamboliiski, the Schneider Electric plant producing electrotechnical equipment, the Linde facilities for 
battery-driven small trucks, FilKab producing cables and conductors, HUS – among the leaders in the country 
in terms of trading with metals, tin and iron, Bulsafil producing yarn. The Kamenitsa Brewery, Simid 1000 
Cooperation, United Dairy Company, Kristal Sugar Refinery, Bella Bulgaria, the Brezovo company for meat 
processing, the Krassi mayonnaise–producing company are among the largest food industry producers in the 
district. Assenovgrad specializes in wedding-dress-making and the production of formal ware.

Core Economic Indicators GDP per capita in leva Cumulative (FDI) in 
thousands of euro

Revenues from overnight 
stays in thousands of leva

South Central Region 6525 1908766.1 74542
Kurdzhali 5076 76300.8 1390
Pazardzhik 5390 397258.9 16961
Plovdiv 7291 1259572 34743
Smolyan 6235 72584.5 15719
Haskovo 5136 103049.9 5729

Haskovo District (more specifically the town of Haskovo) is one of the main centres in the country for the 
production of machinery for the food industry. The largest companies representing this sector are Rodina, 
Trakia Komers, Donido, Harnimash Engineering. The chemical industry is developed in the district too. One 
of the largest artificial fertilizer producers in the country, Neochim, is based here. The sewing and knitwear 
industries are very well developed, represented both by large companies and SMEs, more or less evenly 
distributed on the territory of the district. The larger companies operating in this sector are Nikena, Mir, 
Beni, Detelina. As regards bread bakery and confectionery production, the meat-processing industry, wine 
production, beer production, dairy production, the tobacco and canning industries the more prominent 
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factories are Zlatna Trakia, Gold Oil, Deroni, Vinprom Shito Aida, Bulgarian Cheese, Lotos, Svareks. Wine 
production is represented by Sakar Winery, Lyubimets, Katarzhyna Estate in Svilengrad, Terra Tangra in 
Harmanli, Stambolovo Winery, Yamantievi Winery in Ivailovgrad, etc.

The largest rubber products manufacturer in Bulgaria is based in the district of Pazardhzhik – Coutchouk. 
Pazardzhik District is also the home of: the copper-extracting plant Asarel-Medet in the town of Panagzyuriste 
– one of the largest employers, Elchim-Iskra producing storage batteries, Duropack Trakia Papir producing 
paper and corrugated cardboard, the Paper Production Plant in Belovo, Technotex producing technical and 
interior fabrics, Biovet producing substances for use in veterinary medicine, Vinprom Pestera producing 
alcoholic beverages. Other established wineries include Bessa Valley in the village of Ognyanovo, Karabunar 
in September District, Rumelia in Panagyuriste. Pazardzhik District specializes in optics. In Panagyuriste there 
are several factories producing optical and laser instruments for defence and medicinal purposes. The town 
of Pestera is famous as a shoe-production centre, the largest companies being Gido, Adi and Abrashev. Gimel 
Greenhouse is located on the territory of the Region and it produces organic vegetables. An important sector 
of the District’s economy is wood processing. Enterprises working in this sector are based mainly in Velingrad 
and Bratsigovo. In Bratsigovo they specialize in the manufacturing of prefabricated wooden houses, the 
companies operating in this sector being Bratya Pashkulevi, Byal Bor, Oreshaka and BG House. In Velingrad 
the majority of furniture-producing companies work with real wood. Some of the established companies in 
furniture-production are Kolorado Mebel, BMD, Yavor, IMS Forinvest in Pazardzhik, Kronos Mebel and Lazy in 
Velingrad.

The larger companies within the Kurdzhali District are based in the municipalities of Kurdzhali, 
Momchilgrad and Ivailovgrad. Non-ferrous metallurgy is represented by Gorubso-Kurdzhali which specializes 
in the extraction and processing of iron and copper ore; the metal-processing industry by Pnevmatika-Serta 
in the town of Kurdzhali, Dzhebel 96 in the town of Dzhebel, Teklas in Kurdzhali. Zora, Ivailovgrad specializes 
in the extraction and processing of construction materials, while Formoplast in Kurdzhali specialises in the 
production of plastic products. The District is also the home to a number of sewing and textile factories. 
Krumovgrad Municipality is the home of the only specialized enterprise, Khan Kroum, operating in the field of 
production of shoes and shoe accessories. The large employers in Smolyan District are Gamakabel producing 
cables and conductors, Elitex producing textile dress, Rhodopea producing dairy, Kostal producing car spare 
parts, ZMM and Areksim operating in the field of machine-building. In Chepelare is situated the only ski-
producing factory in Bulgaria.

As at 31st December 2011 the concentration of FDI in the SC Region was 8,8% of all nationally attracted 
FDI. Plovdiv District is most active, where 66% of all regional investments were focused, followed by the 
Pazardzhik District at 20,8%, the remaining three districts of Haskovo, Smolyan and Kurdzhali having attracted 
some 4-5 % each. Plovdiv District ranks fourth among Bulgarian districts, having attracted 5,8% of all FDI in 
Bulgaria.

Focus on R&D, technological development and innovation

The level of Research and Development (R&D) expenditure in the South Central Region in 2011 reached 
22 502 thousand leva, which constituted 5,2% of total national R&D expenditure. Compared to 2009, the 
share of R&D expenditure in percentage terms out of the Region’s 2010 GDP has been on the increase, albeit 
a slight one. Its level reached 0,23%, this contribution being still far too small, compared to the national 
commitment in the Europe 2020 EU Strategy and the relevant National Reform Programme of the Republic of 
Bulgaria (2013-2015) as regards the R&D expenditure as % of the GDP, targeted at 1,5% by 2020.

Develop business networks and clusters

The situation with the non-financial sector of the economy in the South Central Region is characterised by 
predominance of micro and small enterprises over medium-sized and large ones.

As at 31st December 2011 the total number of enterprises in the SC Region amounted to 65 264 or 17,8% 
of all enterprises in the national economy. In view of achieving increased productivity and competitiveness 
of local enterprises interventions will be supported aimed at accelerating the rate of equipment upgrade and 
establishing an environment which promotes development of new technologies and innovative products. The 



114

town of Plovdiv where universities, colleges, scientific and research institutes and laboratories are situated 
with highest potential for technological research, will take the lead. Existing innovation-generation structures 
and institutions in the SC Region will be supported, as well the establishment of new science-and-research, 
university and innovation centres, priority being given to ones operating in the fields of agriculture and the 
food industry.

Taking account of the fact that the electrotechnical and electronic industries were well developed in the 
near past and bearing in mind the existing scientific potential in the Region, an important role in achieving 
stable economic growth in the SC Region will be played by cluster development in tourism, agriculture, 
forestry and the electrotechnical industry. Support will be provided for the development of a high-tech park 
in Plovdiv. This requires interventions related to improved efficiency of existing business services and the 
introduction of new such services, including specialised services for groups of SMEs.

Improve build and access to regional and local business infrastructures

In large production-industry centres in the region, such as Plovdiv, Maritsa, Rakovski, Pazardzhik, 
Panagyuriste, Dimitrovgrad, Kurdzhali, Haskovo, Svilengrad, it is envisaged that new or existing business, 
industrial and technological zones and parks are developed. Interventions will seek to improve access to 
industrial zones, the water supply, sewerage, waste water treatment, internal road/street networks within 
such zones, electricity supply, gas supply, access to Internet, access to logistical and warehouse services, etc.

PRIORITY „DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FORMS OF TOURISM AND cULTURAL AND cREATIVE 
INDUSTRIES IN THE SOUTH cENTRAL REGION”

create conditions for and encourage the development of various forms of tourism

Tourism development in the SC Region is of increasing significance to the regional economy and 
employment. As at 31st December 2012 the revenues from total number of overnight stays in the SC Region 
amounted to over 74 million leva, which makes 8,9% of the total national revenues of this type. 19% of all 
shelter facilities and accommodation are located in the SC Region – 524 of them.

Tourism is largely concentrated in the districts of Plovdiv and Smolyan since they offer better conditions for 
winter/ski tourism over the active season and for spa, cultural and historical tourism, entertainment, business 
and congress tourism – on an annual basis. The largest proportion of the shelter facilities in the Region are 
based in Smolyan district – 48,3% (9,2% of the total national level), followed by Plovdiv District with a share 
of 27%. The largest contribution is made by the resorts of Pamporovo, Chepelare, Hissarya, Velingrad, etc. A 
very limited number of shelter facilities are to be found in the Haskovo and Kurdzhali districts taken together 
- 14%, which translates into a small share of overnight stays revenues – 9,5%.

Tourism in the Region tends to have a slant towards the winter tourism and recreation and spa tourism. 
It should be noted that in addition to the spa centres and resort zones in the Rhodopes, the SC Region hosts 
numerous other natural and anthropogenic zones and features – rivers and dams, caves, natural phenomena, 
religious and cultural sites, settlements of ethnographic significance, fixed cultural heritage sites and sites 
of archaeological value, all of which can be used more fully to diversify the tourist product and increase 
tourism revenues and all-year-round employment. The Region hosts fixed cultural heritage sites of national 
and international stature: the Bachkovski, Sopotski, Kaloferski monasteries and the Krustova Gora– Sveta 
Troitsa Monasterial Complex; the Starosel and Perperikon Thracian temples; the Ancient Plovdiv and Hissarya 
archaeological reserves; the Thracian tomb by the village of Alexandrovo; the Thracian tomb and Bysantine 
fortress near the village of Mezek; the Thracian sanctuary near the village of Tatul; the Ancient Theatre in 
Plovdiv; the Assenova Krepost Fortress; the caves of Snezhanka, Dyavolsko Gurlo, Yagodinska, among others. 
A large number of these tourist sites are developed primarily as one-day trip destinations (mere “stops”). 
In order to encourage visitors to stay longer, and for optimal use of natural and anthropogenic resources 
available in the Region, it is reasonable to include them in a regional tourist product and advertise them as 
such so as to increase their popularity.

Adding value to winter and spa tourism can be achieved through offering various tourist packages allowing 
combinations of winery, adventure travel and extreme tourism, on the one hand, and, on the other hand, 
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visits to cultural and natural heritage sites in the Region. In addition, the Region has significant experience 
and traditions in congress tourism, with Plovdiv as a destination. There are suitable conditions to encourage 
the development of rural tourism, especially in the Rhodopes, where cultural traditions are preserved and 
there is potential for organic farming.

Interventions aimed at the following are envisaged with a view to promote tourism development and 
diversify the tourist image of the SC Region:

• preservation, restoration, conservation, socialisation and popularisation of fixed, non-fixed and intangible 
cultural heritage features;

• building and reconstruction of infrastructure providing access to cultural monuments and natural 
phenomena;

• creating specific tourism products and advertising them;

• organisation and delivery of cultural events.

Develop the cultural and creative industries

Events of national and international significance in the SC Region worth mentioning include: in the town 
of Plovdiv – the International Chamber-Music Festival, the Verdi Festival, the International Theatre Festival, 
the International Puppet Theatre Festival, the International Graphic Studio Pleinair, the Ancient Plovdiv 
International Painting Pleinair, Zlatnata Rakla International TV Festival, International Folklore Festival, etc.; in 
the town of Haskovo – National Violin-Player Competition with international participation, the International 
Jazz Festival, the Festival of Christmas Carols and Traditions; in the town of Dimitrovgrad– National Days of 
the poet Penyo Penev, etc.

The development of cultural industries will improve the contemporary image of the towns in SC Region. 
Efforts will be focused on measures and interventions contributing to electing Plovdiv as Europe’s cultural 
capital for 2019, initiatives for establishing creative industries incubators, development of cultural or 
archaeological reserves and ethnographic complexes.

PRIORITY „DEVELOPMENT OF INFRASTRUcTURE FOR ENVIRONMENTAL PROTEcTION AND 
ADAPTATION TO cLIMATE cHANGE”

Enhance the quality of water supply infrastructure and services

As regards the level of development of the water supply system reached as at 31st December 2011 the 
South Central Region ranked last among the NUTS 2 regions in Bulgaria, the proportion of population covered 
by the water supply system being 97,9%, whilst the national average was 99,2%. Of all five districts in the 
Region the population of Plovdiv District only enjoys the full 100% coverage. Kurszhali District remains most 
problematic in this respect where as little as 88,7% of the population is linked to the water supply system, 
followed by Smolyan District at 91,7%. Less than 1 % of the population is facing water supply restriction regimes 
and it is almost exclusively concentrated in Kurdzhali District. Priority will be given to interventions seeking 
to build new water supply networks in non-water-supplied settlements, in areas with tourism potential, in 
business development zones, as well as to measures for reconstruction of the existing water supply system 
and building water sources, such as dams, for water supply purposes, etc.

Build and modernise the sewerage infrastructure and the waste-water-treatment infrastructure

As regards building sewerage networks the Region is in a more favourable position. The proportion of the 
population covered by the sewerage system as at 31st December 2012 was 71,3%. Under this indicator too, 
the level of service coverage is the lowest in Kurdzhali District – 43,9%, which is the lowest among the districts 
nationwide, with the exception of Razgrad District which scores even lower.

In the Region the picture of the coverage of population by waste water treatment services is unfavourable 
– as little as 41.2% of the population is covered, the national average being 55,7%. In Kurdzhali District as little 
as 4% of the population is covered by the service of waste water treatment plants, which is the lowest in the 
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country, the district being on a par with Vidin, Silistra and Yambol.

The improvement of waste water treatment is a key priority for the Region. Planned interventions are 
aimed at building further sewerage infrastructure or modernising existing one, as well as building and 
modernisation of waste water treatment infrastructure, all of which will lead to reduced water loss.

Improve waste management

The proportion of the population covered by a system of organized waste collection in the South Central 
Region is 98,8%. The lowest level of population coverage is in Kurdzhali District, where 94,3% are covered, 
while the highest level of population coverage is achieved in Plovdiv District – 100%. Comparison on a national 
scale singles out the districts of Vidin, Dobrich and Shoumen as ones with lower proportion of coverage, which 
is slightly below the national average (98,9%). Future interventions will seek an all-round solution to waste-
related problems in the Region – building an efficient integrated waste management system. The introduction 
of domestic waste processing in regional depots will reduce the number of dumping grounds in operation. 
In view of the tourism development potential, the improved waste management will have an extremely 
beneficial effect, including on small settlements, since it will improve the quality of the environment.

Strengthen the network of protected areas and locations under the Natura 2000 European network

The SC Region is one of the most bio-diverse regions in the country. A large portion of the Central Balkan 
National Park, the Rila National Park, the whole massif of the Rhodope Mountain Range and a portion of 
the Sakar Mountain fall within the remits of the Region. As many as 11 reserves, 9 maintained reserves, 155 
protected areas and 98 natural phenomena are located on the territory of the Region. Interesting sites of 
nature include Raiskoto Pruskalo and the Karlovo Waterfall, the Great Dzhendemski Waterfall, Suchurumskoto 
Pruskalo, Suvarcharsko Pruskalo, the Suhata Pestera Cave, the Yuzhen Dzhendem Canyon, etc. The Balkan 
Mountain Range is the home to the largest and oldest oak forests in Europe, to vast and abundant high-land 
pastures. There are a total of 291 bird species registered in the Rhodopes. As many as 90 of them are of 
preservation importance within Europe and 4 are endangered in global terms: the Eastern Imperial Eagle, 
the Lesser Kestrel, the Corn Crake, the Pygmy Cormorant. As many as 36 out of the 38 bird-of-pray species 
residing in Europe can be found in the eastern range of the mountain. The Eastern Rhodopes are one of 
the two natural refuge places for birds of prey in Europe. Over the millennia specific and unique natural 
phenomena have emerged, such as the caves in near the villages of Trigrad, Yagodina, Chepelare, Orehovo, 
Mogilitsa, Orpheus’ Rocks near Smolyan, Chudnite Mostove (the Marvellous Bridges), Chervenata skala (the 
Red Rock), etc. The Sakar Mountain which falls within the remits of Haskovo District is of environmental 
significance as a habitat of the most endangered birds of prey in Europe and globally such as the Eastern 
Imperial Eagle.

Core Demographic 
Indicators

Population 
size measured 
in number of 
people

Employment rate 
for population 
15-64 yaers in %

Enemployment 
rate for 
population 15-64 
yaers in %

Proportion of people 
with a higher- 
education degree as % 
of the population aged 
over 7 years

South Central Region 1479373 56.9 14.0 15.8
Kurdzhali 152808 55.1 9.1 10.3
Pazardzhik 275548 52.4 18.5 12.4
Plovdiv 683027 60.0 11.4 19.4
Smolyan 121752 55.3 21.9 13.5
Haskovo 246238 55.0 15.0 14

The natural and geographic features of the Region largely determine the structure of its territory – 48,1% 
is agricultural land, 45,1% - forests, while the proportion of urbanised areas is low – 3,9%, the national 
average being 5%. The SC Region is the one with the largest number of Natura 2000 protected zones – 44,5% 
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of the designated areas in the country. The Region’s share of protected areas is 6%, a larger share among 
NUTS 2 regions in Bulgaria being registered only by the South West Region. The improved management of 
existing protected areas is among the top priorities as regards environmental protection. This includes their 
institutional strengthening, as well as their socialisation as sustainable tourist sites.

Remedy the consequences of industrial and domestic pollutionand curb its emergence

The SC Region is among the regions with most polluted airin the country. The main sources of pollution are: 
production industries (metallurgy, the energy sector, mining and quarrying), road transport, thermal power 
plants, the wide use of solid fuel (wood and coal) for domestic heating, the unattended dust-spread from 
building and repair works, the areas with no amenities in settlements. Traditionally Plovdiv, Assenovgrad, 
Dimitrovgrad and Kurdzhali are problematic zones. The state of surface water is evaluated as very bad. 
Greatly contaminated river sections are registered along the rivers of Maritsa, Topolnitsa, Arda, Vucha and 
Chepinska. There are areas with radiation problem that have to do mainly with metal ore extraction. In order 
to overcome these disadvantages, it is planned to continue supporting: the development and implementation 
of air quality management programmes, the increased use of environmentally-friendly fuels and encouraging 
their production, elimination of the consequences from the use of unregulated dumping grounds and the 
removal of depots with herbicides; sustainable management of agricultural land.

Prevent climate change hazards

As part of the overall assessment exercise on EU regions in terms of their level of vulnerability to development 
challenges by 2020 – globalisation, climate change, demographic change and energy dependency - the South 
Central Region is classified as a region of medium risk. Hazards associated with water erosion, floods and 
landslides are higher than average. The share of floods in the SC Region in the national floods picture is 33%, 
the highest number of floods, respectively the highest level of damages, being registered in Smolyan District.

In order to improve the environment-protection status of the Region, it is envisaged to support targeted 
interventions involving: building and strengthening infrastructure and systems for prevention of and tackling 
floods, landslides, fires and other natural calamities, including the introduction of early warning systems and 
systems facilitating contingency management. Bearing in mind the specific features of the Region, priority will 
be given to measures involving the restoration of irrigation-and-land-reclamation (hydromelliorative) systems 
and implementation of counter-erosion actions as a factor in flood prevention.

Adapting to climate change is of critical significance for the SC Region so as to counter its negative impact 
on agriculture and forestry, tourism development, the state of water resource and the overall biological 
balance in the Region. Planned measures and interventions seeking to mitigate the impact of climate change 
in the course of implementing sectoral policies in the Region will be all-round in nature. Projects to receive 
support will be aimed at: building and reconstruction of water treatment facilities, minimizing the emissions 
of contaminants in the air issued by industrial sites, technological modernisation of production processes, 
increasing the share of electricity produced by Hydropower plants in the Region, increasing the consumption 
of natural gas, reducing emissions from transport and optimization of transport schemes, increasing energy 
efficiency and building new parking lots and bike lanes. Organic agriculture (farming and livestockbreeding) 
programmes are to be implemented with a view to reducing land and soil degradation and conserving and 
restoring the Region’s biodiversity.

Support the transition to low-carbon economy

The energy infrastructure is very well developed in the SC Region. It hosts the Maritsa 3 Thermal power plant 
based in Dimitrovgrad which is coal-fuelled and produces 250-450 million kWh of electricity. The introduction 
of Hydropower plants (HPPs) is a good opportunity for the Region. There are suitable conditions for building 
small-scale HPPs in the mountainous area of the Region, in the districts of Smolyan and Pazardzhik. It is 
here that the PAVETS Chaira station is built – the largest Hydropower Plant in South-Eastern Europe. A large 
proportion of the territory of the SC Region is perceived as zones where there are natural conditions for the 
use of solar energy for electricity generation – the districts of Plovdiv, Kurdzhali and Haskovo. Interventions to 
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be supported will be aimed at increased energy efficiency in the public and housing sectors, which includes 
wide use of RES in public infrastructure and building and in the housing sector. Implementing projects seeking 
to increase the proportion of energy produced by HPPs will help the Region cut on its vulnerability as regards 
climate change and will contribute to the achievement of sustainable development.

The South Central Region hosts transit gas pipelines transferring natural gas for Greece and Macedonia. 
A number of deviations from the trunk gas pipeline are built, which supply settlements and industrial zones 
at some distance from it, such as Pazardzhik, Plovdiv, Assenovgrad, Rakovski, Purvomaj, Dimitrovgrad and 
Haskovo. The gasification of new industrial zones is planned, as well as an increase to the number of domestic 
consumers on the territory of the South Central Region, which is a prerequisite for reducing air pollution in 
the Region and saving on primary energy. Special focus will be placed on gasification of settlements with 
tourism development potential.

Support will be provided for the introduction of the electrification approach to urban mobility and public 
transport – through the introduction of local preferences and building a battery-charge infrastructure for 
electric vehicles.

PRIORITY „IMPROVE AccESS TO EDUcATIONAL, HEALTH, SOcIAL AND cULTURAL SERVIcE AND 
SPORTS”

According to data from the latest census, dating back to 2011, the size of the population in the SC Region 
was 1 479 373 people, which makes 20,08% of the total population of Bulgaria. The size of the population is 
larger in the South West Region only. The population is unevenly distributed over the SC Region’s territory, the 
mountainous and peripheral districts and municipalities near the border with the Republic of Greece being 
most sparsely populated. The largest proportion of the population is concentrated in Plovdiv District - 683 027 
people, which is almost half (46,2%) of the Region’s population. The smallest proportion of the population lives 
in the districts of Smolyan (121 752 people) and Kurdzhali (152 808 people), which corresponds, respectively, 
to 8,2% and 10,3% of the population of the Region. Over the course of the 2007-2011 period, the population 
of the SC Region decreased by 4,3%. The largest decrease was registered in Pazardzhilk and Haskovo districts, 
the lowest – in Plovdiv and Kurdzhali.

The negative tendencies as regards the natural increase of the population in the Region, determined by 
low birth rate and relatively high death rate, seem to be here to stay. These factors, coupled with the impact 
of external migration, directly or indirectly deteriorate further the demographic situation. In all districts in the 
Region the natural growth rate of the population follows the tendency, valid for the entire country, of being 
negative; it is only for Plovdiv District that the values are more favourable than the national averages. The 
natural growth rate is highest in the districts of Smolyan and Haskovo.

The age structure of the population in the districts of the Region is unfavourable. The size and share of 
aging population is growing, while the share of the younger generations is diminishing. Around 15% of the 
Region’s population fall below the working-age mark, 63% form the working age group, whilst 22% are above 
the working-age mark. Kurdzhali District enjoys the most favourable age structure in the entire Region.

Compared to the national averages, the structure of the population as regards education is more 
unfavourable – a relatively low percentage of the population has secondary or higher education, while a large 
proportion of the population has basic education or they have not completed their primary education, or 
even never went to school.

In order to retain young people in the Region and increase birth rate, strongest emphasis will be placed on 
the creation of suitable conditions for the development of human resources and fulfilment of their potential, 
as well as on employment promotion and increasing the income level.

Improve access to educational services

As at 31st December 2011 there were a total of 476 educational institutions in the SC Region, the 
educational network comprising 463 schools, 8 colleges (6 in Pazardzhik District, and 1 each in the districts 
of Smolyan and Kurdzhali) and 5 universities and specialised higher-education schools (all of which situated 
in the town of Plovdiv). The proportion of children visiting kindergartens in relation to the population aged 
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3 to 6 years is the smallest (together with that in the SE Region). According to the latest census the share of 
the population with basic education (out of the total population of the Region) amounts to 24,6%, which is 
higher than the national average at 21,6%; secondary education is completed by 38,7% of the population. 
The proportion of people with a higher-education degree is very low – 14,7% of the Region’s population, the 
national average being 18,3%. In all districts, except for Plovdiv District (18,1%), this share has been staying 
below the 14% mark. The highest share of people with basic education is registered in Kurdzhali District – 
33,3%. The size of the “never been to school” group is 24 212 people or 1,6% of the population of the Region. 
The situation is most unfavourable in Kurdzhali District - 3,3%.

With a view to achieving the target in the Europe 2020 Strategy and the respective National Reform 
Programme (2013-2015) for early school dropout of 11% by 2020, interventions will be aimed at early school 
leaving monitoring, intervention and compensation in the case of early school leaving, as well as work with 
teachers and parents. In order to achieve the objective “Share of 30-34 aged population who completed their 
higher education at 36% by 2020” in the SC Region, measures will be envisaged to ensure accessibility of the 
higher-education system – expansion of the opportunities for student scholarships and credits, development 
of efficient models for higher-education funding, establishing flexible education formats, promotion of 
mobility within the education system etc.

Improve access to healthcare services

The healthcare system in the SC Region is relatively well developed. As at 31st December 2011 inpatient 
care is comprised of 67 hospitals with a total capacity of 9 620 beds, whilst outpatient care is comprised 
of 338 medical establishments, such as diagnostics and consultation centres, medical centres, independent 
medical diagnostic and medical technical laboratories, dental centres and medical dental centres. Around 
65% of the hospitals in the Region are concentrated in the districts of Plovdiv and Pazardzhik. AS regards 
the provision of services in outpatient care in the peripheral and remote settlements in all districts a deficit 
of healthcare services and insufficiently well organized medical care is registered. In order to improve the 
provision of medical services and the healthcare infrastructure in the SC Region, support will be provided for 
reconstruction, renewal and equipment of healthcare establishments, as well as for improving the emergency 
care system.

Improve access to social services

So as to improve the effectiveness of social services the plan is to implement interventions seeing to 
optimise social services as part of the deinstitutionalization policy. As regards specialized institutions providing 
social services to children interventions within the scope of the Strategy for Deinstitutionalization of Children 
will be supported. As regards specialised institutions providing social services to elderly people investments 
will be made in improving the conditions and services they offer, as well as for transition of the latter to 
community-based services.

Improve access to cultural services

The SC Region has a rich cultural and historic heritage. The number of fixed cultural heritage sites is 5 
275, their relative share in national picture being 17.9% of all fixed cultural heritage sites. There are 287 
cultural monuments of national significance on the territory of the Region. They include architecture and-
construction monuments from antiquity and the Middle Ages, historical monuments, monuments of the 
arts and architecture, old-times Bulgarian realia, archaeological monuments. Vassil Levski’s House in Karlovo 
belongs to the fixed cultural heritage sites labelled “European Cultural Heritage”, which is an undisputable 
incentive for tourism development in the region, especially after the inclusion of the site in the European 
cultural routes. The Region hosts sites belonging to the Via Diagonalis and Eastern Trans-Balkan Road cultural 
corridors. There are 8 libraries, 8 cinemas, 8 theatres, 8 municipal art galleries and 35 museums on the territory 
of the Region. It is planned to invest in reconstruction and modernization of the cultural infrastructure and 
improve the access to cultural and historic sites so as to increase the number of visitors.
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Improve access to sports

In order to improve the physical fitness and health status of the population of the Region, repair works 
and modernisation of existing, as well as building new, sport infrastructure sites for professional and amateur 
sport in settlements will be supported. Enhance personal development and improve the quality of the 
Workforce.As at 31st December 2012 the employment rate for the population aged 20 to 64 years in the SC 
Region at 61,2% was lower than the national average at 63% and the EU-27 average at 68,5%. The highest 
employment rate is the case in Plovdiv District - 60%, while the lowest – in Pazardzhik District at 52,4%. The 
unemployment rate for the population aged 15 to 64 years, compared to the remaining NUTS 2 regions, was 
relatively high at 14% for 2012 and higher than the EU-27 average at 10,5%. The highest unemployment rate 
was observed in Smolyan District (21,9%), followed by Pazardzhik District (18,3%). The lowest unemployment 
rate is to be found in Kurdzhali – 9%. The district is in one of the leading positions in the country in terms of 
low unemployment following Sofia City, Greater Sofia and Stara Zagora districts.

The 2010 total household income per capita in the SC Region was 3 485 leva, the national average being 3 
648 leva. Salaries are still the main source of income for households. In order to enhance personal development 
and improve the quality of the workforce in the SC Region, measures and interventions are envisaged seeking 
to enhance the knowledge and skills of the workforce, promote life-long learning, acquire competencies 
corresponding to labour market needs, strengthen the links and improve the cooperation between higher 
education, research and the business. The integration of the largest possible number of people in the labour 
market requires special focus on the groups with lower inclusion potential such as youth, disadvantaged 
people and the long-term unemployed. The introduction of contemporary forms of labour organization to 
facilitate the adaptation of employees and enterprises to thechange and securing health and safety at work 
are important factors for increased labour productivity too.

PRIORITY „STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE cAPAcITY AT REGIONAL AND LOcAL LEVELS 
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIc AND BUSINESSES”

Delivering on the vision about the desired state of the Region is directly related to the competencies of 
regional and local institutions to develop and implement regional and sectoral policies, as well as their project 
management capacity and capacity to provide services to the public and the local business. Increase the 
capacity to impact the development of the Region

Interventions and measures aimed at enhancing the skills for design, management and monitoring 
of projects and programmes, improving the quality of administrative services provided by municipal and 
district authorities to the public and the business and strengthening the capacity for development of public-
private partnerships (PPPs) in various branches of the economy, the social sector and PPPs for infrastructure 
development will be supported.

PRIORITY „DEVELOPMENT OF cROSS-BORDER cO-OPERATION AND MOBILIZING THE POTENTIAL 
OF PERIPHERAL BORDER AREAS”

Three of the districts in the SC Region – Smolyan, Kurdzhali and Haskovo – share a border with 
neighbouring Greece and Turkey and can participate in cross-border cooperation with settlements on the 
other side of the Bulgarian border. Initiatives to support are aimed at environmental protection, cultural 
resource management and the introduction of various forms of alternative tourism, cooperation in the fields 
of education, healthcare, social welfare, promotion of employment and entrepreneurship among youth and 
women, improvement of road and railroad infrastructure, encouraging the cooperation between science and 
research, technological and academic institutions and business organisations. The projects to implement will 
work towards an increased attractiveness of the cross-border areas for the people who live and work there, 
as well as towards a strengthened interest on the part of strategic investors.

PRIORITY „DEVELOPMENT OF INTER-REGIONAL AND TRANSNATIONAL cOOPERATION”

The participation of the SC Region in inter-regional and trans-national cooperation programmes on the 
European level will encourage experience and best practice exchange among public institutions, companies 
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and NGOs through the implementation of projects of mutual interest. Interventions will include partnerships 
and joint action on issues of strategic importance such as innovation and entrepreneurship promotion, 
preservation and improvement of the environment, Information Technologies and Communications (ITC) 
development, improved accessibility with a view to achieve increased quality of the processes of spatial, 
economic and social integration.

PRIORITY “INTEGRATED AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF 
INTRA-REGIONAL cONNEcTIVITY”

Integrated and sustainable urban development

There are 1306 settlement is the South Central Region – 54 towns and 1252 villages. The urbanisation rate 
(urban population) in the region at 66,7% is close to the national average (72,5%), the Region being with low 
extent of urbanisation. There are 54 towns (the largest number compared to the remaining regions) but only 
9 of them exceed 20 thousand people in terms of population. The largest town within the Region is Plovdiv 
(second largest in Bulgaria) with a population of 338 153 people. There are four medium-sized towns of over 
30 thousand people and they are the centres of the districts of Haskovo with 76 397 residents, Pazardzhik 
with 71 979 residents, Kurdzhali with 43 880 residents and Smolyan with 30 642 residents. There are another 
four towns with over 20 000 people population which complement and balance the picture with medium-
sized towns and district centres – these are Assenovgrad (50 846 people), Dimitrovgrad (38 738 people), 
Karlovo (23 075 people) and Velingrad (22 602 people).

According to the National Concept Note on Spatial Development of the Republic of Bulgaria (2013-2025) 
there is no town or city of first hierarchic level (Level 1) within the Region. There is only one town ranked 
as second hierarchic level, Plovdiv, a town of national/transnational significance according to the European 
Classification of Functional Urban Areas (FUA). It is also the first of the large Bulgarian towns which serves 
as a link between the European Union and Turkey and the Middle East. For the south-eastern reaches of 
the Region the back-up role can be assigned to Haskovo, which acts as an EU gate as such (the first district 
centre upon entry of the EU). The towns classified as third hierarchic level, medium-sized towns and centres 
of regional importance to the SC Region, are the district centres Pazardzhik, Smolyan, Kurdzhali, Haskovo. In 
the event of appropriate development the town of Pazardzhik has the potential to be upgraded to NUTS 2 
level. Other medium-sized towns at third level (Level 3) playing an organising and stabilising role in the Region 
are the towns of Karlovo, Assenovgrad and Dimitrovgrad. The fourth-level towns – small towns of micro-
regional significance – are Panagyuriste, Septemvri, Velingrad, Rakitovo, Peshtera, Sopot, Hissarya, Rakovski, 
Stamboliiski, Sadovo, Parvomaj, Momchilgrad, Krumovgrad, Kirkovo, Harmali, Svilengrad, Zlatograd, Devin, 
Topolovgrad, Ivailovgrad, Madan, Chepelare and Dospat.

Core Economic Indicators
Share of population 
covered by water supply 
infrastructure in%

Share of population 
covered by sewerage 
infrastructure in%

Share of population 
covered by an organized 
waste collection 
infrastructure in%

South Central Region 97.9 71.3 98.8
Kurdzhali 88.7 43.9 94.3
Pazardzhik 99.4 70.5 99.8
Plovdiv 100.0 78.2 100.0
Smolyan 91.7 69.0 99.8
Haskovo 99.5 71.3 96.8

Areas regarded as peripheral include the southern part of the Rhodope mountainous and border areas 
and some of the Sredna Gora and Thracian areas. The Level 4 towns of Panagyuriste, Svilengrad, Ivailovgrad, 
Zaltograd, Devin and Velingrad deserve to be stimulated in order to perform their organising role in the 
peripheral rural, mountainous and border areas. The peripheral areas in the southern reaches of the 
Rhodopes are likely to remain problematic, where the towns of Dospat, Madan and Krumovgrad have not got 
the potential to join with an improved profile and back up for Smolyan and Kurdzhali.
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The major urbanisation axes in the Region are linked to the main European transport corridors and are 
as follows: primary axis North West – South-East: Sofia-Plovdiv- Haskovo – Svilengrad and secondary axes 
North – South: Veliko Turnovo – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Haskovo – Kurdzhali – Makaza and Plovdiv - 
Assenovgrad – Smolyan.

In the future it is of particular significance for the SC Region to encourage the development of large towns 
that generate growth and provide connectivity with central towns from other regions. It is envisaged to 
support Level 4 small towns that offer employment and basic services to more than one municipality, as well 
as Level 5 municipal centres, preferably in peripheral and border areas.

A total of seven towns in the SC Region are in the process of developing Integrated urban regeneration 
and development plans – Plovdiv, Karlovo, Pazardzhik, Haskovo, Kurdzhali, Smolyan and Velingrad. It is 
envisaged that such plans are developed for other towns in the SC Region too – Assenovgrad, Dimitrovgrad, 
Svilengrad, Ivailovgrad, Krumovgrad, Devin, Panagyuriste, Pestera and Zlatograd. The integrated regeneration 
and development of towns in the SC Region will include a number of activities aimed at wide support for 
areas of impact as identified in the IPURD - rehabilitation of old industrial zones, improvement of the housing 
environment, modernisation of the water supply system, public works in public places (renewal of parks, 
green areas, playgrounds, bike lanes, street lighting, etc.), improvement of the access to public services 
(education, healthcare and social services), including of people with disabilities, energy efficiency measures, 
energy production from RES in an urban environment, rehabilitation and reconstruction of urban street 
networks and introduction of energy-saving street lights and other measures seeking to increase security and 
prevention of criminality; also gasification, improvement of the air quality, etc., as well as development of 
integrated environmentally-friendly public transport within towns.

Improve the intra-regional connectivity

As at 31st December 2012 the total length of the national road network in the South Central Region was 4 
012 km, which consists of 141 km. motorways, 438 km. first-class roads, 777 km. second-class roads and 2 656 
km. third-class roads. The road density in the Region is 0,179 km./sq. km., which is higher than the national 
average at 0,175 km. Plovdiv and Haskovo districts rank highest in terms of road length with 1 023 km. and 
1 079 km. respectively, while Smolyan District ranks lowest with 539 km. of total road length.

The roads Septemvri-Velingrad, Etropole – Zlatitsa – Panagyuriste – Pestera – Dospat, Kralovo – Plovdiv, 
Plovdiv – Brezovo – Pavel Banya, Plovdiv – Assenovgrad – Rudozem and Assenovgrad – link to the І-5 road have 
an important role to play when it comes to regional development due to their key importance for securing 
connectivity to the more significant towns in the Region, where some of the economic and social activities 
are concentrated.

The improvement of transport connectivity along meridian lines will be of key importance for the 
development of the Region. Building a tunnel with a road and railroad link between Troyan and Hristo Danovo 
will secure such connectivity. The lower extent of high-class infrastructure such as motorways and firstclass 
roads built in the peripheral regions of the South Central Region will be made up for by the building of a high-
speed lane on the II 86 national road Plovdiv – Assenovgrad – Smolyan – Rudozem – the border with Greece 
at Xanthi, and the so called Yuzhna Horizontala (Southern Horizontal Line) from Gotse Delchev to Bourgas 
through Smolyan and Kurdzhali.

In order to improve the connections of small towns and villages in the southern part of the Region with 
the large towns, interventions to support will involve improvement of the state of second- and third-class 
roads – repair and completion of road infrastructure. Special measures will be required to improve the 
exploitation and technical state of municipal roads linking settlements within a municipality to its municipal 
centre, roads leading to social and business services zones, to tourist and transport sites and to designated 
industrial production areas, as well as roads providing links with neighbouring municipalities, which serve 
mutual interests and serve the purpose of tapping on the local development potential.

As at 31st December 2012 the proportion of households with Internet access in the SE Region reached the 
50% mark, the national average being 51%, the EU-27 average – 73%. There are disparities in development 
among the various districts and municipalities within the Region. Access to high-speed Internet is provided 
to larger towns. In small towns and villages the level of IT penetration is lower, so is the quality of services 
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provided. In order to overcome these disparities, it is envisaged that broad-band connectivity is secured 
first for the purposes of government and public institutions such as town halls, community centres, schools, 
etc. so that to provide the required basis for e-government. In remote, sparsely populated and rural areas 
like Bratsigovo, Brezovo, Rakovski, Zlatograd, Madan, Nedelino, Rudozem, Minaralni Bani, Simeonovgrad, 
Stambolovo community computer halls will be established with wireless zones around them; also priority will 
be given to the provision of Internet access to community centres. The application of IT will help overcome 
the exclusion of peripheral areas and work towards the improvement of living and business conditions in 
them.

PRIORITY „IMPROVEMENT OF THE REGION’S cONNEcTIVITY NATIONALLY AND INTERNATIONALLY”

14,2% of the road network in the Region is motorways and firstclass roads, which is much lower than the 
national average at 17,5%. The high-class road density is 0,029 km/sq.km. and it is lower than the national 
average (0,033 km/sq.km.) This necessitates that the motorway and fist-class road functions are sometimes 
taken by the regional road (second- and third-class road) network, whose density is 0,153 km/sq.km.; it is 
higher than the national average. The existing motorways and fist-class roads serve mainly the northern part 
of the Region. On the territories of Plovdiv, Pazardzhik and Haskovo districts lie sections of the Maritsa and 
Trakia motorways. The Rhodope part of the SC Region is characterised by second- and third-class roads, which 
have an important role to play for provision of access to settlements and for integrating the Region with the 
border regions of the Republic of Greece. On the territory of Smolyan and Kurdzhali districts there are no 
functioning sections of motorways. The lower level of high-class road infrastructure availability in peripheral 
border areas limits the economic development opportunities in these areas because of their remoteness 
from high-class roads, it lowers the quality of life and brands them as not sufficiently attractive for potential 
investors.

Of greatest importance for the integration of the South Central Region in the national and European road 
networks are the Maritsa Motorway and the Plovdiv-Svilengrad section as part of transport corridor No. 4, 
the Trakia Motorway as part of Corridor No. 8 and the Dimitrovgrad- Haskovo – Kurdzhali – Makaza road, 
which is part of the road infrastructure of Corridor No. 9.

The link between the road network of the South Central Region and the one from the border region of 
the Republic of Greece is effected through the Kapitan Petko Voivoda – Ormenion Border checkpoint and 
the Zlatograd – Xanthi Border checkpoint, whilst the link with the Republic of Turkey – through the Kapitan 
Andreevo Border checkpoint (BCP). Following the launch of the Makaza BCP and the road leading to it, the 
I-5 road will reach the port of Alexandroupoli on the Aegean Sea and open new perspectives for the Region. 
The Roudozem-Xanthi BCP, together with the Makaza BCP, will intensify the cross-border and interregional 
cooperation between Bulgaria and Greece and will make the border areas of the Region more attractive to 
investors.

The connection of the South Central Region with the neighbouring South-East and South West regions is 
achieved by means of a section of the Trakia Motorway and the Sofia – Karlovo – Bourgas road, while the one 
with the border areas in neighbouring Greece – by a first-class road and the functioning section of the Maritsa 
Motorway. The South Central Region is connected to the North Central Region through the Rousse – Veliko 
Turnovo – Gabrovo – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Kurdzhali road and the second-class roads flowing into 
the Troyan – Karnare pass.

The improved connectivity of the Region, from a European perspective, depends on the development and 
improvement of the transport links through European transport corridors and, from a national perspective, 
on the improvement of the network of motorways and first-class roads.

The railroad network is second in significance in providing transport access and coverage of the population 
of the SC Region. The total length of the built and functioning railroads on the territory of the Region as at 
31st December 2012 was 776 кm., which makes 19% of the national railroad network. The territory of the 
Region does not enjoy even coverage by railroad transport services, since the existing railroad network is 
primarily situated in the northern half and the south-eastern part of the Region. The districts of Plovdiv, 
Pazardzhik and Haskovo are well-covered by railroads. In the South Western (Rhodope) part of the Region 
some municipalities are at significant distance from functioning railroads and the only transport providing 
access to these settlements is road transport. The railroad network density in the district of Kurdzhali is low, 
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and there are areas which are quite some distance away from the railroads and can be reached only by car. 
The Smolyan District is the only district in the country where there are no railroads.

The main railroads crossing the territory of the SC Region are the relevant sections of the basic railroads 
Sofia - Plovdiv – Bourgas, Plovdiv – Svilengrad, the Sub-Balkan railroad Sofia – Karlovo – Bourgas and the 
relevant section of the Rousse – Gorna Oryahovitsa – Stara Zagora – Kurdzhali – Podkova. The railroads listed 
integrate the Region with the national railroad network and the railroad network of South-Eastern Europe. 
The railroads Dragoman- Sofia – Plovdiv – Dimitrovgrad – Svilengrad and Rousse – Gorna Oryahovitsa - 
Dubovo – Dimitrovgrad and Plovdiv – Zimnitsa – Karnobat – Bourgas are included in the European agreement 
on railway lines that do combined transportation. In this sense the container terminals in Philipovo, Plovdiv 
and Dimitrovgrad North play an important role. There are second-level railroads whose traffic is much lower 
than their traffic capacity. Some of them, such as the Septemvri - Dobriniste narrow-gauge railroad, can be 
used as a component in tourist attraction tours.

Plovdiv Airport is located in the SC Region and it is of great significance for tourism development. The 
airport offers charter tourist flights to the Bulgarian ski resorts of Pamporovo and Borovets and acts as a back-
up airport for Sofia Airport when the latter is unable to receive aircraft. There is a good transport link with the 
capital – 130 km. of the functioning section of the Trakia Motorway. Near the airport there is a railway station 
on the Sofia – Plovdiv – Bourgas/Svilengrad railway line.

PRIORITY „IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN RURAL AREAS”

In order to reduce intra-regional disparities within the SC Region, targeted action needs to be taken to 
stimulate the development of settlements in these areas and curb the social and economic decline and 
depopulation tendencies in them. Interventions to receive support involve the following: strengthened 
competitiveness in agriculture, including promotion of R&D, innovation and energy-efficient solutions, as 
well as improvement of the basic infrastructure in villages, provision of basic services to the public and the 
business, valorisation of cultural and natural heritage sites, building broad-band Internet access in sparsely 
populated or somewhat inaccessible areas, building of installations/ facilities for the generation of heating 
and/or electrical energy from renewable energy sources, etc.

Region Population size 
year 2011

Share of 
population out 
of the total 
population of 
Bulgaria in% 
2011 year

Population 
density in 
number of 
people per 
sq.km./2011

Employment 
rate of 
population 
aged 20-64 
years in % 
2012

Unemployment 
rate of 
population aged 
15-64 years in % 
2012

Bulgaria 7364570 100 66.3 63 12.4
North West Region 847138 11.5 44.4 58 12.4
North Central 
Region 861112 11.7 57.5 59.8 14.5

North East Region 966097 13.1 66.7 58.9 18.4
South East Region 1078002 14.6 54.4 62.4 12.1
South Central 
Region 1479373 20.1 66.1 61.2 14

South West Region 2132848 29 105 69.2 8.3

ALMANAC OF THE REGIONS IN BULGARIA 2013

Published by the Ministry of Regional Development Sofia, 2013

With the cooperation of Concepta BP

Map: DATAMAP
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INVESTMENT DESTINATION PLOVDIV

Doing business in Bulgaria
• Government spending in Bulgaria was the lowest in the EU – 35.6% of GDP in 2011
• Bulgaria’s 10 % corporate and personal income tax rates are the lowest flat rates in the EU
• In the 2012 edition of the index of Economic Freedom Bulgaria ranks 45th overall (out of 144 countries)

Macroeconomic comparisons

According to Eurostat, Bulgaria’s government debt is the second-lowest in the EU at 16.5% of GDP on 30th June 2012, 
next only to Estonia’s. The Euro area total public debt stands at about 90% of the area’s GDP. The government budget 
deficit for 2011 was 2% of GDP, compared to 4.4% for the entire EU, and it is further declining in 2012 to about 1.2%. 
For the 10 years 2002-2011,the deficit averaged -0.3%, compared to EU average of -3.4% - ranking next only to Finland, 
Denmark, Sweden, Luxembourg and Estonia. In 5 out of the 10 recent years the budget recorded a surplus. Bulgaria’s 
10% corporate and personal income tax rates are the lowest flat rates in the EU. According to Eurostat, the government 
spending in Bulgaria was the lowest in the EU – 35.6% of GDP in 2011, compared to 49% in the EU and 41% in the Eastern 
European members.

Bulgaria in international indices

Since 2005, the World Economic Forum in Davos (www.weforum.org) has based its competitiveness analysis on the 
Global Competitiveness Index (GCI), a comprehensive tool that measures the microeconomic and macroeconomic 
foundations of national competitiveness. In the 2012-2013 GCI Bulgaria ranks 62nd overall (out of 144 countries), a 
significant improvement compared to 74th place in the 2011-2012 edition. The best scores are in ‘macroeconomic 
environment’ (31st), ‘labor market efficiency’ and ‘health and primary education’ (49th). The major improvements 
recorded in the most recent index are in the area of ‘macroeconomic environment’ (15 positions upward), ‘infrastructure’ 
(11 positions upward), ‘health and primary education’ (8 positions ‘upward’), ‘higher education and training’ and ‘labor 
market efficiency’ and ‘health and primary education’ (7 positions upward). Since 2003, the World Bank prepares the 
Doing Business Report (www.doingbusiness.org). It assesses regulations affecting domestic firms in 185 economies and 
ranks the economies in 10 areas of business regulation. The report provides quantitative measures of regulations for 
starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting 
investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and resolving insolvency. In the 2013 edition Bulgaria 
ranks 66th out of 185 countries. The best scores are in ‘getting credit’ (40th), ‘ protecting investors’ (49th) and ‘starting 
a business’ (57th).
Since 1996, the index published in Economic Freedom of the World report (www.freetheworld.com) by the Fraser 
Institute (Vancouver, Canada) measures the degree to which the policies and institutions of countries are supportive 
of economic freedom. The cornerstones of economic freedom are personal choice, voluntary exchange, freedom to 
compete, and security of privately owned property. 42 variables are used to construct a summary index and to measure 
the degree of economic freedom in five broad areas - size of government, segal system and property rights, sound 
money, freedom to trade internationally, regulations. In the 2012 edition of the index Bulgaria ranks 45th overall (out 
of 144 countries). The best scores are in ‘sound money’ and ‘regulation’ (23th), and ‘freedom to trade internationally’ 
(35th). The major improvements recorded in the most recent index are in the area of ‘freedom to trade internationally’ 
(13 positions upward) and ‘sound money’ (6 positions upward).
Since 1995 The Wall Street Journal and The Heritage Foundation, (Washington, DC, USA) have tracked the dynamics of 
economic freedom around the world with the Index of Economic Freedom (http://www.heritage.org/index/). The index 
explores 10 areas of business environment, including protection of property rights, fiscal freedom, freedom to trade, 
regulations. In the 2012 edition of the index Bulgaria ranks 61st overall out of 184 countries. The best scores are in ‘trade 
freedom’ (12th), ‘fiscal freedom’ (14th, up from 31st position in 2011) and ‘labor freedom’ (19th, up from 26th position 
in 2011).
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INDIcATOR RANK SOURcE YEAR
Government debt (% of GDP) 2nd in EU Eurostat Q2 2012
Personal and corporate 
income flat tax rates 1st in EU Eurostat 2012

Total government 
expenditures (% of GDP) 1st in EU Eurostat 2011

Global Competitivess Index 62nd (out of 144) World Economic Forum 2012-2013
Doing Business index 66th (out of 185) World Bank 2013
Economic Freedom index 45th (out of 144) Fraser Institute 2012

Index of Economic Freedom 61st (out of 184) Heritage Foundation/Wall 
Street Journal 2012

Location & Connectivity

• Highway connection to Central and West Europe
• Well developed rail network offers connection to nearest port
• A road intersection point of three Pan-European corridors (IV, VIII, and X)
• An airport handling cargo aircrafts
The Plovdiv region holds many logistic advantages. The region is a prime road and railway hub in southern Bulgaria. It is 
a major link in the chain of the transport routes connecting Europe and Anatolia (Asia Minor) and an intersection point 
of three Pan-European corridors (IV, VIII, and X).
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Trakia Motorway - A1, which passes through the region, is part of Pan European Transport Corridor V!!! and of the 
international road E 80 – Belgrade - Sofia-Plovdiv-Istanbul. First class roads intersect the whole region. The nearest port 
– Burgas Port, located 280 km away from the region, is easily reachable through highway, first class roads or railway.
The second nearest port is the Thessaloniki Port in Greece, 330 km away from the region. The Plovdiv Airport, located 
within the region, is a hub for charter and cargo flights. A concession is pending, as well as capacity expansion that 
would improve substantially the cargo service of the airport. The Bulgarian capital’s airport – Sofia Airport is at a 140 km 
distance from the region. The region also has an intermodal terminal, a duty-free zone and a customs terminal. Plovdiv 
region has an extensive public transport system and very developed infrastructure which link the region with cities and 
towns all over the country and many European countries.

DISTANcE TO: KM MILES
Thessaloniki 334 208

Bucharest 392 244
Istanbul 413 257
Belgrade 541 336
Athens 834 518
Ankara 861 535

Budapest 914 568
Vienna 1 154 717

Kiev 1 281 796
Munich 1 475 917
Milan 1 558 968

Warsaw 1 787 1 110
Moscow 2 133 1 325

Rotterdam 2 269 1 410
Paris 2 318 1 440

London 2 581 1 604

Population

The population living in the city of Plovdiv and in the closest settlements is over 522,000 people. 337,000 of them are in 
the age 20-64 years. There are 97,000 persons under the age of 20. About 40,000 persons are over 75 years old. Another 
763,000 people live in commutable distance to the city (up to 1 hour by car in one direction). That makes the total 
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population in wider Plovdiv region 1.28 million. Of them 810,000 are in the age 20-64 years. The city is accessible for less 
than 1.5 hours by approximately 3 million people, that includes also the population of the capital city Sofia.

The structure of that population is as follows:

AGE (YEARS) NUMBER (‘000) SHARE OF TOTAL
under 20 546 18%

20-44 1132 37%
45-64 827 27%
65-74 290 10%

over 75 240 8%

Population in wider Plovdiv Region (Million people):

PLOVDIV DISTANcE 1 HOUR DISTANcE 1,5 HOURS
0,5 1,3 3

Land and property market

• Affordable land starting from 230,000 EUR per hectare
• Among the lowest rent of office and industrial space in Eastern Europe
• 3500 hecrates for business development

Business property prices

The office market in Plovdiv has expanded significantly during 2007-2012, as many new office projects were started 
during this period. Currently there is new supply of modern office space which can be modified to meet the specific 
requirements of each business. There are offices located both in the city center and the industrial zones in the city. 
Despite the noticeable improvement in quality, buying business space in Plovdiv remains very affordable. There is a 
selection of quality office properties for sale, with asking prices of EUR 700-“900 per sq. m.
There is land for industrial use for sale located both in the city itself and the industrial zones in the region. Overall, prices 
of industrial land in the region vary from EUR 19 to EUR 50 depending on the location of the land and its characteristics.
Prices of industrial land range from EUR 30 to EUR 50 per sq. m. in the city of Plovdiv and from EUR 19 to EUR 25 per sq. 
m. in the industrial zones Maritza, Rakovski and Kuklen.
The prices for office and industrial space in Plovdiv are relatively low compared both to other major Bulgarian cities as 
well as other countries in Central and Eastern Europe.

PRIcE OF BUSINESS PROPERTIES IN THE REGION OF PLOVDIV (EURO PER SQ.M.):

   Organized industrial zones  city of Plovdiv
Price of industrial land        23                                           40
Price of office                      -                                           800

RENTS OF BUSINESS PROPERTIES IN THE REGION OF PLOVDIV (EURO PER SQ.M. MONTHLY):

         Organized industrial zones              city of Plovdiv
Rent of warehouse                                  3.7                                              2.8
Rent of office                                              -                                                5-8

Source: Real estate agencies
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Office and industrial facilities rents

Renting office space costs on average €5 to €8 per sq. m. for premium business properties currently available in Plovdiv. 
There is also substantial supply of non-premium office space which could be rented for €2 to €3 per sq. m. monthly. 
Renting office in Plovdiv is on average 30% cheaper than renting similar office space in the capital Sofia. Having an office 
in Plovdiv is more affordable compared to many other locations in Central and Eastern Europe. Premium office rents 
in Plovdiv are 2-3 times lower compared to rental rates for high-end office space in Prague (Czech Republic), Budapest 
(Hungary) and Bucharest (Romania).

Source: CBRE, Industry Watch for rents in Plovdiv (Q3 2012).

Renting a warehouse costs on average €3.7 monthly per sq. m. in the industrial zones Maritza and Rakovski. The rents 
of warehouses in the city range between €2 and €3.5 monthly per sq. m. Rents of industrial space in Plovdiv are at least 
25% lower than rents of similar properties in the capital city Sofia. Renting a warehouse in Plovdiv costs less compared to 
other locations in Central and Eastern Europe. Rents of industrial space in Plovdiv are 10% lower than rents in Bucharest 
(Romania) and Warsaw (Poland), and 22% lower than rents in Belgrade (Serbia), Budapest (Hungary) and Prague (Czech 
Republic). The relatively low rents of industrial space and the low operational costs altogether allow Plovdiv-based 
companies to achieve cost competitiveness which could hardly be matched by enterprises operating in other regions in 
Central and Eastern Europe.

Construction activity

Plovdiv is one of the most dynamic regions in Bulgaria with highest concentration of new non-residential construction 
projects in the country. Nonresidential construction includes all buildings - industrial, logistics and office space, 
commercial properties, hotels and restaurants, with the exception of residential housing. The share of Plovdiv in total 
non-residential construction in Bulgaria slightly declined in 2010 and 2011 but rose back again in 2012.
Construction permits for non-residential buildings in the district of Plovdiv are 19% of all permits issued in Bulgaria in 
2012, although only 9% of the total population in the country lives in the Plovdiv district. The notably higher concentration 
of new non-residential construction projects in the area is mainly attributable to the ongoing industrial development of 
the region, building on Plovdiv’s competitive advantages in manufacturing and business services.
Construction permits for 220 000 sq. m. office space and almost 1.5 million sq.
m. of industrial space, commercial properties and hotels were granted between 2002 and 2012 in Plovdiv. Having 
reached its peak in 2009, construction activity started recovering in 2011 and growth accelerated noticeably in 2012.
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Source: NSI, data for Plovdiv municipality

Available land for business development

There are almost 3500 hectares of land for business development in the region of Plovdiv. The current city master plans 
of Plovdiv and the adjacent municipalities increased substantially the availability of industrial land which will stimulate 
the business activity in the region. About 870 hectares (or 25% of the land) are located in organized industrial zones, 
close to 1400 hectares in the city of Plovdiv and 1200 hectares in neighboring municipalities. The city master plans 
of the municipalities of both Plovdiv and Maritza envisage the development of mixed multifunctional industrial areas 
and modern industrial space which achieve the right balance between industrial growth and sustainable development.

Access to utilities

• Excellent access to electricity in all locations
• Major gas transit pipelines pass through the region which provides easy access for large industrial consumers
• Water supply available in all urbanized territories

Electricity

The entire Plovdiv region has a modern power distribution infrastructure. All towns and villages in the region have access 
to electricity. Since 2005, power supply and distribution in the South-East Bulgaria has been privatized to EVN Bulgaria 
(part of EVN AG – Austria). The company has invested over BGN 850 million (app. EUR 435 million) during the last 7 
years to improve the electricity grid as well as major customer services. The investment activities are expanding, with 
BGN 128 million (app EUR 65 million) in power distribution grid improvement in 2012 alone, about # of which are in the 
Plovdiv region. In 2011, the company launched a brand new 110/20 kV electrical substation in Tsaratsovo (worth EUR 
2.8 million) with a capacity of 32.5 MVA. The immediate investment plans also include adding 65 km of medium-voltage 
and 104 km of low-voltage power lines to the distribution grid, as well as introduction of two new power substations.

SERVIcE       PRIcE

Verification of available power capacity (above
100 kW)                                                                                     EUR 107

Study of the specific terms and conditions for
connection to the distribution grid or a offer with
preliminary connection contract (above 1000 kW)                    EUR 390
                                                              
Connection to the grid (500-1000 kW, about 25
meters of new power line to grid)                                              EUR 18,000

Note: * business users, up to 50 employees and EUR 10 million turnover.
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Business users with less than 50 employees and EUR 10 million annual turnover pay according to a regulated tariff 
(revised once a year in July). Larger industrial users can benefit from the fast expanding liberalized market of electricity, 
purchasing from registered power traders or even directly from the generation plants in some cases.
In case of a greenfield investment (i.e. new facility construction) there is a streamlined process of several quick steps to 
get connected to the power grid.
These include in particular a verification of available capacity, a study of the specific terms and conditions for connection 
to the distribution grid or a offer with preliminary connection contract. All these steps take up to 30 days after application. 
The final contract for connection to the power grid is signed after a formal application and takes 30 days. New users pay 
fees for the connection services according to a fixed and government-regulated tariff rate.

Natural gas

The region of Plovdiv benefits from the fact that it is on the route of both an international transit (Russia-Greece-
Macedonia) and a national transit gas pipeline. Several of the municipalities have access to the pipeline which constitutes 
the Southern Transit Half-Ring. There are 8 automatic gasregulating stations (i.e. exit points of the transit network) in 
the Plovdiv region, which make the connection of large industrial gas consumers to the transit grid possible. These 
companies can benefit from the emerging liberalized natural gas market and wholesale prices. The available capacity 
is sufficient for a considerable increase in gas consumption. Small quantity users and households can be connected to 
the gas distribution grid of City Gas (part of the Italian Gruppo Societa’ Gas Rimini s.p.a) which was granted a license to 
provide gas in 12 of the municipalities in the region (including the city of Plovdiv), or Overgas – for the municipalities 
of Parvomay and Asenovgrad. Consumers which are connected to the distribution network have to pay according to 
regulated prices, updated quarterly.

SERVIcE       PRIcE

Connection to the transit network (pipeline             EUR 4200
diameter 100-300 mm)

Connection to the distribution network of the          EUR 3800
public supplier (pipeline diameter 100-300 mm)

Connection to the distribution network of the          EUR 1480
distribution companies

Price of natural gas for small business                    EUR 371 per 1000 m3
(consumption above 5 million m3 per annum)

Price of natural gas large industrial (connected       EUR 335 per 1000 m3
to the transit grid)

Getting connected to the transit grid (for large consumers) starts with an application which is reviewed in up to 30 days. 
Following this the consumer receives the proposed terms and conditions of access, including the available capacity and 
recommended point of access to the grid. Similar process is used for getting connected to the gas distribution network.
water and sewage
A separate utility company – Water & Sewage SJSCo, Plovdiv - is in charge of water supply, sewage and waste water 
treatment in most of the municipalities in the region of Plovdiv. The network services 14 towns and 201 villages, or a 
total of about 700 thousand customers. The fresh water supply covers 100% of the populated areas, while sewage is 
available to about 75% of the customers. The utility company runs 3 waste water treatment plants in the region.
New users have to apply to the utility company which in turn ensures that all necessary conditions for connection to the 
supply and sewage infrastructure are met. The process is part of the overall procedure for new construction development. 
The investor pays for any additional costs for new construction and expansion of the water supply and sewage network, 
including new pipes, etc. Water usage is charged according to a three-tier tariff, which reflects thedifferent costs related 
to water suplly, sewage, and waste water treatment.
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SERVIcE       PRIcE

Water sewage extension pipeline with diameter            EUR 84
40 cm (per 1 meter)

Water sewage extension pipeline with diameter            EUR 495
90 cm (per 1 meter)

Water supply (per cubic meter)                                       EUR 0.40

Water sewage (per cubic meter)                                     EUR 0.05

Waste water treatment (per cubic meter),                      EUR 0.30 - 0.73
depending on the level of pollution

Labor market and education

• 810,000 people in working age live in commutable distance
• Skilled industrial workers can be hired at 350 EUR per month
• Well-developed education system

Labor force

Companies which choose Plovdiv as their investment destination have access to human capital, consisting of many well 
prepared workers and specialists who can create value for various manufacturing and service sectors. The labor market 
in Plovdiv has been more robust than most other regions in Bulgaria since the onset of the global economic crisis. 
The labor force in Bulgaria decreased by 183 000 people between 2008 and 2011, while the active population in the 
Plovdiv district declined by only 13 000 people. Fewer people quit looking for work and left the labor force altogether in 
Plovdiv compared to the country average. There are approximately 65 000 jobs in the manufacturing sector in Plovdiv. 
In addition to the production of food, drinks and cigarettes (22% of all manufacturing jobs) and textile & apparel (21% of 
industrial jobs), Plovdiv has specialized in the production of metals and metal parts, chemical products, machinery and 
equipment. Plovdiv has a long-lasting tradition in producing computer, optical and electrical equipment, which employ 
almost 4500 people or 7% of all manufacturing workers. Plovdiv also has competitive edge in furniture, paper and wood 
manufacturing, whose exports from Bulgaria surged in the post-crisis period.

Population: 20-64 years old

PLOVDIV DISTANcE 1 HOUR DISTANcE 1,5 HOURS
337 000 801 000 1 960 000

Source: National Statistical Institute

Number of Employees by Industry

FOOD, DRINKS AND CIGARETTES   14 465
TEXTILE AND APPAREL    14 003
METALS AND METAL PARTS   10 633
CHEMICAL PRODUCTS    8 901
MACHINERY AND EQUIPMENT   6 648
COMPUTERS AND ELECTRICAL EQUIPMENT 4 427
FURNITURE, PAPER AND WOOD PROCESSING 3 838
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Plovdiv has a well-developed service sector with more than 81 000 employees, which complements the local 
manufacturing cluster. The service sector in Plovdiv is closely linked to the local industry and provides all the high-quality 
services a manufacturing company might need. About half of all service sector employees are working in retail, but there 
are also more than 13 000 construction workers and 12 500 transport and logistics specialists. Plovdiv has one of the 
best developed business service sectors in Bulgaria. In addition, more than 6 000 people are employed in the rapidly 
expanding sector of IT & professional services, which constitute 8% of all service sector jobs in the region. The labor 
force in Plovdiv is very diverse according to the qualification of employees. There are more than 142 000 production jobs 
and more than 54 000 administrative, analytical and management positions. Plovdiv employs almost 19 000 technicians, 
25 000 skilled industrial workers, 33 000 machine operators and 31 000 service and trade specialists. The labor force is 
specialized but nevertheless readily adaptable and can easily work in different segments of industrial production.

Number of Employees by Qualification

SERVICE AND TRADE SPECIALISTS 50 211
MACHINE OPERATORS   32 839
SKILLED INDUSTRIAL WORKERS  25 045
TECHNICIANS    18 986
WITHOUT QUALIFICATION  36 301

Source: NSI (data on district level)

Wages by segment

Wages in Plovdiv vary according to the sector in which the worker is employed since different sectors require workers 
with different skill set and experience. Wages in the Plovdiv region are lowest for employees in construction – about 
EUR 270 per month and higher for employees in transport and logistics (EUR 350 per month) and trade and auto repair 
(EUR 380 per month). In services, wages on average are highest in information technology, one of the fastest growing 
industries in recent years, providing opportunities for highly skilled labor. Hiring labor for the “light industries” such as 
manufacturing of food and beverages as well as clothing and shoes is on average cheaper than employing a worker in the 
“heavy” industries, which typically require more specialized skills and knowledge, such as manufacturing of machines 
and equipment or metal parts. Average wages are typically higher for the employees producing electric equipment and 
electronics (about EUR 450 per month).

Wages in Plovdiv by Industry (EUR per month, after taxes)

Source: Industry Watch
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Wages in Plovdiv by Qualification (EUR per month, after taxes)

Source: Industry Watch

Wages in selected cities (EUR per month, before taxes)

Source: Industry Watch based on data from UBS

The total cost of labor includes the salary of the worker and the contributions to the state budget which both the 
employee and the employer have to make. The total cost of hiring a skilled industrial worker in Plovdiv is only EUR 6300 
a year. It costs only EUR 8000 a year to employ an engineer in the Plovdiv region.The costs of hiring skilled manufacturing 
labor in Bulgaria in general and particularly in Plovdiv are among the most competitive in Europe. Employing an industrial 
worker or an engineer in Plovdiv is cheaper compared to most locations in Central and Eastern Europe.Wages paid to 
skilled industrial workers in Plovdiv are 60% lower than wages in Budapest (Hungary) and just 1/3 of the salary in Istanbul 
(Turkey). Hiring an engineer in Plovdiv is twice cheaper compared to Warsaw (Poland). Wages of engineers in Plovdiv are 
only 1/3 of the pay in Moscow (Russia).

Education
The educational system in Plovdiv is well developed, preparing many students in technical and applied disciplines, which 
has contributed to establishing the region as a prominent industrial center. Plovdiv is positioned as a leading university 
area of national significance, second in Bulgaria, behind only the capital city Sofia. In Plovdiv there are 6 universities 
and 2 colleges with 42 472 students, 53 vocational education centers and 26 vocational high schools with 11 087 pupils. 
In 2011, there were 5 631 high school graduates, of which 2 862 graduated from vocational high schools. Plovdiv is 
home to one of the biggest universities in Bulgaria – the Plovdiv University Paisii Hilendarski, which prepares students 
in Mathematics and Informatics, Physics and Chemistry, among other applied sciences. In addition, the University of 
Food Technology and the Technical University Plovdiv teach students who have sufficient skills to easily work in different 
industrial sectors.
There is also an Agricultural University, which provides specialists for the vibrant food industry. Plovdiv is also host of 
two colleges in economics and management preparing students for supporting, analytical and managerial positions in 
the real sector. In 2011, there were 11 361 graduates from universities in Plovdiv who were ready to join the labor force.
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UNIVERSITY GRADUATES    11 361
GENERAL HIGH SCHOOL GRADUATES  2 769
VOCATIONAL HIGH SCHOOL GRADUATES  2 862

Construction permit
• A clear workflow that takes up to 136 days
• Shorter timeline that OECD average
• Municipality assists investors in dealing with other institutions

Although it is one of the most burdensome and costly administrative procedure in Bulgaria and throughout Europe, the 
municipality of Plovdiv is providing a clear and relatively short workflow in terms of both number of procedures and 
timeframe of execution.
The municipality is steadily improving the regimes and providing investors with assistance and guidance in dealing with 
other authorities involved in the process. Beside the municipality administration, the following institutions are involved 
in the process of getting construction permit and thereafter: Power company, Water company, Cadastre Agency, 
Environmental Agency. In certain special cases and bigger projects there would be other institutions involved as well 
such as: National Construction Control Agency, Fire Department, Road Agency.

The following typical case illustrates the process:
- a construction of a warehouse or assembly production building with a total
floorage of 4000 sq. meters (approximately 43,000 sq. feet).
- a total cost of construction EUR 1.2 mln excluding VAT.

It would take 136 days from the moment of applying for certificate for project planning (step 1 in the workflow) to the 
moment of getting a certificate of operational building (final step). The total administratively imposed cost would be 
EUR 35,846. The biggest part (78%) of this being renumeration for construction supervision company. That cost does not 
include cost of connection to the power and water grids.
There would be 21 steps in dealing with the whole process, which includes also the process of dealing with the Power 
Company. A comparison of the World Bank has shown that the average number of steps in OECD is 19, and in Eastern 
Europe and Central Asia 26.
The process takes substantially less time in Plovdiv than in the average
destination from Eastern Europe and Central Asia, and even less than the
developed economies of OECD.

PLOVDIV EASTERN EUROPE &
CENTRAL ASIA OECD

number of 
procedures 21 26 19

time (days) 136 226 143
      Source: The World Bank, Industry Watch.
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Local taxes and fees
• Stable and predictable policy with respect to tax rates
• A trend to lower rates of waste fees
• Up to EUR 1600 annual property tax for a facility of 4500 sq. M.

The biggest share of the tax burden in Bulgaria is centrally imposed, i.e. the municipality no authority in most of the 
taxes and fees. However, there is a tendency for somewhat fiscal decentralization, meaning that in the long run the 
municipality might gain more power with respect to the taxes and fees.
Currently there are two important rates that are decided by the municipality and affect business across the board – one 
is property tax, and the other waste fee. A blink on those two gives idea on the locally imposed tax burden as well as to 
the municipal policy intentions in the long run.

Property tax
The tax on property is annually 0.18% of the tax valuation of the property. The rate has not been changed for the past 
six years. The tax valuation of the property is the other component in the estimation of the nominal tax. It is subject to 
general rules that also do not tend to change frequently. The tax valuation of production facilities in Plovdiv may vary 
according to location and type of buildings, however it would not exceed 193 EUR/sq. M. That means that a premises 
of 4500 sq. M. Would be estimated to be worth up to EUR 868,500 fortax purposes. The annual property tax for such 
property would be approximately EUR 1563.

Waste fee
The other administrative burden that affect every business in the municipality is the waste fee (or tax). Business pay 
such fee regardless of the fact if they are producers or service providers, as long as they have a physical presence (office, 
warehouse, etc.) in the city. So the waste fee is entirely different from the industrial waste management costs, and 
applies to every building and property of households and businesses.
Businesses have two options to deal with the municipal waste fee. The first option is to pay according to quantities of 
waste by contracting one of the waste-container options with the municipality. A bigger container would imply afee of 
EUR 1366 per year, and the smaller container would cost EUR 425 per year. The number of containers depends on the 
quantity of waste. In addition, the company pays a fee of 0.3% of the tax valuation of the property.
The second option is to pay according to the tax valuation of the property (which is the default regime, i.e. that one 
applies in the company has not applied to a number and type of containers). The tax valuation of the property is here 
applied as well. The waste fee is currently 0.53% of the tax valuation of the property. Thus for a property of 4500 sq. m. 
for which the tax valuation is up to EUR 868,500 the waste fee would be up to some EUR 4600.

YEAR wASTE FEE (% OF TAX VALUATION)
2000 1,20
2001 1,20
2002 2,00
2003 2,00
2004 2,00
2005 2,00
2006 0,90
2007 0,70
2008 0,60
2009 0,60
2010 0,55
2011 0,55
2012 0,55
2013 0,53
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Major investors

INDUSTRY SUPPLIERS
Lunatone Bulgaria - electronics
Hoffmann Group - tools
Mecalit Bulgaria - plastic components
Linde Bulgaria - handling vehicles and equipment
Schneider Electric Bulgaria - automation, electric equipment
Brunata Bulgaria - energy consumption meters

AUTOMOTIVE
ABB Bulgaria - electrical equipment
Magna Powertrain - tier 1 supplier
William Hughes Bulgaria - tier 2 supplier
Naish Felts Bulgaria - technical materials
Techno Aktas Bulgaria - shock absorbers

cONSUMER GOODS
Liebherr Hausgeräte Marica - fridges OEM, assembly
Zobele Bulgaria - household utilities
Winterhalder Bulgaria - adhesive and insulation materials
Fine Jersey Bulgaria - apparel
Kottmann Bulgaria - sanitary and home appliance

FARM PRODUcE PROcESSING
Socotab Bulgaria - tobacco
Agri Bulgaria Ltd (Ferrero Group) - fruits

GENERAL RETAILERS
Jumbo Bulgaria - toys retailing
Kaufland Bulgaria - consumer goods retailing

OIL & GAS PRODUcERS
Shell Gas Bulgaria S.A. - bottling of propane-butane

INDUSTRIAL TRANSPORTATION
Schenker Logistics Bulgaria - logistics services
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Local economy

• Plovdiv’s economy produces output of EUR 4.2 billion annually
• Manufacturing accounts for about 50% of local economy
• Investment activity remained high after the crisis
The economy of Plovdiv produces output of EUR 4.2 billion annually, of which half
or EUR 2.1 billion in manufacturing, EUR 500 million in construction, and EUR 260 million in
transport and logistics. IT & professional services together generate annual output of EUR 110 million.

Structure of the economy (by production volumes)

Source: Industry Watch based on NSI

Unlike other regions in Bulgaria, Plovdiv has a well-balanced mix of manufacturing and services. Manufacturing is 
responsible for the production of EUR 2.1 billion in 2010, which is about 50% of the economic output during that 
year. The relatively high share of the processing industry compared to other regions in Bulgarian and Europe is 
exemplary of Plovdiv’s leadership position in manufacturing on national and pan-European scale. Plovdiv also has a 
vibrant construction cluster, producing 12% of the region’s output, which unlike other regions, is primarily focused on 
non-residential construction and industrial space in particular. Due to its strategic location and excellent connectivity, 
Plovdiv has established itself as a leading transport and logistics hub. Transport and logistics companies create 6% of the 
production in the regional economy.
Having a wealth of ancient historical sites, Plovdiv is a preferred tourist destination by foreign and Bulgarian travelers 
alike. The local hospitality business adds 3% to the annual production. 13% of the production in the region is generated 
in retail. Information technology and business services have been among the most dynamic sectors in recent years, 
providing new job opportunities and creating economic value.
The local IT sector has been one of the very few sectors which experienced steady growth after the onset of the crisis 
in 2008. Business process outsourcing is another rapidly developing service sector taking advantage of the availability 
of young and well educated labor force. Bulgaria in general is very competitive on a global scale and has been ranked 
among the most attractive outsourcing destinations in Europe and the World according to the Global Services Location 
Index compiled by A.T. Kearney. IT and professional services together are responsible for 3% of the production in the 
region.

Structure of the services sector (by number of employees)
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Source: NSI

Investment activity in the Plovdiv region remained high after the crisis. Purchases of long-term assets in the region 
amount to more than EUR 550 million annually. Plovdiv has a very balanced mix of investments which are allocated to 
different sectors of the economy. About 23% of the investments or EUR 125 million are devoted to manufacturing for the 
purchase of facilities, equipment, and machinery, which enhance the productivity of the local enterprises. About 10% of 
the investments go into construction, which is focused mostly on industrial facilities and buildings. 17% of investments 
are made in real estate and 11% in mining, water and waste management. Due to the dynamic hospitality sector and 
strategic geographic location, retail, transportand tourism attract almost # of all investments in the region. Close to 5% 
of all acquisitions of long-term assets have been made by IT and business services companies.

Climate & geography

• Region consists of vast flat terrains with no natural borders all the way
to Black Sea and Turkey
• Climate is accommodating for both industrial and construction activities
• Winters normally bring no major disruption of transportation

Most of the region’s territory is situated in the Upper Thracian Plain – a fertileagricultural region, vast flat terrains with 
no natural borders all the way to the Black sea and Turkey. Its average elevation is 160 meters. The region consists mostly 
of plains.
Natural advantages of the region include also proximity to main Mountain Chains - Rhodopes and Balkan - as well as to 
the rich in ores Sredna Gora Mountain. Major Ski resorts in Rhodopes are operational in winter. The Rose Valleys in the 
footsteps of Balkan are world famous among tourists. The region offers one of the best conditions for vineyards and wine 
making has a long tradition here.
The climate is mostly transitional continental with a warm summer (average highs reaching about 30 degrees Celsius, 
86 degrees Fahrenheit, in June- August) and relatively tolerable winter (average lows just a bit below 0 degrees Celsius, 
32 degrees Fahrenheit, in December-February). Temperatures and precipitation rates are favorable for construction 
activities, which normally takes place throughout the year without big interruptions, industrial processes and 
transportation services.
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Culture & Tourism

Thracians founded Plovdiv during the Neolithic period in the 2nd millennium BC. Picturesquely situated in the Thracian 
lowlands, 100 miles east of Sofia, and built on seven hills, Plovdiv is the oldest continuously inhabited city in Europe and 
6th oldest in the world.
This ancient city has astonishing historical and cultural heritage and an amazing Old Town, applying for UNESCO List 
of World Cultural Heritage. It was built in the 18th-19th centuries as the center of the Bulgarian National Revival 
architecture. Along steep cobblestone lanes, behind stone walls and
iron-studded heavy oak gates, one glimpses at verdure and flowers, surrounding the typical Plovdiv symmetrical houses 
with their painted facades, oriels and jetties and grid windows.
Important sights are also the 2nd century Roman forum, stadium, and the fabulous amphitheater built during the time 
of Emperor Trajan (98-117). Other landmarks of this area is the charming Ethnographical Museum; over 60 art galleries, 
housing valuable pieces of modern Bulgarian painting; a beautifully painted church (1832 – 1836); a 15th century 
mosque, one of the oldest on the continent. Close to the city is located the Bachkovo Monastery founded in 1083 by 
the Georgian Gregory Bakouriani, a Byzantine military commander. The oldest preserved buildings are the Ossuary with 
frescoes of 12th – 14th century and St. Archangels church (13th – 14th century). The murals in the monastery dining 
room (built in 1604 and decorated in 1643) are considered masterpiece of European Renaissance Art.
The city offers great opportunities for cultural tourism investments. Not only hotels may flourish here, but also businesses 
such as event organization, auction houses, galleries, music halls, etc. Currently the city has 91 hotels and hostels (incl. 
two 5-star and six 4-star hotels) with a total of some 3500 beds. There are 46 conference halls with a total capacity of 
6442 places. Besides, there are over 30 pubs, 23 casinos, 25 stages for live performances.

 

Plovdiv Municipality, 1 Stefan Stambolov Sq., 4000 Plovdiv, Bulgaria, tel.: +359 32 656 727, fax: +359 32 656 703

www.plovdiv.bg ,  www.invest.plovdiv.bg , e-mail: mayor@plovdiv.bg
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TRAKIA ECONOMIC zONE 
unites 6 industrial zones with 1 billion euro investment made so far 

„Trakia Economic Zone“ /TEZ/ unites the 6 industrial zones in the region of Plovdiv – Industrial&Commercial 
Zone „Maritza”, „Rakovski” Industrial Zone, Industrial&Commercial Zone „Kuklen” and the early stage of 
development of - „Education and hi-tech Park” in Plovdiv, Industrial Zone and Hi-Tech Center „Trakia” and 
Agrocenter „Kaloyanovo”. 

„Trakia Economic Zone“ is implemented on 10 700 000 m², 3 250 000 m² of which has been already occupied.

Since the start of the first industrial zone - „Maritza” - in 1995  until the present moment in all the zones 
have been made investment  of over 1 billion Euro and attracted more than 100 investors, of them foreign – 
over 80, more than 12 000 jobs created.  

World leaders like ABB, Liebherr, Socotab, Schneider Electric, Ferrero, Shell Gas, Linde, William Hughes, 
Kaufland, Zobele, Magna Powertrain Plovdiv, Mecalit, Techno Aktas built and opened enterprises, trade and 
logistic facilities. One of the most important companies in Bulgaria– „KCM” AD operates here. Emblematic 
Bulgarian brands - „Bella Bulgaria“, „MAXCOM“, „Dimitar Madjarov“, „Refan“, „Ataro Clima“, „Andy“, „Agria-
Bulgaria“ also have facilities within the zone. 

„Trakia Economic Zone“ provides 7 450 000 m² free space for new investment. According to preliminary 
estimates within a term of 10 years there are expected to be made investment of over 750 000 000 Euro, which 
will open 30 000 new jobs. 11 new projects are currently being developed in „Trakia Economic Zone“ - some 
of them are at a design stage, others are near completion. 

Over the 18 years of development of the separate industrial zones, comprising „Trakia Economic Zone“, 
the native and foreign entrepreneurs have invested per year from 70 to 130 million. This is a non-falling rate 
which is an evidence for the huge potential of this project for the Bulgarian economy.

Which is new is the presence of educational objective which is to fulfill great social role. The creation of a 
training center for unskilled workforce /from the minorities/, which remains isolated and does not get realization, 
will solve some of the social problems in Plovdiv Municipality. The project will start in Maritza Industrial Zone. 

We already have the positive example of the integration of Roma minority. In the British company William 
Hughes in „Rakovski“ Industrial Zone out of 100 workers, 70 were gypsies. This example will be transferred 
to „Trakia Economic Zone“. 

The focus within the Zone is on the knowledge based economy – the implementation of new foreign and 
domestic high technologies, joint projects with universities. 
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An example of this is the agreement with the German Fraunhofer Institute for Building Physics IBP for 
waste waters treatment by growing plants, from which a new construction material with good insulation and 
bearing capacities will be produced.

„Trakia Economic Zone“ is located on lands of „KCM 2000“, „Sienit Holding“ and municipal lands. Israeli 
and Italian companies also contribute to its development. 

TEZ is a public private initiative. Following the idea of “Investment Initiative” in may 2013, the mayors of 
8 municipalities /Plovdiv, Rakovski, Maritza, Rodopi, Kuklen, Assenovgrad, Parvomay, Stamboliiski/ signed an 
agreement for cooperation aiming at the development of Plovdiv Region through creating a better business 
environment.

In this sense the objectives of TEZ are:

 

• creating a good business climate for the 
attraction of foreign and domestic investors

• expanding the production of goods for 
export

• industrialization led by innovation

• processing of local agricultural production

• development of agro sector

• development of  knowledge-based economy

• realization of the regional stuff

• creating a general system for coordination and management

• improvement of the infrastructure connectivity

• ensuring of qualified work force

The advantages of TEZ are:

• Convenient geographical location – on important railway routes and European transport corridors, 
connecting Europe, Asia and Africa 

• Infrastructure secured – transport, electricity, gas, water, sewerage, telecommunications

• A specialized administrative unit provides additional services, accelerated procedures

• Qualified multilingual work force 

• 9 major universities with technical and economics disciplines

• More than 80 IVET schools, language and specialized high schools

• Special training center for education of the personnel
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  The Investors in TEZ receive easy access to 
funds of EU operational programs under the 
new programming period 2014-2020, 
possibility for direct funding from Brussels. 
TEZ has professional consultants who assist 
the investors in applying for European 
programs: „Good Management“, „Science 
and Education for Smart Growth“, 
„Environment“, „Program for rural 
development of the Republic of Bulgaria“, 
„Human Resources Development“, „Regions 
in Growth“, „Transport and Transport 
infrastructure“

The projects of „Trakia Economic Zone“ are implemented within SHORT TERMS,  thanks to the finished spatial 
planning of the territory, the assistance of the local authorities, the Invest Bulgaria Agency and the work team of 
the zone – specialists with over 15 years of experience in the construction of industrial, logistic, infrastructural, 
energy and commercial sites; lawyers, brokers. Construction of sites upon the requirements of the investor, 
for example – an enterprise of 10 000 m² production area, with 300 work places, completion within 6 months. 
The Zone has ready production, logistic, commercial facilities. Members of TEZ are  zones with different 
economic specifics, which makes the project unique – there are areas in the agro sector, in the high-tech 
sector, with focus on the heavy industry, etc. The investor has the real option to choose.

cHARAcTERISTIcS OF THE ZONES wITHIN „TRAKIA EcONOMIc ZONE“

1. INDUSTRIAL AND cOMMERcIAL ZONE „MARITZA”

• Area – 5 000 000 m² \occupied area 2 000 000 m²\, 6 km from Plovdiv

•„Maritza“ is the first industrial zone in Bulgaria which started in 1995

•Industries: engineering, electronics, food, logistics

•49 sites of world and Bulgarian leaders were built in this zone such as: „Ferrero”, „Socotab”, „Schneider 
Electric”, „Liebherr“, „Shell“, „Bella – Fresh Logistic”, „Maxcom“ and others

•The industrial zone is expanding with the project of construction of commercial and logistic park of the 
Israeli investors from „Sensor“, „Expo Park“, „Trydent“

•6 new sites are under construction and entering into exploitation 
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2. INDUSTRIAL ZONE „RAKOVSKI”

•Area - 1 000 000 m² \occupied 800 000 m²\, 14 km from Plovdiv and 4 km from „Trakia“ highway

•Industries: automotive, chemistry, textile, logistics, food, energy equipment

•Investors - 17: William Hughes, ABB, Kaufland, Feinjersey, Lampshades, Lunatone, Rubicon, Intercitrus, 
Sidjitrans, Percotex, Zobele, Magna Powertrain Plovdiv, Brunata International, Sweet World, ZBE, Sofiawax, 
Unicom

•3 new sites are under construction and entering into exploitation 

3. INDUSTRIAL AND cOMMERcIAL ZONE “KUKLEN” 

•Area - 1 000 000 m² \occupied 100 000 m²\, 10 km from Plovdiv and in close proximity to Plovdiv 
international airport

•Industries: metals, machinery, chemicals, automotive, logistics

•One of the most significant companies in Bulgaria operates in this area - “KCM” Jsc. Invested there have 
already been $ 150 000 000, currently invested are 100 000 000 Є for technological innovation and expansion 
of the lead and zinc production

•In „Kuklen“ zone there are 4 more companies: „Agria – Bulgaria“, Plant for Hot Galvanizing “Jupiter 05”, 
Mecalit and „Techno Aktas“

•2 of the buildings were designed and have construction permits each of 4 000 square meters for Free Zone

•Negotiations are led for plant for catalytic converters 
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4. “EDUcATIONAL AND HI-TEcH PARK” 

•Area - 300 000 m² \occupied 150 000 m²\

•Located on the territory of the city of Plovdiv

•Plovdiv Municipality has the ambition to attract into the 
zone investors of the sector of innovative production and 
development of high technologies

•Implementation of partner projects with research 
institutes and universities

•Implementation of the doctrine “Education in action” 

5. INDUSTRIAL ZONE AND HI TEcH cENTER „TRAKIA” 

• Area – 2 600 000 m² \occupied 200 000 m²\, 20 
kilometers from Plovdiv in the vicinity of the village of 
Kaloyanovo

• Development of agriculture and the processing 
activities in the food industry

 • During the first stage: marketplace for agricultural 
production and plants for packaging, dry fruits, canned 
vegetables, fruit juices, pellets, pipes factory, treatment 
plant and plant for liquid fertilizer

• Creation of Hi-Tech center in the sphere of agro industry and food technologies

• Partner – Higher School of Agribusiness and regional development – Plovdiv 

• Construction of an intelligent city - electronic and high technology management of all activities in the zone 

• 2 new sites are under construction and entering into exploitation 

6. AGRO cENTER “KALOYANOVO” 

• Area - 800 000 m² \not developed\, 26 km from Plovdiv

• Focus – development of organic farming and bio products

• Activities – food industry, production of packaging materials 
and packaging for the later, products distribution, equipment, 
chemicals, know-how and service

• The Zone will not generate organic waste, because through 
its bodies it will process these to a useful end product
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THE SUccESS OF THE cOMPANIES THAT HAVE ALREADY INVESTED

•Ben Cox, commercial director of William Hughes: „We had to choose between Bulgaria and Romania for 
our investment, and we decided that Bulgaria is better.“

•Peter Simon, ABB Group manager for Bulgaria and Romania: „Zone Rakovski is really an industrial zone 
and we realized the project in a very short term. Here we found educated, motivated people, the base for the 
success of this plant. We have built a second plant in 2013.“

•Hristo Georgiev, manager of „Liebherr-Hausgerete Maritza“: “We were attracted by Zone Maritza with its 
provision of highly qualified personnel with technical education, providers of production, competitive labor 
cost and opportunity to conquer from here East European markets.“

•Radoslav Koshkov, vice-president of LifeSpace in Schneider Electric: „We chose Zone

Maritza for its highly skilled work staff and its location – from here we make deliveries worldwide. Recently 
we expanded the factory and it became one of the biggest production factories of such products in Europe.“

•Sinan Emin, Turkish concern „Techno Aktas“: „Since the establishment of the plant in 2008

till now we have an increase in production and sales 5 times. The location of Zone Kuklen itself ensures 
the fast servicing of our customers from East, West and North Europe. Our Bulgarian experts train workers of 
the holding throughout the world.“

•Ludwig Kohl, former CFO of „Ferrero Bulgaria“: „Since our decision taken to invest in Bulgaria to the 
opening of the factory have only passed 12 months and during that time we received the full assistance from 
the Bulgarian authorities”.



147

ИЗтОЧНИЦИ И АВтОРИ 
SOURcES AND  AUTHORS

В настоящия  Икономически годишник са използвани, в съответствие със Закона за авторското право и сродните 
му права /от раздела за свободно използване на произведения /, цитати и части от официална и неофициална 
статистическа, данъчна, аналитична и друга информация, публикувана от следните основни източници и автори:
• Национален статистически институт
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството
• Институт за пазарна икономика
• Агенция по заетостта
• Община Пловдив
• Българска агенция за инвестиции
• Съвет по туризъм – Пловдив
• Община Пловдив
• Център „Образование за демокрация”
• БТПП – София
• в. „Строителство и градът“
• Център за икономическо развитие
• ТСБ - Пловдив
• ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛНИ АНАЛИЗИ ЗА 2014+”
• Регионална служба по заетостта – гр. Пловдив
• Консорциум „Пловдив 2020
• www.css.bg
• www.bg.wikipedia.org
• www.InvestBulgaria.com
• www.en.wikipedia.org
• www.industrial-zones.com
• www.fair.bg
• www.stroitelstvo.info
• www.infrastructure.bg

Въпреки всички положени усилия за проверка на достоверността на информацията, издателят не носи отговорност 
за неточности в текстовете.
While every effort has been made to check the accuracy of the information, the publisher cannot be held responsible 
for any inaccuracy in the texts.
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арТисТиЧни ПарТнЬори на ПловДивсКия БиЗнес

ДрамаТиЧен ТеаТър - ПловДив 
разполага с две напълно оборудвани сцени. 
голяма с 468 места, и камерна със 116 
места, както и с лятна сцена, подходяща 

за различни сценични прояви. 

всяка година театралният сезон се 
открива през септември, с фестивала 
„сцена на кръстопът”, и приключва в края 
на месец юни. Представления на голяма и 
камерна сцена се играят всяка делчнична 
вечер, а понякога и през почивните дни. 
всяка година театърът продуцира не по-

малко от 7 нови спектакъла. 

Каним ви да се присъедините към голямото 
ни театрално семейство във Фейсбук на  

www.facebook.com/dtplovdiv

елате на театър! Хубаво е.

ДРАМАтИЧЕН тЕАтъР – ПЛОВДИВ
ул. „Княз Ал. I Батенберг” 38

www.dtp.bg / dtp@dtp.bg 
тел. 032 271 270

ТворЧесКи ПроФил на ДевиЧесКа Хорова Формация  
„евмолПея” При оБщина ПловДив 
Хорът е основана в края на юли 2006 г. от диригента 
рада славинска и арт мениджъра ганка янкова. носител 
е на званието “Посланик на добра воля”. обединени 
от таланта в него участват над 50 момичета от 23 
пловдивски учебни заведения.репертоарът на хора 
вкючва песни на 15 езика, предимно четиригласни 
акапелни творби, представящи различни епохи и 
стилови направления – от госпъли и спиричуъли, 
през ренесансови, класически, романтични и 
съвременни произведения, от сакралната музика до 
жизнерадостните фолклорни песни. 
Хорът е реализирал 16 задгранични турнета и редица 
успешни участия в: Xii-тия международен хоров 
фестивал – Прованс, Франция, eurotreff musik ulm 
2007 и schwabisch hall’08 - германия,  X-ия юбилеен 
европейски младежки музикален фестивал Пасау, 
германия, vii Фестивал на изкуствата “Българиада” 
в сърбия, Xii международен хоров фестивал – 
нюшател, Швейцария, XXvi международен фестивал 
на изкуствата „сараевска зима 2010”, 46 международен 
фестивал на камерната музика – Пловдив ’2010, 
международен салон на изкуствата – софия ’2011, 
39 международен хоров фестивал roncegno ’2011 – 
италия, Xvi международен хоров фестивал «гласовете 
на света – нанси  ’ 2012» - Франция и 43-я международен 
музикален фестивал «софийски музикални седмици 
’2012», XXii международен музикален фестивал анкара 
‘2013, Турция и Xii международен хоров фестивал - Баня 
лука ‘2013, Босна и Херцеговина. 
Хор “евмолпея” е ежегоден участник в различни 
международни младежки фестивали, младежки 
форуми и престижни национални изяви. Хорът има 
издаден самостоятелен компакт диск със сакрална 
музика - “Gloria in excelsis”.



149

АЗБучЕН уКАЗАТЕЛ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
LIST OF FEATURED ADVERTISERS

ИМЕ НА ФИРМАтА СтР. / PAGE cOMPANY NAME

АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 157 AVIS ENGINEERING LTD

АЛЕКСАНДРИС ООД 158 ALEXANDRIS LTD

АПЕКС СЕРВИЗ ООД 156 APEX SERVICE LTD

БАЛКАНКАР РЕКОРД АД 156 BALKANCAR RECORD PLC

БАНКСОФТ ООД 158 BANKSOFT LTD

БИО РОУЗ Koрица 3 / Cover 3 BIO ROSE

БУЛВЕСТ ПРИНТ АД 175 BULVEST PRINT PLC

БУЛСАФИЛ ЕООД 171 BULSAFIL LTD

БУЛТЕКС 99 ЕООД 167 BULTEX 99 LTD

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД 162 BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC

ВИКИНГ-Т ООД 166 VIKING-T LTD

ВИТА-6 АД 162 VITA-6 PLC

ВИТАЛ ООД 174 VITAL LTD

ГБС ПЛОВДИВ АД 150 GBS PLOVDIV EAD

ГРИЙНС ООД 174 GREENS LTD

ДИМЕКС ЛИФТ ЕООД 157 DIMEX LIFT LTD

ДУРОПАК - ТРАКИЯ ПАПИР АД 163 DUROPAK TRAKIA PAPIR PLC

ЕВН БЪЛГАРИЯ 151 EVN BULGARIA

ИЗВОРНА ВОДА "БАЧКОВО" 169 SPRING WATER “BACHKOVO”

ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД 153 INTERCOMPLEX LTD

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД 164 INFORMATION SERVICE PLC

КЦМ 2000 АД Koрица 2 / Cover 2 KCM 2000 PLC

МАКСКОМ ЕООД 160 MAXCOM LTD

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД 100 INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV PLC

НОВА ТРЕЙД ЕООД 168 NOVA TRADE LTD

НОВИЗ АД 159 NOVIZ PLC

ПРОФИЛИНК ООД 172 PROFILINК LTD

ПЪРВОМАЙ БТ АД 170 PARVOMAY BT PLC

РИЛА 1 АД 173 RILA 1 PLC

РОЗА ИМПЕКС ООД 161 ROSAIMPEX LTD

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 173 TRAKIA ECONOMIC ZONE

ФИЛИПЕКС 172 PHILIPEX

ФИЛКАБ АД 152 FILKAB PLC

ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД 154 HELIOS-METALURG LTD

ХЪС ООД 155 HUS LTD

ШИПКА-99 АД 175 SHEEPKA-99 PLC

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД 165 USIT COLOURS BULGARIA LTD
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"ГБС-ПЛОВДИВ" АД
4000 Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" 

№24
тел.: 032 624 653
факс: 032 626 134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com

GBS-PLOVDIV PLC.
24, Hristo G. Danov Str., Plovdiv - 

4000, Bulgaria
Tel.: +359 32 624653
Fax: +359 32 626134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com
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Rely on us
www.husltd.com

HUS Ltd.
64A Plovdiv-Sever Str.
4027 Plovdiv, Bulgaria
office@husltd.com
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ПЛОВДИВ 
"Кукленско шоcе" 17 

Телефон: +359 32/69 50 50
Факс:        +359 32/69 27 53

record@balkancar-record.com
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ГР. ПЛОВДИВ, 4006
УЛ. УДРОУ УИЛСЪН № 4, ЕТ. 2
ТЕЛ: 0893 454 996
E-MAIL: INFO@AVIS-ENG.EU 
WWW.AVIS-ENG.EU
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ISO 9001:2008

4004 Plovdiv, Bulgaria, P.O. Box 93
28, Kuklensko Shosse str.
T + 359 32 587 390; F +359 32 587 387
E-mail: alexandris_plovdiv@alexandris.gr

Alexandris Engineering LTD
Your Ideal Partner

Sofia 1715, Mladost-4, Bulgaria
87, ”Alexandar Malinov” blv.
T +359 2 975 7305; F +359 2 975 7306
E-mail: alexandris_mladost@alexandris.gr

www.alexandris.bg www.alexandris.com

Пловдив 4002, ул. ”Кавала” 20, тел.: 032 605 200, 032 605 201, Е-mail: banksoft@banksoft-bg.com

www.banksoft-bg.com
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НОВИЗ АД - ГРУПА ОТ ФИРМИ, КАПИТАЛОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ, С ОБЩА БИЗНЕС КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ. 
НОВИЗ АД - ДЕЛОВО ПАРТНЬОРСТВО С ФИРМИ ОТ ЕВРОПА, САЩ, СТРАНИТЕ ОТ ОНД,  ДАЛЕЧНИЯ И БЛИЗЪК ИЗТОК.

ИМПОРТ, ПРОДАЖБА И РЕЕКСПОРТ НА ПОЛИМЕРИ: HDPE, LDPE, PP, PVC и др. 
ПРОИЗВОДСТВО на полиетиленови опаковки:  торби за многократно използване, пликове, чували, компостируеми изделия, флексопечат.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване (солариуми, спа-капсули, медико-козметични  лазери, фармацевтична  козметика),  
хотелско оборудване, термопомпи. Бранд портфолиото включва: Sybaritic, Alisun, Health Company, Soleo, Оxygen Botanicals, Valera, 
Johnson, Severin, Dimplex и др.
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – разработка и реализация на строителни обекти.
НОВИЗ-ХОТЕЛ - четиризвезден бизнес хотел в центъра на Пловдив.
ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД  -  фасилити мениджмънт. 
ИНТЕРКОНТАКТ ООД  - международни делови прояви, посещения на панаири и изложби. Официален представител на чуждестранни 
панаири.  PR, тренинг-обучения, бизнес семинари.   
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ „ЛИДЕР” АД - финансови лизингови услуги на технологично оборудване и автомобили. 

NOVIZ INC. – FINANCIALLY AND STRUCTURALLY CONNECTED GROUP OF COMPANIES WITH COMMON BUSINESS POLICY AND STRATEGY.
NOVIZ INC. – BUSINESS PARTNERSHIP WITH COMPANIES FROM ALL OVER THE WORLD (e.g. EUROPE, USA, CIS, FAR  AND MIDDLE EAST).

IMPORT, sale and re-export of polymers: HDPE, LDPE, PP, PVC, etc.
PRODUCTION of polyethylene packaging: reusable bags, garbаge bags, compostable products, Íexographic printing.

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment (tanning beds, SPA capsules, medical lasers, cosmetics) , hotel equipment, heating 
pumps. Brand portfolio: Sybaritic, Alisun, Health Company, Soleo, Оxygen Botanicals, Valera, Johnson, Severin, Dimplex and others.

BUILDING ENTERPRENEURSHIP– construction, sales, and lease of property.
NOVIZ HOTEL – a four-star hotel located in the central part of Plovdiv.

BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  management.
INTERCONTACT LTD. – international business events, visits to fairs and exhibitions. An oÏcial representative of foreign fairs. 

PR, training-business seminars.
LEADER LEASING COMPANY INC. – Ðnancial leasing services for technological equipment and vehicles.

4000 Пловдив, ул. Хан Кубрат №1
Тел: (032) 275 656, 275 601
Факс: (032) 633 770

1, Khan Kubrat Str., 4000, Plovdiv
Тel: (+359 32) 275 656, 275 601

Fax: (+359 32) 633 770www.noviz.com
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ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

"Тексимтранс" АД - Варна: 052/750032
"Автотрафик" АД - Бургас: 056/85 44 13
"Автотранс" АД - Монтана: 096/30 53 22
"Русе-спец. превози" АД - Русе: 082/84 52 63
"Вита - 6" АД - Пловдив: 032/63 59 53
"Филтранс" АД - Пловдив: 032/69 23 00
"Автостарт" АД - Самоков: 0722/6 68 66
"Транс юг" АД - Петрич: 0745/6 08 01
"Странджа автотранспорт" АД - Царево: 0590/5 20 47
"Товарни превози - 91" АД - Видин: 094/60 16 61
"Хемус автотранспорт" АД - Габрово: 066/800 693
"Лом автотранспорт" АД - Лом: 0971/6 66 30
"Транспорт-гарант" АД - Велико Търново: 062/64 49 01
"Родопи автотранспорт" АД - Девин: 03041/25 81
"Троян автотранспорт" АД - Троян: 088/785 7314
"Напредък-тов. превози" АД - Нова Загора: 0457/63651
"Авторемонтен завод" АД - Смолян: 0301/65301
"Автотранспорт - Чирпан' АД - Чирпан: 0416/92 384
"Хебъртранспорт" АД - Пазарджик: 034/8 19 40 

ASSOCIATED COMPANIES

"Teksimtrans" PLC - Varna: +359 52 750032
"Autotrafic" PLC - Bourgas: +359 56 85 44 13
"Autotrans" PLC - Montana: +359 96 305322

"Rousse spec. transport" PLC - Rousse: +359 82 845263
"Vita - 6" PLC - Plovdiv: +359 32 63 59 53
"Filtrans" PLC - Plovdiv: +359 32 692300

"Autostart" PLC - Samokov: +359 722 6 68 66
"Trans yug" PLC - Petrich: +359 745 6 08 01

"Strandja avtotransport" PLC - Tzarevo: +359 590 5 20 47
"Tovarni prevozi - 91" PLC - Vidin: +359 94 601661 

"Hemus avtotransport" PLC - Gabrovo: +359 66 800693
"Lom avtotransport" PLC - Lom: +359 971 6 66 30

"Transport-garant" PLC - Veliko Turnovo: +359 62 64 49 01
"Rhodopi avtotransport" PLC - Devin: +359 3041 2581
"Troyan autotransport" PLC - Trojan: +359 88 7857314

"Napredak-tov. prevozi" PLC - Nova Zagora: +359 457 636 51
"Avtoremonten zavod" PLC - Smolian: +359 301 65301

"Avtotransport - Chirpan" PLC - Chirpan: +359 416 92384
"Hebartransport" PLC - Pazardjik: +359 34 8 19 40

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Пловдив, бул. Христо Ботев 82

тел.: (032) 626 082, факс: (032) 624 317

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Пловдив, бул. Христо Ботев 82

тел.: (032) 626 082, факс: (032) 624 317

BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC.
82, Hristo Botev Blvd., Plovdiv, Bulgaria

Tel.: +359 32 626082, Fax: +359 32 624317

office@bthold.com

BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC.
82, Hristo Botev Blvd., Plovdiv, Bulgaria

Tel.: +359 32 626082, Fax: +359 32 624317

office@bthold.comwww.bthold.comwww.bthold.com
Road transport in the country and abroad

of safe cargo and cargo with different level
of danger with:

● open trucks   ● dump trucks   ● tank trucks   ● lorry trucks
● container-handling trucks    ● delivery trucks

Transport logistics;
International and home forward;

Auto service station, auto-wash, fuel stations;
Rent of premises, offices, repair depots, store area;
Supply of fuel, oils and consumer goods for trucks.

Автомобилни превози в страната и чужбина
на конвенционални и товари с различна степен на опасност с:
● бордови    ● самосвални    ● цистерни
● платформи     ● контейнеровози   ● фургони
Транспортна логистика; Международна и вътрешна спедиция;
Сервиз на транспортни средства, автомивки, бензиностанции;
Годишни и предпътни технически прегледи;
Предпътни медицински прегледи;
Отдоване под наем на площи, помещения, офиси, ремонтни бази;
Доставки на горива, масла и консумативи за товарни автомобили.

Вита-6 АД, Пловдив

Тел.: 032 632 542, 
E-mail: vita6@mbox.contact.bg

● Учебен център за подготовка на водачи на МПС 
категории АМ (мотопеди), А (мотоциклети), В (леки 
автомобили), С (товарни автомобили) и СЕ (товарни 
автомобили кат.С с ремарке или полуремарке);
● Пункт за годишни технически прегледи (ГТП) 
за МПС;
● Търговия с горива;
● Автомивка;
● Паркинги под наем: бул. ”6-ти септември” и 
”Кукленско шосе”;
● Работилници, складови помещения и площи под 
наем.
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ÂÎÄÅÙÈßÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅË ÍÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÈ ÎÒ ÂÅËÏÀÏÅ

ÂÅËÏÀÏÅ

  ÕÀÐÒÈÈ ÇÀ ÂÅËÏÀÏÅ
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НЦИЯ ЗА
ПОЧИВКИ И ПЪТУВАНИЯ В ПЛОВДИВ

ул. Железарска № 2, (032) 622 530
www.usitcolours.bg
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Собствено производство на 
тютюн Виржиния  

Изкупуване и промишлена 
обработка на тютюни от 

сортова група Виржиния, 
Бърлей и Ориентал  

Изработване на листови 
Блендове 

Тоустиране на тютюн Бърлей  

"ПЪРВОМАЙ БТ" АД 
гр. ПЪРВОМАЙ - 4270, ул. ОМУРТАГ 1 
Тел: 0336 62191, факс: 0336 63061

Е-mail: btparv@abv.bg
www.parvomai-bt.com



171

“БУЛСАФИЛ” ЕООД, ПЛОВДИВ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 
МАРТ 2000 г. ОТ ДЖОЙНТ- ВЕНЧЪР МЕЖДУ ЕДНА 
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ФИРМА. 

ОСНОВНИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Е ПРОИЗВОД-
СТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАМГАРНИ ПРЕЖДИ ЗА 
ТЪКАЧЕСТВОТО И КОНФЕКЦИЯТА.

“БУЛСАФИЛ” ЕООД Е ДОСТОЕН НАСЛЕДНИК НА 
ТРАДИЦИИТЕ НА ФИРМАТА-МАЙКА “САФИЛ” АД, 
БИЕЛА, ИТАЛИЯ – ТРАДИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР 
УСТАНОВЕНИ ОТ 1954 г., ГОДИНАТА НА НЕЙНОТО 
СЪЗДАВАНЕ.

ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТТА ПОРОДЕНА ОТ ИКОНОМИ-
ЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, ПРЕДПРИЯТИЕТО РЕАЛИЗИРА 
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИ ПРОГРАМА , ЗАПАЗВА ВИСО-
КОТО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА 
НАМИРА НОВИ ПАЗАРИ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТРАДИЦИЯТА, НА ТЕХНИЧЕСКО-
ТО ОБНОВЯВАНЕ И НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, “БУЛСА-
ФИЛ” ЕООД УСПЯВА ДА  ЗАДОВОЛЯВА ИЗИСКВАНИЯТА 
НА КЛИЕНТИТЕ И ДА ПОСРЕЩА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА-
ТА НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР.

“BULSAFIL” SRLU PLOVDIV E’ NATA NEL MARZO 2000 
DA UNA JOINT-VENTURE FRA UNA DITTA ITALIANA E UNA 
BULGARA.

L’OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ E’ LA PRODU-
ZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI FILATI PETTINATI PER 
TESSITURA E MAGLIERIA.

LA “BULSAFIL” SRLU E’ UN DEGNO SUCCESSORE 
DELLE TRADIZIONI DELLA SOCIETA’- MADRE “SAFIL” SPA, 
BIELLA, ITALIA - TRADIZIONI STABILITE DAL 1954, ANNO 
DELLA SUA NASCITA, SUL MERCATO EUROPEO.

NONOSTANTE LA  DIFFICOLTA’ PROVOCATA DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA,  L’AZIENDA STA REALIZZANDO 
IL SUO PROGRAMMA DI PRODUZIONE CONSERVANDO 
L’ALTA QUALITA’ DEI SUOI PRODOTTI E CONTINUANDO A 
TROVARE DEI NUOVI MERCATI.

GRAZIE ALLA TRADIZIONE, ALL’AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO E ALLA PROFESSIONALITÀ’ LA “BULSAFIL” 
SRLU RIESCE A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIEN-
TELA E AD AFFRONTARE LE SFIDE DEL MERCATO 
MONDIALE.

Пловдив, 4000, бул. Руски №77, вх. В, ап. 1
тел.: (032) 603100, факс: (032) 603101
е-mail: bulsa½l@bulsa½l.eu

Boul. Rouski 77/c , 4000 , Plovdiv, Bulgaria
Tel: +359 32 603100, Fax: +359 32 603101

е-mail: bulsa½l@bulsa½l.eu
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гр. Пловдив: ул. Братя Бъкстон 122, тел.: 032 657 657
Мебели: 0889902 169
Строителни материали: 0884013 743
Баня: 0884013 826
гр. Първомай: 
Строителни материали: 0336 65797, 0889264 205
Железария: 033665808, 0885111 351
Мебели: 0336 66778, 0887702 831
с. Градина: 03162/2301, 0885/111 367
Е-mail: rila1@abv.bg
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Trakia Economic Zone
Municipality
PLOVDIV

Municipality
ASENOVGRAD

Municipality
KUKLEN

Municipality
MARITZA

Municipality
PARVOMAY

Municipality
RODOPI

Municipality
RAKOVSKI

Върху 10 700 000 м² в 
района на Пловдив ТИЗ 
предлага:
   Готови производствени, 
логистични, търговски 
помещения
   Изгрaждане на обекти по 
желание на инвеститора 
/пример - предприятие от 
10 000 м² производствена 
площ е готово до 6 месеца/
За контакти: 
Венцеслава Танева 
GSM: +359 886 988 087 
Тел: +359 32 600 160

Upon an area of 10 700 000 
m² in the region of Plovdiv 

TEZ offers:
Ready production, logistic, 

commercial facilities
 Construction of sites upon 

the requirements of the inves-
tor /example  - an enterprise 

of 10 000 m² production area 
is ready within 6 months/

Contacts: 
Venceslava Taneva

Mobile: +359 886 988 087
Tel: +359 32 600 160

Maritza Commercial And
Industrial Zone

Maritza Commercial And
Industrial Zone

Intermodal TerminalIntermodal Terminal

International
Airport

International
Airport

Trakia Hi-Tech
Innovation Park

Trakia Hi-Tech
Innovation Park

Rakovski
Industrial Zone

Rakovski
Industrial Zone

Agro Centre
Kaloyanovo
Agro Centre
Kaloyanovo

Educational And 
Hi-Tech Park

Educational And 
Hi-Tech Park

Kuklen Industrial and
Commercial Zone

Kuklen Industrial and
Commercial Zone

City of PlovdivCity of Plovdiv
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ГРИЙНС ООД
гр. Първомай, 

Tел.: (0336) 64516 
Факс: (0336) 64517

E-mail: greens_ltd@abv.bg
www.greensltd.com

GREENS Ltd.
Parvomai, Bulgaria

Tel.: +359 336 64516
Fax: +359 336 64517

E-mail: greens_ltd@abv.bg
www.greensltd.com

Greenhouse production of vegetables, 
sales on home and foreign markets.
Modern technologies, high quality, efficiency! 

Нови технологии, качество, ефективност!

Оранжерийно производство и реализация
на висококачествена селскостопанска
продукцията в страната и чужбина.

Оранжерийно производство и реализация
на висококачествена селскостопанска
продукцията в страната и чужбина.
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КОНСуЛТАНТСКА ПОМОЩ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

ЗА СЕКТОРИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ, хРАНИТЕЛНО-ВКуСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, 

РАЗВИТИЕ НА ТуРИЗМА И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА

• Възползвайте се от aктуалната ни услуга – качествена консултантска помощ и подготовка 
на проекти в сектора Земеделие , хранително-вкусова промишленост ,развитие  на тури-
зма и микропредприятията.

• Търговско-Промишлена Камара-Пловдив  ще ви помогне да подготвите вашия личен 
проект за финансиране по съответните  Eвропейски и национални програми.

• С екипа ни от експерти успешно защитили за своите клиенти над 250 инвестиционни 
проекта в различните сфери.

• По най-новите програми които вече са налице,за да финансират инициативата на малки-
те и средни стопани и предприемачи. Покриващи вашите допустимите инвестиционни 
разходи.

• Реална подкрепа за реални проекти. С помощта на Камарата.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  WWW.PCCI.Bg

ADVISE, ASSISTANCE AND PREPARATION OF PROjECTS FOR FUNDINg
UNDER THE RURAL DEVELOPMENT PROgRAM 2014-2020

SECTOR OF  AgRICULTURE, FOOD INDUSTRY, DEVELOPMENT OF  TOURISM AND MICRO-ENTERPRISES

• Take advantage of our topical service - qualified consultancy and preparation of projects in 
the Sector of  Agriculture, Food industry, Development of  tourism and Micro-enterprises.

• The Plovdiv Chamber of Commerce and Industry will help you prepare your personal project 
for funding under the relevant European and national programs.

• Having our team of experts that has successfully completed for our clients  more than 250 
related investment projects.

• Under the new programs already available ,to fund  initiatives by small and medium-sized 
farmers and entrepreneurs. Covering your eligible investment costs.

• For local or foreign clients. All investors are very welcome.

• real support for real projects. 

• Having the Plovdiv Chamber behind you.

CONTACT AND ADDITIONAL INFO ON:  WWW.PCCI.Bg 



Disclaimer:
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of 

Commission.

ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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