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РЕДОВЕ ЗА ИЗДАТЕЛЯ
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
КАМАРА-Пловдив
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?
Бизнес консултации; Търсене на пазари и партньори;
Експортна документация;
Организиране на бизнес събития и създаване на
контакти; Професионално обучение; Защита на
индустриална собственост; Конферентни зали под наем;
Преводи, легализации, др.
http://pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Пловдив

Създаден 1999 г.
Enterprise Europe Network – Пловдив към
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е
част от мрежата центрове Enterprise Europe Network
в България, който се съфинансира от Програмата
за конкурентоспособност на малките и средни
предприятия на Европейския Съюз (COSME 2014-2020)
Основна мисия: да подпомага бизнеса чрез богат
набор от интегрирани услуги с цел повишаване на
неговата конкурентоспособност и възможности за
интернационализация.
http://een.pcci.bg

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМАТА НА ТПП/К В
БЪЛГАРИЯ - КЛОН ПЛОВДИВ
Създаден 2002 г.
НЦПО към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
има пълен лиценз и провежда курсове за квалификация
и обучение по заваряване, мотокаристи, езиково обучение, международни счетоводни стандарти, безопасни
условия на труд, еко-нормативи, и други.
Центърът има разработени учебни програми за
квалификация и преквалификация за над 45 професии
и разполага с квалифицирани преподаватели и лектори
по теория и практика.
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THE PUBLISHER’S SYNOPSIS
PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
Since 1990
The Chamber offers professional and affordable
business services to regional companies
How can we help you grow your business?
Business consultations; Business cooperation; Export
documentation; Organization of events and b2b
meetings; Vocational Training; IPR; Conference rooms
for rent; Translation; Legalization, etc.

http://pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - PLOVDIV

Since 1999
Enterprise Europe Network - Plovdiv at the
Plovdiv Chamber of Commerce and Industry
is part of Enterprise Europe Network centers in
Bulgaria, co-financed by the Programme for the
Competitiveness of Small and Medium-sized
Enterprises of the European Union (COSME 20142020). Its main mission: to support businesses
through a wide range of integrated services to
enhance their competitiveness and opportunities for
internationalization.
http://een.pcci.bg

NATIONAL CENTER FOR VOCATIONAL
TRAINING
within the BCCI System - branch Plovdiv
(NCVT)
Since 2002
NCVT at the Plovdiv Chamber of Commerce and Industry
is licensed to organize trainings in welding, motor truck
drivers, language training, international accounting
standards, safety at work, environmental standards, etc.
The center has developed modules for training and
retraining for over 45 professions and have qualified
teachers and lecturers in theory and practice.
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ЗА ПОЛЗАТА ОТ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГОДИШНИК НА
РЕГИОН ПЛОВДИВ

ON THE BENEFITS OF
THE PLOVDIV REGION BUSINESS
YEARBOOK

Единственото годишно издание за икономиката на
гр. Пловдив и Пловдивска област, което се издава от
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив и Enterprise
Europe Network - Пловдив.
Предназначено за: предприемачи, инвеститори,
чуждестранни посетители, любознателни читатели.

What is it about: The unique 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.

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 с възможности
по приходи от продажби за инвестиране и
сътрудничество;
• да имате справочно помагало на предприемача;
• да представите фирмата си и това да стигне до
когото трябва.

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 present your company and thus reach the right
audience.

Годишникът отива до бизнеса, разпространяван чрез
партньори като: Общинските и Областни 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 търговско-промишлени
палати, и др.

The Yearbook is distributed to businesses through partners
such as: the municipal and regional administrations,
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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ИК ЖАНЕТ 45
188
JANET-45 PRINT AND PUBLISHING
ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД
38
INTERCOMPLEX LTD
КИНДЕКС ЕООД
39
KINDEX LTD
Корица 2/ KCM 2000 PLC
КЦМ 2000 АД
Cover 2
ЛИДЕР 96 ООД
87
LEADER 96 LTD
МАКС ЮРЪП ЕООД
86
MAX EUROPE LTD
МИТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ЕООД
136
CUSTOMS TERMINAL LTD
НИКОЛОВ И СИНОВЕ АД
129
NIKOLOV AND SONS PLC
НОВА ТРЕЙД ЕООД
1
NOVA TRADE LTD
НОВИЗ АД
183
NOVIZ PLC
ПРОФИЛИНК ООД
92
PROFILINK LTD
РИЛА-1 АД
93
RILA-1 PLC
РОЗА ИМПЕКС ООД
132
ROSA IMPEX LTD
САЛИНА 7 ЕООД
88
SALINA 7 LTD
СИБАНК АД
137
CIBANK PLC
ТИРЛИН АД
90
TIRLIN PLC
ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА
136
TRAKIA ECOMOMIC ZONE
ФИЛИПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД
92
FILIPEX TRADING LTD
ФИЛКАБ АД
37
FILKAB PLC
ХАЙКАД ИНФОТЕХ ООД
87
HAYCAD INFOTECH LTD
ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР АД
39
HELIOS METAL CENTER PLC
ХОР ЕВМОЛПЕЯ
186
EVMOLPEYA CHOIR
ЧИПОЛИНО ЕООД
131
CHIPOLINO LTD
ШИПКА 99 АД
133
SHEEPKA 99 PLC
ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД
184
USIT COLOURS BULGARIA LTD

8

WEBSITE
www.hmtforklift.com
www.avis-eng.eu
www.advisorsjit.com
www.add-bg.com/bg
www.alexandris.bg
www.apexservice.net
www.asenova-krepost.com
www.balkancar-record.com
www.bella.bg
www.bulvestprint.com
www.garabitov.bg
www.bultex99.com
www.bthold.com
www.vital-bg.com
www.gbs-bg.com
www.gotmar.com
www.greensltd.com
www.dantravel.bg
www.dtp.bg
www.evn.bg
www.sme.government.bg
www.janet45.com
www.intercomplex.bg
www.kindexbg.com
www.kcm2000.bg
www.leader96.com
www.maxeurope.eu
www.nikolov-sons.com
www.novatrade.bg
www.noviz.com
www.profilink.bg
www.rilamarket.net
www.rosaimpex.com
www.sallina.free.bg
www.cibank.bg
www.tirlin.com
www.tez.bg
www.philipex.com
www.filkab.com
www.haycad-infotech.bg
www.hmcbg.com
www.evmolpeya.com
www.chipolino.com
www.sheepka99-maestro.com
www.usitcolours.bg/bg

ОБРЪЩЕНИЕ
към читателите на Икономически Годишник на Регион Пловдив 2016
от г-жа Мариета Захариева
Изпълнителен Директор на Изпълнителната
Агенция за насърчаване на МСП
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ РАЙОНА НА ПЛОВДИВ,
В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейският съюз залага на устойчивото и интелигентно
развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро-, малките и средните предприятия в
рамките на националните икономики на страните-членки. Особено внимание се обръща и на старт-ъп инициативите,
които понастоящем представляват изключително важен фактор за потенциалното развитие на новите бизнес идеи и
икономиката като цяло в България. По данни за миналата година, около 61% от БВП на страната, или това са 74 млрд.
лева оборот, идват от дейността на микро-, малките и средни предприятия. От тях повече от 50% от всички средства
са в рамките на малкия бизнес в страната.
С цел подпомагане на МСП през 2015 г., към ИАНМСП беше създадена активна мрежа от специалисти, по браншово
и териториално (регионално) разпределение, целящи по-доброто информационно обслужване и повишаване
ефективността в процеса на подпомагане на бизнеса.
Специалистите от ИАНМСП поддържат контакти и активно участват в организирането и планирането на
събития вътре в страната, съвместно с Търговско-промишлените палати, Браншовите съюзи, камари и асоциации
от различните браншове, които са свързани с повишаване информираността, обучения, семинари, панаири и
изложения; както и извън страната – участие в международни изложения и панаири, планирането на търговски
мисии и пр.
През последните няколко месеца Агенцията, посредством редица Програми за трансгранично сътрудничество
стартира разработването на проекти и проучване възможностите за осъществяването на такива, с цел създаване
на Бизнес инкубатори. Целта на тези високотехнологични бизнес центрове ще бъде насърчаване на младежкото
предприемачество, посредством осигуряването на полезна информация; провеждане на информационни,
обучителни и други форми на семинари, свързани с възможностите за кандидатстване по програми за финансиране,
интернационализация и пр.; обмяна на опит и знания между компаниите от различните браншове, както и
осъществяването на контакти с контрагенти от други страни.
В рамките на тази година, по програма ОПИК, ИАНМСП ще се бори за осигуряване създаването на ваучерна система
за участия в международни изложения и панаири, което ще способства за намаляване разходите и увеличаване
възможностите за интернационализация на малките и средните предприятия в пътя им към международните пазари.
Министерство на икономиката предостави на ИАНМСП средства в размер на 1 400 000 лв., благодарение на което
Агенцията има възможност да организира и финансира през първата половина на 2016 г. 9 колективни участия
на български фирми на международни изложби в чужбина и 3 колективни участия на международни изложби в
страната.
От тази година започваме да подпомагаме бизнеса за участието на панаири и изложения и в България. Досега
агенцията финансираше участието на компании само на панаири, изложения и търговски мисии в чужбина. Целта е
малките и средните фирми да започнат да се представят първо на събитията у нас, където също идват чуждестранни
компании. По този начин ще придобиват опит и готовност за излизане на външните пазари. Ситуацията до момента
показва, че на някои панаири и изложения в чужбина са ходили компании, които нямат капацитет и готовност за
износ. Ние ще поемаме от тази година 80% от разходите за наем на изложбена площ и изграждането на щанд, като
останалите 20% са самофинансиране от фирмите. Досега се покриваше на 100% от разходите.
И не на последно място – новата политика на ИАНМСП е ориентирана към постигането на едно устойчиво
развитие на микро-, малкия и среден бизнес, с акцент към иновативността и креативните идеи, които сме убедени,
че притежават нашите млади и надеждни предприемачи, които ще изведат страната от позициите на последовател,
към положението на Лидер сред младежкото предприемачество – не само в Европа, но и в целия свят.
МАРИЕТА ЗАХАРИЕВА
Изпълнителен Директор на Изпълнителната Агенция за насърчаване на МСП
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I. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПЛОВДИВ И РЕГИОНА
НАКРАТКО ЗА ПЛОВДИВ

Име: Пловдив

Name: Plovdiv

Основан: кр. на 7-то – нач. на 6-то хилядолетие пр. Хр.
Население: Градът - 341 567. Областта - 506 078 души.
Разположение: в централната част на Горнотракийската
низина, по поречието на р. Марица, върху седем хълма
(тепета) .
Ареал: Пространството на област Пловдив се намира в
един от значимите в урбанистично отношение ареали,
участващ активно и формиращ основната Европейска
урбанистична структура от „Европолиси”. За България
тези структурни урбанистично-ландшафтни ареали са
три - Софийски, Пловдивски и Варненски.

Founded: ca. 7 th – beg. of the 6th millennium BC.
Population: The city - 341 567. The district - 506 078 души.

Икономически потенциал:
За разлика от други региони в България, в регион
Пловдив има много добро съотношение на секторите
производство/ услуги. Относително високият дял на
преработвателната промишленост, в сравнение с други
региони в България и Европа, е пример за лидерската
позиция на Пловдив в производството в национален
и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре развит
строителен център, като за разлика от други региони е
съсредоточен основно върху нежилищно строителство
и в частност индустриални площи. Благодарение на
стратегическото си местоположение и отличната
свързаност, регион Пловдив се е утвърдил като водещ
10

PLOVDIV IN A NUTSHELL

Location: in the central part of the Upper Thracian Plain,
along the Maritsa River on seven hills.
Range: the area of Plovdiv is located in one of the most
important urban areas to forming the main European
urban structures “Europolis”. For Bulgaria, these structural
urban-landscape areas are three - Sofia, Plovdiv and Varna.
Economic potential:
Unlike other regions in Bulgaria, Plovdiv has a wellbalanced mix of manufacturing and services. 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 panEuropean scale.
Plovdiv also has a vibrant construction cluster, 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.
Information technology and business services have been

транспортен и логистичен център. Информационните
технологии и бизнес услугите са сред най-динамично
развиващите се сектори през последните години, като
предоставят нови възможности за работа и създават
добавена стойност. Местният ИТ сектор е един от
малкото сектори, които са имали стабилен ръст след
началото на кризата през 2008 г. Аутсорсингът на бизнес
процеси е друг бързо развиващ се сектор на услуги,
който се възползва от наличието на млада и добре
образована работна сила. Инвестиционната активност
в регион Пловдив остана висока след кризата. Пловдив
има много балансиран микс от инвестиции, които са
разпределени в различни сектори на икономиката.
Градът е център на различни научни институти, висши
учебни заведения, международен панаир, летище,
финансово-кредитни институции, безмитна зона, борси
и културни институции. Притежавайки богатство от
древни исторически обекти, Пловдив е предпочитана
туристическа дестинация както от чуждестранни, така
и от български туристи. Градската управа е амбицирана
да изпълни своите програми и стратегии за развитие
и градоустройство за достойно представяне на града
като „Европейска столица на културата” в България през
2019 година.

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.
The investment activity in the Plovdiv region remained
high after the crisis. Plovdiv has a very balanced mix of
investments which are allocated to different sectors of the
economy. The city is a center of various research institutes,
universities, international trade fair, airport, financial and
credit institutions, free zone, stock exchange and cultural
institutions. Having a wealth of ancient historical sites,
Plovdiv is a preferred tourist destination by foreign and
Bulgarian travelers alike.
The city management is working hard to comply with its
ambitious programs and strategies for development and
urban planning in order to organize in the best possible
way the celebration of the city as the European Capital of
Culture 2019 .

Източник: НСИ /Община Пловдив
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120 НАЙ-ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ
ОТ ПРОДАЖБИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
Данни от НСИ, ТСБ - Пловдив

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

УЕБ САЙТ

НАД 250 МЛН. ЛЕВА

1

ЕВН БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

2

ИНСА ОЙЛ ООД

3

КЦМ АД

4

ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ
МАРИЦА ЕООД

Търговия с електрическа
енергия
Производство на рафинирани
нефтопродукти и брикети от
въглища и торф
Производство на олово, цинк,
калай
Производство на битови
електроуреди

5

ПИМК ООД

Товарен автомобилен транспорт www.pimk-bg.eu

6

ТАБАКО ТРЕЙД ООД

Търговия на едро с тютюневи
изделия

www.evn.bg
www.insa.bg
www.kcm2000.bg
www.liebherr.bg

www.tobaccotrade.bg

ОТ 130 ДО 250 МЛН. ЛЕВА

7

БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

Неспециализирана търговия
на едро с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия

www.bella.bg

8

КАМЕНИЦА АД

Производство на пиво

www.kamenitzacompany.bg

9

МАГНА ПАУЪРТРЕЙН
ПЛОВДИВ ЕООД

10

МАКСЛОГИСТИК ЕООД

11

ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД

Производство на други помпи и
компресори
Търговия на едро с тютюневи
изделия
Търговия на едро с електронни
елементи и комуникационна
техника
Подготовка и предене на
текстилни влакна
Производство на лагери,
предавки и съединители
Търговия на едро с тютюневи
изделия
Търговия на едро с метали и
руди

12
13

САФИЛ АД КЛОН
БУЛСАФИЛ КЧТ
СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ
ЕАД

14

ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД

15

ХЪС ООД

www.magna.com

www.pinotltd.com
www.safil.it
www.skf.com/bg

www.husltd.com

ОТ 80 ДО 130 МЛН. ЛЕВА

12

16

999 - ИВ.АСЕНОВ ЕООД

17

АЛКАО ЕООД

18

ГОТМАР ЕООД

Търговия на едро с химични
вещества и продукти
Търговия на едро със захар,
захарни изделия
Производство на опаковки от
www.gotmar.com
пластмаси

№
19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
ДЕСЕНТИА БЪЛГАРИЯ
ЕООД

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
Специализирана търговия
на едро с други междинни
продукти

ЕВН БЪЛГАРИЯ
Разпределение на
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
електрическа енергия
ЕАД ПЛОВДИВ
Търговия на едро с твърди,
ИНСА ЕООД
течни и газообразни горива и
подобни продукти
Търговия на едро с твърди,
ЛАЙТ КОМЕРС ООД
течни и газообразни горива и
подобни продукти
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ Производство на хартия и
ЕАД
картон
Товарен автомобилен
ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД
транспорт
СИЛВЪРТРАНС ЕООД
Търговия на едро с напитки
Производство на тютюневи
СОКОТАБ ЕООД
изделия
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ
Дейност на болници
ЕАД
Производство на месни
ФЕРМАТА АД
продукти, без готови храни
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
Печатни продукти

УЕБ САЙТ

www.evn.bg

www.insa.bg

www.light-commerce.com
www.mondigroup.com
www.petkoangelov.bg

www.socotab.com
www.unihosp.com
www.bella.bg
www.gagarin.eu

ОТ 60 ДО 80 МЛН. ЛЕВА

30

АГРИЯ АД

31

АНГЕЛ СТОИЛОВ 96 АД

32

БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД

33
34

ВАЗОВСКИ
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ
ЗАВОДИ АД
ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ
ЕООД

35

ДОРЕКО КОМЕРС ЕООД

36

ДУНАПАК-РОДИНА АД

37

ЕВН БЪЛГАРИЯ
ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД

Производство на пестициди и
www.agria.bg
други агрохимикали
Механично обработване на
www.astoilov96.com
метал
Производство на излъчващи
електромедицински и
www.btl.bg
терапевтични апарати
Производство на
въоръжение и боеприпаси
Производство на сапун,
почистващи препарати
Неспециализирана търговия
на едро
Производство на
вълнообразен картон и
опаковки от хартия и картон
Производство и
разпределение на топлинна
енергия

www.vmz.bg
www.zobele.com
www.dorecocommerce.com
www.dunapack.bg

www.evn.bg
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№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО

38

КАСКАДА ООД

39

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

40

МАКСКОМ ЕООД

41

МИЛКО ЕООД

42

ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА
КОМПАНИЯ АД

43

ПРИМЕКС АВГ ООД

44

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД

45

РОЖЕН - 1 ООД

46

СИТИ ТОБАКО ООД

47

ФИЛКАБ АД

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
Производство на полимери в
първични форми
Производство на тютюневи
изделия
Производство на велосипеди
и инвалидни колички
Производство на машини за
обработка на метал
Производство на мляко
и млечни продукти, без
сладолед
Търговия на едро с напитки
Строителство на
автомагистрали, пътища и
самолетни писти
Търговия на едро със захар,
захарни и шоколадови
изделия
Търговия на едро с тютюневи
изделия
Търговия на едро с други
машини и оборудване със
стопанско предназначение,
некласифицирана другаде

УЕБ САЙТ
www.kaskada-bg.com
www.kingstobacco.com
www.maxcombike.com
www.milco.bg
www.umc.bg
www.primex-avg.com
www.patishta.com

www.rojen-1.com
www.tobaccotrade.bg

www.filkab.com

ОТ 40 ДО 60 МЛН. ЛЕВА

48
49
50
51
52
53

54
55

14

Производство на
промишлено хладилно и
вентилационно оборудване
Производство и преработка
БРЕЗОВО АД
на месо от домашни птици
Търговия на едро с облекло и
БУЛТЕКС 99 ЕООД
обувки
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
Събиране, пречистване и
доставяне на води
КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Организиране на хазартни
ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД
игри
ЛИБХЕР
Производство на
ТРАНСПОРТЕЙШЪН
промишлено хладилно и
СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД вентилационно оборудване
Търговия на едро с твърди,
МАРЖ ТРЕЙД ООД
течни и газообразни горива и
подобни продукти
МАСТЕР-СТИЙЛ
Търговия на едро с метали и
руди
ПРОФАЙЛС АД
АТАРО КЛИМА ЕООД

www.ataro.bg
www.brezovo.com
www.bultex99.com
www.vik.bg

www.liebherr.bg

www.master-sp.com

№

56

57
58

59
60

61

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
Производство на
безалкохолни напитки,
НОВА ТРЕЙД ЕООД
минерални и други
бутилирани води
Търговия с леки и
ОМНИКАР АУТО ООД
лекотоварни автомобили
Производство на дограма и
ПРОФИЛИНК ООД
други изделия от пластмаси
за строителството
Търговия на едро с твърди,
САЛИНА 7 ЕООД
течни и газообразни горива и
подобни продукти
ТАБАКО ТРЕЙД СЪРВИСЕС Търговия на едро с тютюневи
изделия
ЕООД
Търговия на едро с други
машини и оборудване със
ТМТ ЕЛКОМ ООД
стопанско предназначение,
некласифицирана другаде

УЕБ САЙТ

www.novatrade.bg
www.omnicar-auto.bg

www.profilink.bg

www.sallina.free.bg

www.tmt-elkom.com

ОТ 30 ДО 40 МЛН. ЛЕВА

62

63
64

АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ТРАНСПОРТ ЕООД
АКВА ПАУЪР СИ ЕФ
КАРАД ПИ ВИ ПАРК ЕАД

65

АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД

66

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

67

АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ АД
БАРТЛИНК
ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД

68
69

БУЛЛТЕК ООД

70

ВАНИЧИ 2008 ЕООД

71

ДЕЛИКАТЕС-2 ООД

Преработка и консервиране
на други плодове и
зеленчуци, без готови храни
и ястия
Товарен автомобилен
транспорт
Производство на
електрическа енергия
Търговия на дребно в
неспециализирани магазини
предимно с хранителни
стоки, напитки и тютюневи
изделия
Производство на опаковки от
пластмаси
Туроператорска дейност
Търговия на едро с месо и
месни продукти
Механично обработване на
метал
Търговия на дребно в
неспециализирани магазини
предимно с хранителни
стоки, напитки и тютюневи
изделия
Производство на месни
продукти, без готови храни и
ястия

www.agri.bg

www.ait-trans.com

www.assenova-krepost.com
www.astralholidays.bg
www.bartlink.eu
www.bulltek.com

www.delikates.bg
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№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО

72

ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2
ЕООД

73

ИНДЕКС-6 ООД

74

ИНСА ГАЗ ООД

75

ИТД ЕООД

76

КАСТ ФУТУРА-БГ ЕООД

77
78
79
80

81
82
83
84

85
86
87

КОМПЛЕКСЕН
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ ЕООД
КООПЕРАЦИЯ СИМИД
1000

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
Производство на мляко
и млечни продукти, без
сладолед
Производство на
други машини с общо
предназначение,
некласифицирани другаде
Търговия на едро с твърди,
течни и газообразни горива и
подобни продукти
Производство на опаковки от
пластмаси
Производство на друга
техническа керамика
Дейност на болници

Производство на
мелничарски продукти
Производство на велосипеди
ЛИДЕР 96 ООД
и инвалидни колички
Производство на сапун,
МЕКСОН ООД
миещи, почистващи и
полиращи препарати
Търговия на едро със
САДИНА 99 ООД
зърно, семена, фуражи и
необработен тютюн
Търговия на едро с тютюневи
ТАБАК ЛОГИСТИК ГРУП
ПЛОВДИВ ООД
изделия
Производство на матраци и
ТЕД-БЕД ЕАД
дюшеци
Търговия на едро с
ФТБ ЕООД
железария и арматурни
изделия
Търговия на едро с други
ХАЙКОВ ЕООД
нехранителни потребителски
стоки
Производство на чугун,
ХЕЛИОС - МЕТАЛУРГ ООД
стомана и феросплави
Търговия на едро с битова
ЮРОТРОНИКС ЕООД
електроника и електроуреди

УЕБ САЙТ
www.madjarov.bg

index-6.com/bg/

www.insa.bg
www.itd.bg
www.castfutura.com/
www.onkoplov.com
simid1000@mail.bg
www.leader96.com
www.mexon.bg

www.sadina.com
www.tlg.bg
www.ted.bg

haykov.com
www.helios-metalurg.com
eurotronics.bg/bg

ОТ 25 ДО 30 МЛН. ЛЕВА
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АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД

Търговия на едро с химични
вещества и продукти

www.agrochemicalbg.com

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО

89

ВЕДЕНА ООД

90

ВЕКТА ООД

91

ГАЛУС-2004 ЕООД

92

ГБС ПЛОВДИВ АД

93

ГЛОБЪЛБИЗНЕС ЕООД

94

ДЕКА-ТРЕЙД ООД

95

ДРАГИЕВ И КО ООД

96

ЕТ ФИЛИПЕКС ИЛИЯ
ФИЛИПОВ

97

КЕРАМИК ГРУП ЕООД

98

КУМИНЯНО ФРУТ ООД

99

М КАР ООД

100 МБАЛ - ПЛОВДИВ АД
МБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО
101
ХОСПИТАЛ ООД
102

103

104
105

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
Неспециализирана търговия
на едро с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия
Търговия на едро с твърди,
течни и газообразни горива и
подобни продукти
Производство и преработка
на месо от домашни птици
Монтажни работи на
сглобяеми конструкции
от пластмаси за
сгради,собствено
производство
Търговия на едро с напитки
Търговия на едро с
железария и арматурни
изделия
Строителство на преносни
и разпределителни
тръбопроводи
Търговия на едро с метали и
руди
Търговия на дребно
в специализирани
магазини с други стоки,
некласифицирана другаде
Преработка и консервиране
на други плодове и
зеленчуци, без готови храни
и ястия
Търговия с леки и
лекотоварни автомобили
Дейност на болници

УЕБ САЙТ
www.vedena.bg

www.vekta.bg

www.gbs-bg.com

www.decatrade.bg

www.dragiev-co.bg/
philipex.com

www.ceramic-group.com

www.kuminianofruit.com

www.bmw-mcar.bg
www.mbal.net

Дейност на болници

Неспециализирана търговия
МГС - ОЙЛ ЕООД
на едро с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия
Строителство на
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
автомагистрали, пътища и
самолетни писти
Неспециализирана търговия
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
на едро с хранителни стоки,
СЪЮЗ - ПЛОВДИВ
напитки и тютюневи изделия
Производство на плодови и
ФИЛИКОН-97 АД
зеленчукови сокове

www.pating.com

www.plovdivcoop.com
www.philicon.net
17

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
ЧАЙКАФАРМА
106 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ
ЛЕКАРСТВА АД
№

ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК
107
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

УЕБ САЙТ

Производство на
лекарствени продукти

www.pharmacy-bg.com

Производство на други
електрически и електронни
проводници и кабели

www.stecaelektronik.bg

ОТ 20 ДО 25 МЛН. ЛЕВА

Търговия на едро с други
машини и оборудване със
108 АДД - БЪЛГАРИЯ ООД
стопанско предназначение,
некласифицирана другаде
Дейност на ресторанти
109 АЛАДИН ФУУДС ООД
и заведения за бързо
обслужване
Хотелско и подобно
110 ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД
настаняване
Търговия на едро с
порцеланови и стъкларски
111 ГЛАСУОРКС ООД
изделия, и почистващи
препарати
Строителство на преносни
и разпределителни
112 ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД
електрически и
далекосъобщителни мрежи
Добив на руди на цветни
113 ЛЪКИ ИНВЕСТ АД
метали
Търговия на едро с метали и
114 МИНМЕТИНВЕСТ АД
руди
Производство на листове,
115 СД ХИК-91 ПАЦЕВ С-ИЕ
плочи, тръби и профили, от
пластмаси
Производство на други
116 ТЕХНО АКТАШ АД
изделия от каучук
Производство на цистерни,
117 ТОМИКА МЕТАЛ АД
резервоари и контейнери от
метал
Товарен автомобилен
118 ТРАЙКОВ ТРАНС ООД
транспорт
119 УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД
Дейност на болници
ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР Производство на метални
120
АД
конструкции и части от тях
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www.add-bg.com/bg

www.aladinfoods.bg
www.victoriagroup.bg

www.glassworks.bg

www.intercomplex.bg

www.hik91.com/bg/home.
php
www.aktasholding.com
www.tomika-metal.bg

www.kaspela.com/mbal
www.hmcbg.com/

120 LARGEST COMPANIES BY THE SIZE OF THEIR NET INCOME FROM
SALES IN PLOVDIV DISTRICT FOR 2014
Data provided by NSI, TSB - Plovdiv, January 2016

№

COMPANY

ECONOMIC ACTIVITY

WEBSITE

OVER 250 MILLION BGN

1

EVN BULGARIA
ELECTROSNABDYAVANE PLC.

Electricity trading

www.evn.bg

2

INSA OIL LTD

Production of refined petroleum
products and briquettes

www.insa.bg

3

KCM PLC

Produciton of lead, zinc and tin

www.kcm2000.bg

4

LIEBHERR HAUSGERETE
MARITSA LTD.

Production of domestic electric
appliances

www.liebherr.bg

PIMK LTD.

Freight transport

www.pimk-bg.eu

TOBACCO TRADE LTD.

Wholesale of tobacco products

www.tobaccotrade.bg

5
6

FROM 130 TO 250 MILLION BGN

7

BELLA BULGARIA PLC.

Wholesale of food, beverages and
www.bella.bg
tobacco products

8

KAMENITZA PLC.

Production of beer

www.kamenitzacompany.bg

9

MAGNA POWERTRAIN
PLOVDIV LTD.

Production of other pumps and
compressors

www.magna.com

10

MAXLOGISTIC LTD.

Wholesale of tobacco products

11

PINOT TRADING LTD.

Wholesale of electronic
components and communication www.pinotltd.com
equipment

12
13
14
15

SАFIL PLC BRANCH OF A
FOREIGN TRADER BULSAFIL
SKF BEARINGS BULAGRIA
PLC.

Preparation and spinning of
textile fibers

www.safil.it

Production of bearings, gears and
couplings

www.skf.com/bg

TOBACCO VENTURES LTD.

Wholesale of tobacco products

HUS LTD.

Wholesale of metals and ores

www.husltd.com

FROM 80 TO 130 MILLION BGN

16

999 -IV. ASENOV LTD.

17

ALKAO LTD.

18

GOTMAR LTD.

19

DESENTIA BULGARIA LTD.

20

EVN BULGARIA
ELECTRORAZPREDELENIE
PLC.

21

INSA LTD.

22

LIGHT COMMERCE LTD.

Wholesale of chemical
products
Wholesale of sugar, sugar and
chocolate products
Production of plastic products
Specialized trade of other
particular products

www.gotmar.com

Distribution of electricity

www.evn.bg

Wholesale of solid, liquid and
gas fuels and related products
Wholesale of solid, liquid and
gas fuels and related products

www.insa.bg
www.light-commerce.com
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№
23
24
25
26
27
28
29

COMPANY

ECONOMIC ACTIVITY
of paper and
MONDI STAMBOLIISKI PLC. Production
cardboard
PETKO ANGELOV BG LTD.
Freight transport
SILVERTRANS LTD.
Wholesale of beverages
Production of tobacco
SOCOTAB LTD.
products
UMBAL ST. GEORGI PLC.
Healthcare
FERMATA PLC.
Production of meat products
Print of packages and other
YURI GAGARIN PLC.
printed products

WEBSITE
www.mondigroup.com
www.petkoangelov.bg
www.socotab.com
www.unihosp.com
www.bella.bg
www.gagarin.eu

FROM 60 TО 80 MILLION BGN

30

AGRIA PLC.

31

ANGEL STOILOV 96 PLC.

32

BTL INDUSTIES PLC.

33

VAZOVSKI
MASHINOSTROITELNI
ZAVODI PLC.

34

ZOBELE BULGARIA LTD.

35

DORECOCOMMERCE LTD.

36

DUNAPACK RODINA PLC.

37

EVN BULGARIA
TOPLOFIKATSIA PLC.

Production and distribution of
heat energy

www.evn.bg

38

KASKADA LTD.

www.kaskada-bg.com

39

KT INTERNATIONAL PLC.

40

MAXCOM LTD.

41

MILKO LTD.

Production of polymers in
primary forms
Production of tobacco
products
Production of bicycles and
invalid carriages
Production of machines for
metal processing

www.milco.bg

Production of milk and milk
products

www.umc.bg

Wholesale of beverages
Construction of motorways,
roads, airfields
Wholesale of sugar and
chocolate products
Wholesale of tobacco products
Wholesale of machinery and
equipment

www.primex-avg.com

43

UNITED MILK COMPANY
LTD.
PRIMEX AVG LTD.

44

PATISHTA PLOVDIV PLC.

45

ROJEN - 1 LTD

46

CITY TOBACCO LTD.

47

FILKAB LTD.

42

20

Production of pesticides
Mechanical processing of
metal
Development, production,
marketing and service of
electronic medical equipment
Production of weapons and
ammunition
Production of soap and
detergents, cleaning and
polishing preparations
Non-specialized wholesale
Production of corrugated
cardboard and packages from
paper and cardboard

www.agria.bg
www.astoilov96.com
www.btl.bg
www.vmz.bg
www.zobele.com
www.dorecocommerce.com
www.dunapack.bg

www.kingstobacco.com
www.maxcombike.com

www.patishta.com
www.rojen-1.com
www.tobaccotrade.bg
www.filkab.com

№

COMPANY

ECONOMIC ACTIVITY

WEBSITE

FROM 40 TО 60 MILLION BGN

48

ATARO CLIMA LTD.

49

BREZOVO PLC

50

BULTEX 99 LTD.

Production of non-domestic
cooling and venitilation
equipment
Production and processing of
meat of poultry
Wholesale of clothing and
footware

www.bultex99.com

Collection,purification and
distribution of water

www.vik.bg

VODOSNABDYAVANE I
KANALIZATSIA LTD.
ENTERTAIMENT PLC.
LIEBHERR
TRANSPORTATION SYSTEM
MARITSA LTD.

Production of non-domestic
cooling and venitilation
equipment

54

MARJ TRADE LTD.

Wholesale of solid, liquid and
gas fuels, oils

55

MASTER STEEL PROFILES
PLC

Trade with metals and ores

51
52
53

56
57
58
59
60
61

www.ataro.bg
www.brezovo.com

Organizing of gambling games

Production of soft
drinks,mineral and other water
OMNICAR AUTO LTD.
Trading with cars and vans
Production of window frames
PROFILINK LTD.
and other plastic construction
ware
Wholesale of solid ,liquid and
SALINA 7 LTD.
gas fuels, oils
TOBACCO TRADE SERVICES Wholesaleof tobacco products
Wholesale of machinery,
TMT ELKOM LTD.
equipment and electrical
materials
NOVA TRADE LTD.

www.liebherr.bg

www.master-sp.com
www.novatrade.bg
www.omnicar-auto.bg
www.profilink.bg
www.sallina.free.bg

www.tmt-elkom.com

FROM 30 TО 40 MILLION BGN

62
63
64

AGRI BULGARIA LTD.
AIT INTERNATIONAL
TRANSPORT LTD.
ACWA POWER CF KARAD
PV PARK LTD

Processing and preserving of
fruit and vegetables

www.agri.bg

Freight transport

www.ait-trans.com

Production of electricity
Retail sale of food, beverages
and tobacco
Production of plastic products
Tour operator

65

ALEX TRADE 2010 LTD.

66
67

ASENOVA KREPOST PLC.
ASTRAL HOLIDAYS PLC.
BARTLINK INTERNATIONAL Wholesale with meat and meat
products
LTD.
Mechanical treatment of the
BULTEK LTD.
metal
Retail sale in non-specialized
VANICHI 2008 LTD.
stores with food,beverages and
tobacco

68
69
70

www.assenova-krepost.com
www.astralholidays.bg
www.bartlink.eu
www.bulltek.com
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№
71
72

COMPANY
DELIKATES - LTD.
DIMITAR MADJAROV-2
LTD.

73

INDEX-6 LTD.

74

INSA GAS LTD.

75

ITD LTD.

76

KAST FUTURA-BG LTD.

77
78

COMPLEX ONCOLOGY
CENTER PLOVDIV LTD
SIMID 1000 COOPERATIVE
COMPANY

79

LIDER 96 LTD.

80

MEXON LTD

81

SADINA 99 LTD.

83

TABAC LOGISTIC GROUP
PLOVDIV LTD
TED-BED PLC.

84

FTB LTD.

85

HAYKOV LTD

86

HELIOS - METALURG LTD

87

EUROTRONICS LTD.

82

ECONOMIC ACTIVITY
Production of meat products

WEBSITE
www.delikates.bg

Production of milk and milk
products

www.madjarov.bg

Production of filling and
packaging machines and
production lines
Wholesale of solid,liquid and
gaseous fuels and related
products
Production of plastic products
Production of technical
ceramics

www.castfutura.com/

Healthcare

www.onkoplov.com

Production of grain mill
products

simid1000@mail.bg

Production of bicycles and
wheelchairs
Production of soap and
detergents, cleaning and
polishing products
Production of grain mill
products

www.leader96.com

index-6.com/bg/
www.insa.bg
www.itd.bg

www.mexon.bg
www.sadina.com

Wholesale of tobacco products www.tlg.bg
Production of mattresses
Wholesale of hardware and
fixture products
Wholesale of household goods
Production of iron, steel and
ferro - alloys
Wholesale of domestic
electrical appliances

www.ted.bg

haykov.com
www.helios-metalurg.com
eurotronics.bg/bg

FROM 25 TО 30 MILLION BGN
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88

AGROCHEMICAL LTD.

89

VEDENA LTD.

90

VEKTA LTD.

91

GALUS 2004 LTD.

92

GBS PLOVDIV AD

93

GLOBALBUSINESS LTD.

94

DEKA TRADE LTD.

Wholesale of chemical
products
Wholesale of food,beverages
and tobacco products
Wholesale of solid, liquid and
gas fuels, oils
Production and processing of
poultry
Construction of buildings and
facilities
Wholesale of beverages
Wholesale of hardware and
fixture products

www.agrochemicalbg.com
www.vedena.bg
www.vekta.bg

www.gbs-bg.com

www.decatrade.bg

№

COMPANY

95

DRAGIEV &CO LTD

96
97

ET FILIPEX ILIYA FILIPOV
CERAMIC GROUP LTD.

98

KUMINYANO FRUIT LTD.

99 M CAR LTD.
100 MBAL PLOVDIV PLC.
MBAL CENTRAL
101
ONCOLOGIC HOSPITAL
102 MGS OIL LTD.
103 PATINGENERING LTD
104

REGIONAL COOPERATIVE
UNION PLOVDIV

105 PHILICON - 97 PLC
TCHAIKAPHARMA HIGH
QUALITY MEDICINES INC.
STECA ELECTRONICS
107
BULGARIA LTD
106

ECONOMIC ACTIVITY
Construction of distribution
and transmission pipelines
Wholesale of metals and ores
Trading with building materials
Processing and preserving of
fruits and vegetables
Trading with cars and vans
Healthcare

WEBSITE
www.dragiev-co.bg/
philipex.com
www.ceramic-group.com
www.kuminianofruit.com
www.bmw-mcar.bg
www.mbal.net

Healthcare
Non-specialized wholesale of
food, beverages and tobacco
Construction of highways,
roads and airfields

www.pating.com

Wholesale of food, beverages
and tobacco products

www.plovdivcoop.com

Processing and preserving of
fruits and vegetables

www.philicon.net

Production of medicines

www.pharmacy-bg.com

Production of electrical and
electronic wires and cables

www.stecaelektronik.bg

FROM 20 TО 25 MILLION BGN

108 ADD BULGARIA LTD
109 ALADIN FOODS LTD.
110 VICTORIA TURISTIC PLC
111 GLASSWORKS LTD
112 INTERCOMPLEX LTD.
113 LUCKY INVEST PLC
114 MINMETINVEST PLC.
SD HIK91 PACEV AND CO
115
LTD
116 TECHO AKTAS PLC.
117 TOMIKA METAL PLC
118 TRAYKOV TRANS LTD.
119 MBAL KASPELA LTD
HELIOS METAL CENTER
120
PLC

Wholesale of other machinery
and tangible goods
Restaurants and fastfood
service
Hotels accommodation
Wholesale of porcelain and
glassware and cleaning
materials
Production of equipment for
electricity distribution and
management
Extraction of ores of non-ferous
metals
Wholesale of metals and ores
Production of plates, sheets,
tubes and profiles of plastics

www.add-bg.com/bg
www.aladinfoods.bg
www.victoriagroup.bg

www.intercomplex.bg

www.hik91.com/bg/home.
php
www.aktasholding.com

Production of rubber products
Production of tanks, reservoirs
and metal containers
Freight transport
Healthcare

www.kaspela.com/mbal

Production of metal structures
and parts

www.hmcbg.com/

www.tomika-metal.bg
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Основни икономически показатели на отчетените
нефинансови предприятия по икономически дейности в
Пловдивска област

Икономически дейности (А38)

2013 година
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩО:
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
CA ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Произведена Приходи от
дейността
продукция1

Брой

Х и л я д и
л е в о в е

34 933
1 309
32

11 851 412
340 581
54 115

20 503 702
500 273
56 657

761

1 848 934

1 797 972

CB ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО; ОБРАБОТКА НА КОЖИ;
ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ОБРАБОТЕНИ
КОЖИ БЕЗ КОСЪМ

746

481 455

515 535

CC ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ХАРТИЯ, КАРТОН И
ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ (БЕЗ МЕБЕЛИ); ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ

373

438 020

488 294

..

..

..

92

307 976

373 939

..

..

..

CG ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК, ПЛАСТМАСИ И ДРУГИ
НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

392

568 067

630 932

CH ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

525

1 122 209

1 303 433

CI ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА
ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ

56

128 410

137 861

CJ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

69

428 673

443 181

153

531 462

583 334

27

112 024

124 826

CM ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО,
НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА
МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

604

136 571

160 695

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

187

569 282

1 312 688

67

80 184

90 901

1 644

820 939

969 927

14 197

1 306 210

7 912 258

1 303

911 223

1 026 371

CD ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ
CE ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
CF ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ

CK ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , С ОБЩО И
СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
CL ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
F СТРОИТЕЛСТВО
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
24

Предприятия

Нетни приходи Разходи за
от продажби дейността

Печалба

Загуба

Заети лица2

Х и л я д и л е в о в е

Разходи
за възнаграждения

Наети
лица2

Брой
2013 година
455 745
191 712
42 172
5 518
1 958
690

18 967 408
348 169
55 361

19 481 932
486 403
56 234

1 404 376
52 846
2 154

1 588 586

1 699 118

99 060

12 256

486 054

481 814

39 662

440 605

442 856

44 782

..

..

..

345 004

340 554

31 454

..

..

589 951

ДМА

Хиляди левове

165 077
4 386
665

1 321 012
29 483
8 433

8 629 882
383 054
20 480

14 622

14 052

111 956

710 930

10 138

15 710

15 127

87 595

147 693

2 829

4 263

4 013

32 893

209 288

..

..

..

..

748

2 504

2 292

25 242

92 796

..

..

272

166

3 615

..

601 408

31 585

5 427

6 943

6 666

45 149

255 714

1 173 809

1 230 687

91 440

20 756

10 362

9 929

86 069

734 674

130 108

100 241

34 107

73

1 420

1 372

12 670

23 193

431 729

432 990

9 470

238

3 131

3 076

34 907

123 866

552 250

542 255

38 715

2 023

4 735

4 626

50 568

195 043

117 296

118 974

9 760

..

1 460

1 432

9 682

62 465

146 622

145 745

18 752

5 011

3 448

2 981

23 682

63 007

1 212 822

1 233 027

104 103

27 034

2 524

2 429

53 797

1 583 256

82 743

86 217

5 012

934

2 162

2 121

18 012

55 928

827 597

928 673

82 385

49 052

11 456

10 355

75 415

436 198

7 721 175

7 670 114

335 880

99 024

43 903

32 987

225 789

898 467

957 399

963 054

70 296

11 905

10 928

9 990

60 308

388 003
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Икономически дейности (А38)

Произведена Приходи от
дейността
продукция1

Предприятия
Брой

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
JA ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

92

8 514

9 253

JB ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

55

23 516

24 941

542

81 338

84 993

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1 538

129 737

259 488

MA ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ
ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ И АНАЛИЗИ; КОНСУЛТАНТСКИ
ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ

2 176

127 401

157 011

36

6 004

6 517

1 075

86 034

108 410

739

154 362

165 148

212
1 387

12 821
363 647

14 354
383 589

31

1 554

1 715

354

109 075

126 318

1 810

34 912

58 661

35 434
1 334
35

12 716 566
339 010
70 218

21 134 529
500 542
75 229

774

1 802 847

1 717 826

CB ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО; ОБРАБОТКА НА КОЖИ;
ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ОБРАБОТЕНИ
КОЖИ БЕЗ КОСЪМ

750

512 321

543 216

CC ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ХАРТИЯ, КАРТОН И
ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ (БЕЗ МЕБЕЛИ); ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ

361

486 230

529 056

..

..

..

89

308 985

376 073

..

..

..

CG ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК, ПЛАСТМАСИ И ДРУГИ
НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

399

609 257

677 499

CH ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

534

1 221 443

1 382 490

JC ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

MB НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
MC РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
QA ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
QB МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ
2014 година
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩО:
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
CA ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ И
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

CD ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ
CE ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ
CF ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ

26

2 344

Х и л я д и
л е в о в е
220 029
335 007

Нетни приходи Разходи за
от продажби дейността

Печалба

Загуба

Заети лица2

Х и л я д и л е в о в е

Разходи
за възнаграждения

Наети
лица2

Брой

ДМА

Хиляди левове

301 734

332 688

20 892

19 323

11 422

9 718

55 522

431 466

8 320

8 816

1 198

813

348

264

2 093

2 075

23 252

22 485

2 561

182

535

489

4 159

22 898

81 998

62 075

22 049

1 045

1 970

1 574

27 538

8 526

115 515

258 919

79 705

77 153

2 456

1 522

13 814

1 175 769

129 550

120 804

46 255

12 041

4 192

2 611

22 084

68 991

6 198

4 307

2 056

59

99

77

1 066

2 876

91 865

84 029

28 585

5 711

2 047

1 266

15 097

43 313

154 168

161 331

15 861

13 513

5 812

5 304

30 142

162 982

12 842
360 653

12 026
343 684

2 608
41 095

444
4 521

608
11 291

438
9 921

3 505
127 364

6 345
125 736

1 584

1 482

246

30

118

102

497

191

100 200

116 392

19 172

12 380

1 583

1 314

14 763

23 357

39 725

63 486

6 877

12 151

3 088

1 720

7 071

55 396

19 491 878
353 340
69 667

20 134 025
451 400
78 774

1 469 088
60 042
4 891

2014 година
603 946
194 260
15 560
5 463
8 833
806

167 137
4 319
780

1 446 896
29 858
10 528

8 833 636
377 066
26 064

1 535 675

1 640 894

86 609

16 180

15 029

14 496

122 438

796 519

501 403

515 782

37 967

14 836

15 532

14 979

91 676

119 787

472 338

479 083

50 483

5 232

4 337

4 074

37 860

225 429

..

..

..

-

..

..

..

..

362 017

354 309

20 026

491

2 563

2 366

26 580

95 610

..

..

..

..

..

..

..

..

630 840

642 638

36 748

5 733

7 188

6 918

51 280

266 426

1 258 312

1 366 021

50 886

37 189

10 679

10 239

95 210

784 764
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Икономически дейности (А38)

Произведена Приходи от
дейността
продукция1

Брой

Х и л я д и
л е в о в е

CI ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА
ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ

53

132 922

143 173

CJ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

70

463 462

478 345

154

622 636

679 187

28

136 408

149 613

CM ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО,
НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА
МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

638

189 477

223 596

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

192

368 610

1 064 455

67

79 134

94 617

1 692

948 181

1 060 287

14 138

1 370 535

7 936 927

1 396
2 296

1 043 626
238 183

1 139 283
375 526

JA ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

96

6 942

7 525

JB ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

55

22 704

26 963

569

112 679

122 403

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1 597

150 896

294 991

MA ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ
ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ И АНАЛИЗИ; КОНСУЛТАНТСКИ
ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ

2 290

132 416

196 023

38

6 444

7 416

1 068

89 874

111 514

825

196 842

213 805

236
1 400

12 563
417 740

14 798
437 959

30

1 890

1 936

362

116 749

125 369

1 864

36 780

45 620

CK ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , С ОБЩО И
СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
CL ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
F СТРОИТЕЛСТВО
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

JC ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

MB НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
MC РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
QA ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
QB МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
".." Конфиденциални данни
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Предприятия

Нетни приходи Разходи за
от продажби дейността

Печалба

Загуба

Заети лица2

Х и л я д и л е в о в е

Разходи
за възнаграждения

Наети
лица2

Брой

ДМА

Хиляди левове

131 223

109 309

..

..

1 349

1 306

13 694

23 473

471 241

458 110

19 086

735

3 288

3 232

42 587

126 920

645 845

631 465

45 089

2 399

4 730

4 632

60 585

220 288

124 810

143 867

9 462

..

1 523

1 501

13 468

59 100

186 557

206 758

21 337

5 973

4 003

3 512

29 788

77 029

986 998

1 163 392

32 989

130 207

2 452

2 350

46 102

1 544 771

84 753

89 198

6 078

1 471

2 022

1 986

19 892

59 535

910 421

1 001 035

93 731

45 473

11 261

10 119

82 280

416 179

7 728 281

7 663 257

339 035

116 205

43 475

32 641

242 397

901 878

1 075 457
314 265

1 065 297
329 732

78 009
60 040

10 658
13 930

11 263
11 553

10 258
9 782

61 645
56 853

429 990
423 430

7 005

6 615

1 020

191

263

200

1 317

1 451

23 540

23 743

3 016

41

471

427

4 364

19 932

115 626

82 477

38 019

2 199

2 335

1 912

37 297

11 264

145 086

275 395

109 720

92 450

2 581

1 549

15 870

1 165 496

125 715

124 952

83 080

15 955

4 297

2 580

22 683

71 160

6 451

5 097

2 437

386

104

85

1 263

3 106

96 870

90 794

28 012

9 099

2 090

1 300

17 578

41 790

195 615

207 717

22 068

18 662

6 283

5 686

35 774

210 923

11 551
414 405

13 410
386 356

1 692
51 258

392
4 327

665
11 360

473
10 012

3 892
143 856

13 750
128 106

1 898

1 755

199

36

125

108

551

162

108 996

119 410

19 324

14 090

1 622

1 340

14 215

22 947

39 375

40 963

7 400

3 528

3 175

1 688

7 402

57 885
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ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В
НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2014
Статистически
райони
Области
Общо за страната
Северозападен
район

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15 167 125,4 19 185 002,9 20 441 581,2 22 114 446,3 21 644 918,0 21 950 596,1 23 339 733,1 21 581 579,6
425 802,2

500 961,1

495 573,8

512 142,0

539 099,1

573 295,3

700 969,0

664 722,1

Видин

45 038,6

23 181,3

17 964,3

33 369,1

33 057,9

61 232,6

59 324,3

51 686,2

Врaцa

123 925,2

157 196,7

166 458,6

178 759,4

172 668,2

152 754,8

157 668,4

138 052,7

Лoвeч

79 555,4

104 205,6

111 938,7

121 997,6

133 061,3

132 962,7

134 793,3

133 999,9

Мoнтaнa

11 427,4

23 016,5

25 628,0

24 652,6

25 384,1

31 380,1

38 093,7

34 218,1

Плeвeн

165 855,6

193 361,0

173 584,2

153 363,3

174 927,6

194 965,1

311 089,3

306 765,2

437 292,6

797 173,7

759 508,1

815 908,1

807 175,4

841 791,2

879 943,1

905 311,8

Вeликo Търнoвo

78 801,5

84 888,8

68 836,4

67 211,5

73 033,8

84 292,3

89 565,5

108 175,5

Гaбрoвo

68 785,4

237 015,1

211 265,8

225 165,9

271 647,9

270 817,2

254 822,5

265 204,8

Рaзгрaд

88 227,4

107 927,8

124 856,8

145 437,7

119 731,1

126 314,7

129 260,1

114 509,4

171 784,3

336 033,5

344 793,7

363 261,7

335 086,3

347 321,9

372 823,2

385 754,8

29 694,0

31 308,5

9 755,4

14 831,3

7 676,3

13 045,1

33 471,8

31 667,3

1 460 034,8

2 053 308,6

2 083 919,1

2 102 923,2

2 018 734,6

2 024 996,6

2 041 479,7

2 093 916,7

1 144 852,7

1 567 246,4

1 640 335,0

1 531 539,3

1 500 599,7

1 471 179,2

1 424 057,7

1 679 193,0

66 132,0

174 517,1

194 854,4

301 906,2

233 539,4

261 811,9

299 945,1

111 566,1

Търгoвищe

125 870,2

153 605,9

153 040,0

180 850,9

193 503,9

186 336,8

208 880,9

198 286,2

Шумeн

123 179,9

157 939,2

95 689,7

88 626,8

91 091,6

105 668,7

108 596,0

104 871,4

1 472 215,7

1 639 288,3

1 857 192,0

2 728 916,2

2 947 248,8

2 866 239,7

3 385 948,9

2 057 290,7

Бургaс

772 097,4

666 902,1

836 737,9

1 622 748,5

1 811 907,3

2 023 505,8

2 438 309,0

937 226,7

Сливeн

107 846,8

..

558 503,2

468 443,5

504 970,8

107 482,6

97 402,2

92 702,1

Стaрa Зaгoрa

580 458,7

419 201,5

425 851,7

573 532,9

562 142,6

668 907,3

796 979,5

969 270,6

11 812,8

..

36 099,2

64 191,3

68 228,1

66 344,0

53 258,2

58 091,3

Северен централен
район

Русe
Силистрa
Североизточен
район
Вaрнa
Дoбрич

Югоизточен район

Ямбoл
Югозападен район

10 404 969,2 12 853 513,1 13 872 872,9 14 295 496,3 13 423 894,0 13 611 094,7 13 959 046,8 13 561 493,8
134 446,1

215 233,4

252 671,9

251 985,2

257 517,3

306 899,0

353 627,1

384 666,4

15 671,1

19 990,3

15 959,6

16 046,4

25 891,6

33 060,3

38 794,3

43 524,1

Пeрник

232 106,2

283 712,1

240 148,3

240 797,6

258 330,8

244 496,4

229 717,1

218 998,9

София

799 997,4

662 668,6

815 676,4

1 319 848,6

1 295 597,4

1 323 132,0

1 262 892,4

1 239 077,7

9 222 748,4

11 671 908,7

12 548 416,7

12 466 818,5

11 586 556,9

11 703 507,0

12 074 015,9

11 675 226,7

966 810,9

1 340 758,1

1 372 515,3

1 659 060,5

1 908 766,1

2 033 178,6

2 372 345,6

2 298 844,5

Кърджaли

64 598,7

62 112,1

60 735,9

67 859,4

76 300,8

91 542,0

112 929,3

143 950,7

Пaзaрджик

118 275,4

110 124,0

263 202,9

335 732,5

397 258,9

431 090,9

460 436,5

472 034,6

652 991,5

928 811,7

863 319,9

1 118 325,3

1 259 572,0

1 340 733,9

1 648 669,2

1 546 359,6

Смoлян

29 323,1

83 598,0

113 607,1

70 434,4

72 584,5

75 502,9

76 025,3

75 175,4

Хaскoвo

101 622,2

156 112,3

71 649,5

66 708,9

103 049,9

94 308,9

74 285,3

61 324,2

Блaгoeвгрaд
Кюстeндил

София (столица)
Южен централен
район

Плoвдив
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Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор.
За по-пълни данни може да се ползва

ИКОНОМИКАТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
РЕЗУЛТАТИ, АНАЛИЗИ, ИЗВОДИ

д.и.н. Добрина Проданова
Председател на Търговско-Промишлена Камара-Пловдив
По данни на националната статистика, в Пловдивска област към края на 2014 год. са развивали дейност общо 35 434
търговски дружества. Традиционната класация на първите 120 от тях по обем на нетните приходи от продажби,
показана на предишните страници и таблицата на основните икономически показатели на нефинансовите
предприятия по икономически дейности за 2014 год., дават възможност за сравнения, анализи и изводи за
резултатите, темповете и тенденциите за развитието на икономиката на областта.
Основните резултати са следните:
– Новите фирми ,които достигат необходимият обем продажби от минимум 20 млн. лв. за място в класацията за
13 на брой. 							
Това са: Дореко Комерс ЕООД, която зае директно 35-та позиция в групата от 60 до 80 млн.лв. приходи от
продажби. Фирмата се развива, като - водещ доставчик на специализирани суровини за печатарската и цигарена
индустрии в страната. Милко ЕООД- Асеновград на 41-ва позиция, Драгиев и Ко ООД на 95-то място, М КАР ООД
на 99-то място, а позициите от 101-ва до 119-та се заемат последователно от – МБАЛ Централ Онко Хоспитал ООД,
Пътинженеринг ЕООД, АДД-България ООД, Гласуърк ООД, Лъки Инвест АД, СД ХИК-91 Пацев и сие, Томика-Метал
АД, Трайков Транс ООД и УМБАЛ Каспела ЕООД. Съответно 13 фирми основно заети с производствени и търговски
дейности отпадат от списъка на класиралите се през 2013 година.
От групата на най-големите фирми - 8 на брой през 2013г. с отчетен обем продажби над 250 млн.лв. отпадат
3 - EVN България Електроразпределение ЕАД, ХЪС ООД и ПИНОТ Трейдинг ООД. Нова фирма в тази група е
ПИМК ООД с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Други фирми с добри постижения и ръст на
показателите са: Алкао ЕООД за търговия със захар и захарни изделия от 81-во место през 2013г. постига 17-то
място през 2014год. Силвъртранс ЕООД за търговия с напитки от 48 -мо място за една година се изкачва на 25то място. Вазовските Машиностроителни Заводи също показват икономическа стабилизация и от 65-то място се
класират на 33-то, но имаше години в които ВМЗ са заемали 24-то място по получени приходи. Заслужава да се
отбележи и напредването в класацията на Индекс-6 ООД от 113-та позиция на 73-та, която произвежда висок клас
автоматизирани машини и модули. Едно от стабилните Пловдивски предприятия за производство на матраци и
дюшеци - ТЕД -БЕД ЕАД, също прескача от 102-ра в 83-та позиция, но независимо от заеманата позиция това е една
от фирмите, които присъстват в класацията повече от 12 години.
Фирмите, заети с търговията с тютюн и тютюневи изделия запазват позициите си в обема на продажбите, а
големите търговци като Тобако Трейд ООД, Макслогистик ЕООД и Тобако Венчърс ООД заемат все по-предни
места, както показва увеличението на приходите от продажби.
В класацията на 120-те фирми с висок обем приходи от продажби се появяват и две нови дружества заети с
болнична дейност с общ годишен обем от над 45 млн.лв. Това са: МБАЛ Централ Онко Хоспитал ООД и УМБАЛ
Каспела ООД. Общо приходите на 5-те класирали се болнични заведения надминава 200 млн.лева. Още толкова
/214 405 х.лв./ получават останалите 1395 болнични и дентални центрове в областта. Средствата ежегодно се
увеличават, поради нарастващата заболеваемост на населението.
Гордостта на Пловдивската икономика - Международен Панаир Пловдив, в последните години не е между 120те лидери на областното стопанство. От заеманата 38 -ма позиция и почти 35 мил.лв. приходи от продажби през
2007 година, през 2014 г. дружеството не достига 20 мил.лв. Засилването на конкуренцията от столицата и другите
областни центрове в изложбената дейност очевидно се отразява все по-негативно на панаирния календар, но
това обяснение не може да успокоява, а следва да се намерят и прилагат нови методи и свързване с чуждестранни
партньори.
Нов момент в класацията е мястото на ЕВН България Електроразпределение ЕАД Пловдив. До 2013г. това
предприятие винаги заемаше втората позиция за фирми с над 250 мил.лева годишен обем на приходи от продажби.
За 2014 година фирмата заема 20-та позиция в групата до 130 мил.лв. приходи. Това е резултат от въведената
либерализация на търговията с електрическа енергия и редица фирми смениха ЕВН с други търговци, предложили
по-ниска цена за енергия. Общото намаление на приходите за ЕВН е над 100 мил.лв.
Българска Стопанска Камара публикува класация по декларирани дълготрайни активи. В нея до 10-та позиция
попадат шест Пловдивски фирми - три от тютюневата и три от хранителната индустрия. На първо място в класацията
е „КТ Интернешънъл” ЕАД. Дружеството е декларирало дълготрайни активи в размер на 72 163 000 лв. След него с
активи за 17 779 000 лв. се нарежда „Сокотаб” ЕООД край Радиново. В десетката влиза още една пловдивска фирма –
„Пълдин Вакейшън” АД. Компанията е седма в класацията с дългосрочни активи за 5 537 000 лв.
В раздел „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” също наша, Пловдивска фирма е национален
лидер по дълготрайни активи. Стълбицата оглавява „Филикон 97” АД с 36 400 000 лв. На „Куминяно фрут” ООД в
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Катуница, която е с италиански капитали, е отредено пето място. Десети в десетката е „Агри България” ЕООД –
Радиново. Фирмата е отчела активи за 7 474 000 лв. В дейността "Производство на метални изделия без машини и
оборудване" фирма "Юпитер 05" ООД заема шеста позиция. На името на компанията се водят активи за 15 717 000 лв.
Три пловдивски фирми, които произвеждат метални изделия за строителството и винарството, са в Топ 10 по
печалба за 2014 г. Това сочат първите данни за годината на Българска Стопанска Камара. "Буллтек" ООД, което е с
италиански капитали, и "Томика Метал" АД заемат второ и трето място в класацията, съответно с печалба от 3 109
000 лв. и 2 399 000 лв. Девети в десетката е "Профил И" ООД с база в с. Костиево. Дружеството е отчело печалба за
2014 г. в размер на 713 хил. лв
Еднолично дружество от Хисаря е засенчило по печалба големи търговци, които продават на едро твърди,
течни и газообразни горива. Това е "Салина 7" ЕООД, която се нарежда на седмо място и е отчела печалба 2014 г. за
1 791 000 лв.
Българската Търговско-Промишлена Палата също ежегодно публикува класация на 100 водещи фирми, по
показателя "Изменение на нетните приходи от продажби" в процент спрямо предходната година. В класацията на
БТПП за 2014 година попадат следните фирми от Пловдивска област, които постигат висок ръст на приходите:
в класацията
на БТПП
12. Контест ЕООД

Пловдив

НПП* в % НПП* за
2013/14 2014
300,7
1 146

НПП* за
2013
286

печалба
хил.лв.
98

17. ТЕЛА-Иван Ангелчев-1 ООД

Куклен

283,99

5 084

1 324

800

металургия

29. ДЛ - Синчец ЕООД

Пловдив

225,46

703

216

18

търговия

36. Инфронт ЕООД

Пловдив

203,16

1 343

443

28

търговия

47. Нетстрой ЕООД

Пловдив

179,28

849

304

57

услуги

78. Локарт ЕООД

Пловдив

136,81

431

182

78

търговия

81. Агровет ЕООД

Раковски

130,32

638

277

43

търговия

86. СИПГЕР-М ЕООД

Стамболийски

127,11

511

225

104

търговия

88. КИНГ ъв ЮРЪП

Пловдив

126,48

496

219

108

услуги

95. София транс 2006 ЕООД

Първомай

118,79

326

149

16

търговия

№

фирма

град

дейност
търговия

*нетни приходи от продажби

Основните икономически показатели за всички дейности за 2014 година, които характеризират икономическото
развитие на Пловдивска област в сравнение с 2013 год. са дадени в следващата таблица:
показатели
Брой предприятия
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мярка

2013г.

2014г.

разлика

%

бр.

34 933

35 434

501

101,43

Произведена продукция

хил. лв.

11 851 412

12 716 56

865 154

107,30

Приходи от дейността

хил. лв.

20 503 702

21 134 529

630 827

103,07

Нетни приходи от продажби

хил. лв.

18 967 408

19 491 878

524 470

102,76

Разходи за дейността

хил. лв.

19 481 932

20 134 025

652 093

103,35

Печалба

хил. лв.

1 404 376

1 469 088

64 712

104,60

Загуба

хил. лв.

455 745

603 946

148 201

132,52

Заети лица

бр.

191 712

194 260

2 548

101,33

Наети лица

бр.

165 077

167 137

2 060

101,25

Разходи за заплати

хил. лв.

1 321 012

1 446 896

125 884

109,53

Дълготрайни материални активи

хил. лв.

8 629 882

8 833 636

203 754

102,36

Разходи за придобиване на ДМА

хил. лв.

1 554 370

1 639 346

84 976

105,47

Разходи на 100 лв. дейност

лева

95,01

95,26

0,25

100,26

Разходи за заплати за 1год.

лева

7 922

8 504

582

107,35

Месечна заплата за заето лице

лева

574,25

620,67

46,42

"

Предприятия с до 9 заети лица

%

91,8

91,9

0,1

100,1

Предприятия с 10-49 заети лица

%

6,7

6,6

- 0,1

98,5

Предприятия с 50-249 заети лица

%

1,3

1,3

-

-

Предприятия с над 250 заети лица

%

0,2

0,2

-

-

Общите резултати показват следните положителни изменения и тенденции за 2014 г.:
- Броят на работещите фирми през 2014 към 2013г. нараства с 501 бр. или 101.43 %.
- Произведената продукция за същият период нараства на 107.3 на сто.
- Приходите от продажби на продукцията се увеличават на 103.07 на сто.
- Нетните приходи от продажби нарастват на 102.76 на сто.
- Общите годишни разходи нарастват на 103.34 на сто.
- Размерът на печалбата достига 1 469 мил.лв. или ръст 104.60%
- Заетите лица се увеличават с 2548 човека и достигат 194 260 бр.
- Разходите за възнаграждения нарастват 109.53 %
- За дълготрайни материални активи са изразходвани за годината 203 754 хил.лв.
- Разходите на 100лв. приходи се увеличават с 0.25 лв.
Заслужава анализ голямата разлика между темпа на ръста на произведената продукция - 7,3 % за 2014 год. в
сравнение с 2013год. и нарастването на нетните приходи от продажби - само 2,76 % за същият период. Вероятно
причините са комплексни и отразяват, намалената покупателна способност на населението, неточно счетоводно
отчитане, влошена продуктова структура на продажбите, увеличаване обема на незавършеното производство и
други. В условията на пазарната икономика обаче е важно не само това което влиза в склада за готова продукция,
а това, което влиза в банковите сметки на производителите. По този показател през 2013г. беше постигнат висок
ръст от 4,42 %, или през 2014г. намалението е 1,66 процента. Заетите лица се увеличават с 2546, но разликата между
заети и наети за 2014 г. остава същата /488 бр./ както през 2013 г. което показва, че за новите 500 фирми не са наети
нови работещи.
Да разгледаме по-подробно равнището на показателите на НСИ в една от съвременните и перспективни
дейности:
Информационните технологии и информационни услуги
показатели
Брой предприятия

мярка
бр.

2013г.

2014г.

разлика

%

542

569

27

104,98

Произведена продукция

хил. лв.

81 338

112 679

31 341

138,53

Приходи от дейността

хил. лв.

84 993

122 403

37 410

144,02

Нетни приходи от продажби

хил. лв.

81 998

115 626

33 628

141,01

Разходи за дейността

хил. лв.

62 075

82 477

20 402

132,87

Печалба

хил. лв.

22 049

38 019

15 970

172,43

Загуба

хил. лв.

1 045

2 199

1 154

210,43

Заети лица

бр.

1 970

2 335

365

118,53

Наети лица

бр.

1 574

1 912

338

121,47

хил.лв.

27 538

37 297

9 759

135,44

Отн. дял на възнаг. в разходите

%

44,36

45,22

0,86

101,94

Ср. мес. заплата на 1 заето лице

лева

1 165

1 331

166

114,25

Дълготрайни матер.активи

лева

8 526

11 264

2 738

132,11

Заплати на 100 лв. приходи

лева

32,40

30,47

1,93

94,04

Заплати на 100 лв. разходи

лева

44,36

45,22

0,86

101,94

Разходи за заплати

Числата ясно показват високата ефективност на дейността - 41,01% ръст на нетните приходи от продажби, 72,43
процента нарастване на годишната печалба и висок относителен дял - 45,22 % на възнагражденията за работещите
от общият обем на разходите. Относителният дял на трудовите възнаграждения средно за всички други дейности
е 7,19 % или 6.3 пъти по-нисък от тази дейност. Като се има предвид възможността за дистанционно изпълнение на
трудовите договори, или да се живее тук, а да се работи с чуждестранна фирма - предимствата стават безспорни.
Но за сега само 1,2 процента от работещите са заети с тази дейност.
Изменение на обема на производството по дейности, отрасли и подотрасли.
- По отрасли най-голям ръст се постига в производството на мебели, ремонт и инсталиране на машини и
оборудване - 138,73 процента.
- По-голямо значение има нарастването на информационните технологии и информационните услуги - 138,53
процента, което в абсолютна сума не е голямо -общо 31 341 хил.лв., но за годината по производителност на заето
лице се постига резултат от 24 673 евро, което е близко до средното европейско ниво /25 800/ евро. Заетите лица
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в тази дейност през годината се увеличават с 365 човека. С добри темпове на приходи могат да се посочат още
следните дейности:
1

добивна промишленост

125,04 %

2

производство на машини и оборудване със спец. предназначение

116,95 %

3

транспорт, складиране и пощи

112,33 %

4

операции с недвижими имоти

125,60 %

5

административни и спомагателни дейности

126,88 %

6

медико-социални грижи и социална работа

119,82 %

7

производството на хранителни продукти

96,67 %

8

производство на електрическа и топлинна енергия и горива

81,38 %

9

издателска, радио и телевизионна дейност

84,19 %

10

образование

89,94 %

В отрасъл строителство има регистрирани 48 нови фирми. Ръстът на обема на строителната продукция е значим
- 115,50 процента, което води до увеличаването на нетните приходи от продажби със 110 процента и ръст на
печалбата със 113,77 на сто. Тези показатели изпреварват ръста на разходите за възнаграждения - 109,10 на сто,
независимо от намалението на наетите лица с 236 души. Най-негативният показател е постоянното намаление на
дълготрайните материални активи в отрасъла - средногодишно с над 7,5 процента, което е признак за прояви на
декапитализация на отрасъла и специализация на фирмите за да намалят разходите за машини и оборудване.
Логично е да проследим как влияе нарастването на приходите върху размера на работната заплата. Общо през
2014г. годишна заплата нараства с 8.08 на сто лева. Най-висок е размера на средното месечно възнаграждение в
дейностите: производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива - 1567 лв.,
информационни услуги - 1331 лв., добивната промишленост -1088лв.,производството на електрически съоръжения
- 1079 лв., производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение - 1067 лв., хуманно
здравеопазване - 1055 лв., научноизследователска и развойна дейност - 1012 лв. Най-ниските месечни заплати са
в секторите: медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване – 367 лв., издателска, радио
и телевизионна дейност, създаване на аудио-визуални произведения – 417 лв., търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети - 465 лв., производство на текстил и облекло - 492 лв. В обхвата на Южен Централен район областта
отчита средно със 7 процента по-висока заплата от останалите области, но спрямо столицата се получават пониски заплати с над 35 процента.
Общи изводи от направеният преглед на икономическите показатели за областта:
1. Новорегистрираните фирми /501 бр./ по структура са главно в дейностите, които не изискват значителни
първоначални инвестиции като: консултантски услуги, административни и спомагателни дейности, транспортни
и складови услуги, операции с недвижими имоти и други далеч от производствените процеси.
2. По обем на брутен вътрешен продукт Пловдивска област значително изпреварва средното равнище за
страната и отчита за 2014г. постижение от 9 575 евро на глава от населението. Националният статистически институт
публикува следните данни за реален БВП на глава от населението и темп на прираст в Европейския съюз за 2014г.
темп на
прираст
%

БВП в евро
2013г.

БВП в евро
2014г.

Европейски съюз / 28 държави /

25 500

25 800

1.18

Еврозона

28 400

28 600

0.7

Дания

43 400

43 700

0.7

Швеция

39 800

40 300

1.25

Гърция

16 800

17 000

1.19

Полша

10 100

10 500

3.96

Литва

10 800

11 200

3.70

Унгария

10 100

10 500

3.96

Румъния

6 700

6 900

2.99

България

5 400

5 500

1.85

56 900

57 200

0.53

географска област

Швейцария

/ 18 държави /

Вижда се, че по обем на БВП на глава от населението България е на последно място в Европа с над 10 пъти по34

нисък обем от Швейцария, 7.3 пъти спрямо Швеция и почти 2 пъти по-нисък обем от Литва, Унгария и Полша. И
Румъния ни изпреварва с над 25% по-голям обем.
Само нова, по-ефективна национално ориентирана икономическа политика за привличането на чуждестранни
инвеститори би намалила тези разлики.
3. Инвестиционните разходи са от 203 млн.лв. за 2014 год. са недостатъчни за осигуряването на необходимият
темп в нарастването на брутният вътрешен продукт за мащабите на областта. Това е причина за намаляването на
дълготрайните материални активи в следните дейности:
селско, горско и рибно стопанство

6 мил. лв.

хотелиерство и ресторантьорство

8 мил. лв.

производство на превозни средства

3 мил. лв

строителство

12,7 мил.лв.

Не се инвестира в културата, медико-социалните и рекламни дейности, производството на облекло и обувки,
издателската дейност, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и др.
- Най-голям дял от инвестираните финансови средства са в производството на тютюневи изделия и хранителни
продукти общо 85 589 х.лв. Следва да очакваме в следващите години да се увеличи произвежданата продукция в
резултат на тези активи и това да компенсира намалението с 2,50 процента, което дейността отчита през 2014 в
сравнение с 2013 година. Намалението на печалбата и приходите от продажби следва да се анализира по-подробно,
но ясно е, че отрасъла има нужда от държавна протекционистка политика за неутрализирането на влиянието на
вноса на основни суровини. / Като пример - вноса на доматено пюре от Китай за производство на лютеница от
фирми в областта/.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони и икономически
дейности
2013г.
Икономически дейности (А10)
Общо

2014г.

Статистически райони
Южен
% от
Общо
централен страната
18 089 215
2 342 513
12,95

Статистически райони
Южен
% от
Общо
централен страната
20 123 833
2 757 598
13,7

Селско, горско и рибно стопанство

1 529 139

175 498

11,48

1 441 486

165 946

11,51

Добивна, преработваща и друга
промишленост; доставяне на води;
канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване

5 962 956

1 096 470

18,39

6 324 499

1 246 862

19,74

Строителство

1 299 871

122 206

9,4

1 903 340

142 693

7,5

Търговия; ремонт на автомобили
и мотоциклети; транспорт,
складиране и пощи; хотелиерство и
ресторантьорство

4 036 148

461 612

11,44

5 003 249

570 859

11,41

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

585 202

20 192

3,45

769 961

18 102

2,35

Финансови и застрахователни дейности

390 591

5 463

1,4

416 250

4 166

1

1 682 408

176 823

10,51

1 364 099

135 924

9,96

Професионални дейности и научни
изследвания; административни и
спомагателни дейности

742 955

69 283

9,32

999 853

154 033

15,4

Държавно управление; образование;
хуманно здравеопазване и социална
дейност

1 510 874

156 083

10,33

1 583 773

267 850

16,91

349 071

58 883

16,86

317 323

51 163

16,12

Операции с недвижими имоти

Други услуги

Статистическата таблица отчита, че на Южен централен район се падат 13,70 % / 2 757 598 хил.лв. / от извършените
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи от общите за страната /20 123 833 хил.лв./ през 2014
год. Изпреварват ни: Югоизточен район с дял 15,89 % и Югозападен с 47,26 %.
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4. Преките чуждестранни инвестиции в Пловдивска област по години са следните:
показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ЧПИ с натрупване мил. евро

928,81

863,32

1118,33

1259,57

1340,73

1648,67

1546,36

Обем по години мил. евро

-

-65,49

255,01

141,24

81,16

307,94

-102,3

Темп на прираст - %

-

-92,95

29,54

12,63

6,44

22,97

-

Според статистиката с най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - със 71.3% от общия обем, следвана от
общините Марица и Раковски - съответно с 12.3% и 3.4%.
За разлика от преките чуждестранни инвестиции, при които е отчетено намаление, във всички сектори на
областната икономика се наблюдава нарастване на извършените разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (ДМА). Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 758 млн. лв.,
както и в сектора на услугите - 376 млн. лева. В областта на строителството инвестициите в ДМА достигат 81 млн.
лева, или с 22.7% повече в сравнение с 2013 година. В същото време намаляват операциите с недвижими имоти и
селско стопанство, съответно от 158 на 110 млн. лв. и от 97 на 77 млн. лв.
За първи път от 2009 год. преките чуждестранни инвестиции в областта намаляват спрямо предходната годна.
Независимо от значимите инвестиции в Тракия Икономическа Зона от чужди фирми, инвестираните средства
през годините с натрупване намаляват със 102,31 мил.евро, което означава, че някои чужди фирми пренасочват
вниманието си към други производствени площадки или пазари. Независимо от тези констатации, ефективността
на Пловдивската икономика все още е по-добра спрямо останалите области, защото при 7,16 процента от общите
за страната чуждестранни инвестиции, регистрираните работещи фирми в областта са 9,23 процента от общият
брой в страната и отчитат почти 10 процента от общата произвеждана продукция. Абсолютните данни са следните:
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2014г.
показатели
в хил. евро
в % към страната

общо за страната

София

Южен централен район

Пловдив-област

21 581 579,6

11 675 226,7

2 298 844,5

1 546 359,6

100

54,10

10,65

7,16

Industry Watch: Пловдив е втори по заетост и водещ индустриален център в страната

Оборотът на фирмите в област Пловдив е с 32% по-висок през 2014 г. спрямо нивата от 2009 г., фирмите генерират
продукция на стойност близо 12 млрд. лева, от които 29% или 3,4 млрд. лева са добавена стойност. Заетостта в
региона се стабилизира през последните 3 години, като наетите в областта представляват 9,3% от наетите в страната
или общо 210 000. Пловдив се намира след София (31,6%), но преди Варна (6.8% от наетите) и Бургас (5.6%) според
броя наети в страната. Пловдивска област осигурява 66 000 работни места в преработващата промишленост.
Инвестициите в района са на стойност от 1,5 млрд. лв., като все още не са се върнали на нивата от преди кризата.
Пловдив е лидер в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и изделия от хартия и картон,
производството на химични продукти, както и в производството на изделия от каучук и пластмаси. Градът е втората
дестинация за аутсорсинг в България. Очакванията са положителните тенденции за района да се запазят или да се
увеличат и през 2016 г.
5. През последните години структурата на областната икономика се оформи като нерационална,
неперспективна със слабо застъпване на наукоемка продукция. Не може да получи друга характеристика една
икономическа структура в която над 50 процента от приходите се формират от търговия и услуги, което се вижда
от следните данни:
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Промишленост

32,81 %

в т.ч. химическа промишленост

5.11 %

машиностроене

13,51 %

добивна промишленост

0,36 %

хранително-вкусова промишленост

2,75 %

тютюнева промишленост

5,13 %

производство на облекло, обувки и др.

5,95 %

Строителство

4,67 %

Транспорт

5,52 %

Услуги

10,16 %

Селско стопанство

1,81 %

Търговия

39,65 %

Здравеопазване

2,13 %

Информационни услуги и информационни технологии

0,89 %

Други дейности

2,36 %
Общо

100 %

Вижда се, че почти 40 процента от нетните приходи от продажби са в резултат на търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети, но реализираната печалба от тази дейност е само 3 155хил.лв. или 23 процента от
общият обем на печалбата за областта. При нарастването на материалните активи за дейността с 3 411х.лв. /само
0.38 на сто/ и намаляване на заетите лица с 428 човека - печалбата би следвало да бъде по - висока и да се осигури
по-високо заплащане за заетите лица..
6. Средствата за научни изследвания и развойна дейност, извършвана в специализираните институти
и организации, основателно предизвикват безпокойство – 6 451 хил.лв. което представлява 0,03 процента в
структурата на приходите и само 0,05 на сто от обема на произведената продукция за 2014 година. С този темп и
тези средства не може да се постигне обновление на производството, за да стане по-съвременно и рентабилно.
Националният статистически институт публикува и данни за научноизследователската и развойна дейност, която
се извършва от всички дружества и организации. Тези данни са следните:
показатели

мярка

2013г.

2014г.

разлика

%

1. Разходи за НИРД

хил.лв.

20 104

18 325

- 1 779

91,15

2. Персонал зает с НИРД

хил.лв.

1 912

2 162

250

113,08

Разходите за НИРД отнесени към общите разходи за наблюдаваните дейности също не са оптимистични - 0.09
процента, и макар, че заетите работници се увеличават с 250 броя, влаганите средства намаляват спрямо 2013год.
с над 1,7 мил.лева.
Трите отрасъла, на чиято основа следва да се развие локалният икономическият модел за реиндустриализация и
интернационализация на Пловдивска област /идея разработена от Пловдивски научни работници и специалисти
в т.н. "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г"./ за 2014г. осигуряват само 5 % от
общите приходи :
информационните технологии

0,59 %

хранителна промишленост /еко, био, нано/

2,75 %

туристически услуги

1,61 %

Коя институция ще поеме отговорността да се променят тези числа?
В коя европейска, национална или областна стратегия ще бъде заложена /планирана/ промяната и как ще се
осигурят инвестиционните средства?
Решаването на тези проблеми наистина предполага задълбочен и всестранен обществен диалог и
политическа воля и действия за промени.
Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е готова при интерес от административните органи,
неправителствени организации, университетски преподаватели и деловите среди на областта, да организира
диалог по проблемите на развитието на областната икономика и да предостави информационния си сайт за
мнения, предложения и творческа дискусия.
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Alexandris Engineering LTD
Your Ideal Partner
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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

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

www.apexservice.net
ПРОДАЖБА И НАЕМ
НА КАРИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
ВСИЧКИ МАРКИ
ПОДЕМНА ТЕХНИКА

ПЛОВДИВ
0882/ 28 90 90, 032/ 604 313
e-mail: kari@apexservice.net

БУРГАС
0882/ 340 400
e-mail: burgas@apexservice.net

СОФИЯ
0887/ 989 866, 032/ 604 310

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
0889/ 209 511
e-mail: tarnovo@apexservice.net

СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ

ВАРНА
0888/ 939 006, 052/ 731 827
e-mail: varna@apexservice.net

ШУМЕН
0885/ 545 255
e-mail: shumen@apexservice.net

СЕРВИЗ

ПЛОВДИВ „Кукленско шосе“ 17
"Балканкар Рекорд" АД
тел: +359 32/69 50 50
надежден партньор с повече от 66 години
факс: +359 32/69 27 53
опит в производството и сервизно обслужване на record@balkancar-record.com
мотокари, електрокари, електроплатформи и влекачи. www.balkancar-record.com
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Investment Destination Plovdiv - 2016
As a mayor of Plovdiv, for me it is a pleasure to introduce this catalog representing
Plovdiv, Bulgaria as an investment destination. Here you will find useful information
about the business climate, legal regulations, local economy, labour force, costs of
employment, property market, etc.
Plovdiv is a city open to development and promotes initiatives. The region has
many logistic advantages, being a prime road and railway hub in southern Bulgaria.
Plovdiv city has very balanced mix of investments which are allocated to different
sectors of the economy. Trakia Economic Zone – undoubtedly the biggest industrial
zone in the country - makes the region the industrial hub of Bulgaria. There are
already approximately 66 000 jobs in the manufacturing sector. Moreover, the IT and
outsourcing sector has a great potential for further growth. Plovdiv has about 40
000 students in 9 universities. Based on this, we expect several thousand new jobs
to be created in the IT sector in the next few years. Also, identifying the real needs of providing excellent conditions for
appropriate business environment, we put efforts for developing high end office buildings.
Because of these and many other strong points, Municipality of Plovdiv supports the endeavors of potential investors
and has established a Business Development Department. The main purpose of this department is cooperating and
providing useful and precise information to facilitate the companies.
Last but not least, Plovdiv has a profound history, diverse multilingual environment, combined with the possibilities of
the modern city.
Welcome to Plovdiv!
Eng. IVAN TOTEV
Mayor of Plovdiv

Doing business in Bulgaria

•
•
•

Government spending in Bulgaria was the 5th lowest in the EU – 39.2% of GDP in 2014
Bulgaria’s 10% corporate and personal income tax rates are the lowest flat rates in the EU
In the 2014 edition of the Economic Freedom Index Bulgaria ranks 40th overall (out of 152 countries)

According to Eurostat, Bulgaria’s government debt is the third lowest in the EU at 27.6% of GDP, next only to Estonia's
and Luxembourg’s. The euro area’s total public debt stands at about 92% of Eurozone's GDP. Bulgaria's 10% corporate and
personal income tax rates are the lowest flat rates in the EU. According to Eurostat, government spending in Bulgaria was
the 6th lowest in the EU - 39.2% of GDP in 2014, compared to 48.1%
in the entire EU. Since 2005, The World Economic Forum in Davos (www.webforum.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 2014-2015 GCI Bulgaria ranks 54th overall (out of 144),
a considerable improvement compared to the 62nd place in the 2012-2013 edition and the 74th place in the 2011-2012
edition. The best scores are in "technological readiness" (38th), and "health and primary education" (53rd). Since 2003, the
World Bank has prepared the Doing Business Report
(www.doingbusiness.org). It assesses regulations affecting domestic firms in 189 economies and ranks the economies
in 10 areas of 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 2015 edition Bulgaria ranks 38th out of 189 countries.
The best scores that Bulgaria receives are in "protecting investors" (14th), "getting credit" (23rd), and "resolving insolvency
(38th).
Since 1996, the index published in Economic Freedom of the World Report (www.freetheworld.com) by the Fraser
Institute (Vancouver, Canada) has been measuring 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,
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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, legal system and property rights, sound
money, freedom to trade internationally, regulations. In the 2014 edition of the Index Bulgaria ranks 40th (out of 152). The
best scores are in "sound money" (34th) and "regulation" (29th), and "freedom to trade internationally".
Since 1995, The Wall Street Journal and the Heritage Foundation (Washington, D.C., 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 2015 edition of the index Bulgaria ranks 55s overall out of 178 countries. The best scores are "trade
freedom" (11th), "monetary freedom" (17th) and "fiscal freedom" (27th).

Indicator

Rank

Source

Year

Government debt
(% of GDP)

3rd in EU

Eurostat

2014

Personal and
corporate income flat
tax rates

1st in EU

Eurostat

2015

Total government
expenditures
(% of GDP)

6th in EU

Eurostat

2014

Global
Competitivess
Index

54th
(out of 144)

World Economic
Forum

2014-2015

Doing Business
index

38th
(out of 189)

World Bank

2015

Economic Freedom
index

40th
(out of 152)

Fraser Institute

2014

Index of Economic
Freedom

55th
(out of 178)

Heritage Foundation/
Wall Street Journal

2015

Location & Connectivity
•
•
•
•

Highway connection to Central and West Europe
Well developed rail network offers connection to nearest port
A road intersection point of three Pa n-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).
London
Paris

Warsaw
Munich
Milan
Plovdiv

Madrid
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Istanbul

Two highways connect Plovdiv with Istanbul and Black Sea ports to the east, and to Sofia and Europe to the west - Trakia
Motorway and Maritza Motorway. 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:
Thessaloniki
Bucharest
Istanbul
Belgrade
Athens
Ankara
Budapest
Vienna
Kiev
Munich
Milan
Warsaw
Moscow
Rotterdam
Paris
London

334

MILES
208

392
413
541
834
861
914
1 154
1 281
1 475
1 558
1 787
2 133
2 269
2 318
2 581

244
257
336
518
535
568
717
796
917
968
1 110
1 325
1 410
1 440
1 604

KM

Climate & Geography
The 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 fertile agricultural region. Its average elevation is
160 meters. The region consists mostly of plains.
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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 take place throughout the
year without big interruptions, industrial processes and transportation services.

Average high
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Feb

Jan

Accommodating climate for both industrial and construction activities

Average low

Plovdiv is located in a close proximity to two of the major ski resorts in Bulgaria - Borovetz and Pamporovo - about an
hour and a half drive from each. The city is connected by highway to the Black Sea coast - to some of the most developed
seaside resorts one may reach in about 2.5 hours by car. Also a few hours drive away is located the North shore of the Greek
Sea. One of the best spa resorts Hissar is located just about 40 minutes away from Plovdiv.

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.
Population in wider Plovdiv region

Source: NSI.
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Another 763,000 people live in commutable distance to the city (up to 1 hour by car in one direction). That makes the
total population in wider Plovdiv region 1.28 million. Of them 795,000 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.
Population structure in wider Plovdiv region (distance 1.5h)
AGE (YEARS)
under 20
20-44
45-64
65-74
over 75

NUMBER (‘000)
542
1129
822
287
239

SHARE OF TOTAL
18%
37%
27%
10%
8%

Labor Market & Education
•
•
•

795,000 People in working age live in commutable distance
Skilled industrial workers can be hired at 400 EUR per month
Well-developed education system

Labor market
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.
Population: 20-64 years old

Source: NSI

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 195 000 people between 2008 and 2014, 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 66 000 jobs in the manufacturing
sector in Plovdiv. In addition to the production of food, drinks and cigarettes (21% of all manufacturing jobs) and textile
& apparel (18% 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.
Plovdiv has a well-developed service sector with more than 86 000 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 11 000 construction workers and 13 000 transport and logistics specialists. Plovdiv has one of the best
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developed business service sectors in Bulgaria. In addition, more than 6 700 people are employed in the rapidly expanding
sector of IT & professional services, which constitute 8% of all service sector jobs in the region.
food, drinks and cigarettes
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Source: NSI (data on district level), Data for 2013

The labor force in Plovdiv is very diverse according to the qualification of employees. There are about 40 000
administrative, analytical and management positions. Plovdiv employs almost 16 500 technicians, 26 000 skilled industrial
workers, 31 000 machine operators. The labor force is specialized but nevertheless readily adaptable and can easily work in
different segments of industrial production.
Number of employees by qualification
machine operators
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16,449
0
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32000

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 €300
per month and higher for employees in transport and logistics (€400 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 €450-500 per month).
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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 €9 000 a
year. 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).
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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 9 universities with
39 260 students, 53 vocational education centers and 34 vocational high schools with 8 351 pupils. In 2014, there were 5
592 high school graduates, of which 2 825 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 Technical University Sofia - Plovdiv branch offers programs in 2 faculties: Faculty of Electronics and
Automation, where Industrial Engineering is being taught in English, and Faculty of Mechanical Engineering and Instrument
Engineering.
There are also two agricultural universities and the University of Food Technology, which provides specialists for the
vibrant food industry, as well as a medical university and fine arts academy. Plovdiv is also host of two colleges in economics
and management preparing students for supporting, analytical and managerial positions in the real sector. In 2014, there
were 8 657 graduates from universities in Plovdiv who were ready to join the labor force.
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Land and property market
•
•
•
•

Affordable land starting from 250,000 EUR per hectare
Among the lowest rent of office and industrial space in Eastern Europe
3300 hectares for business development

Business property prices
The office market in Plovdiv expanded significantly during 2007-2015, 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 €700 per sq. m.
There is land for industrial use for sale located both in the city itself and the industrial zones in the region. There are few
undeveloped industrial properties in the city and their price would start from €100 per sq. m. Prices of industrial land range
from €25 to €40 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

25-40

100-150

price of office

-

700-1200

Rents of business properties in the region of Plovdiv
euro per sq.m. monthly

organized industrial zones

city of Plovdiv

rent of warehouse

3.75

2.5-4

rent of office (class A)

-

7-8.5
Source: Real estate agencies

Office and industrial facilities rents
Renting office space (Class A) costs on average €7 to €8.5 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 €3 to €6 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 times lower compared to rental rates for high-end office space in Prague (Czech Republic), Budapest
(Hungary) and Bucharest (Romania).
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Europe
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Source: Colliers
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Renting a warehouse costs on average €3.75 monthly per sq. m. in the industrial zones Maritza and Rakovski. The rents of
warehouses in the city range between €2.5 and €4 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.
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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. Non-residential 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 nonresidential
construction in Bulgaria slightly declined in 2010 and 2011 but rose back again in 2012.
Plovdiv represents 17% of all non-housing construction permits in Bulgaria in 2014.
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 over 3.6 million sq. m. of industrial space, commercial properties and hotels were granted
between 2007 and 2014 in Plovdiv District.
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Available land for business development
745 hectares
in organized
industrial
zones

1400
hectares
in the city of
PLOVDIV

1200
hectares in
neighboring
municipalities

There are over 3300 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 745 hectares (or 22% 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 1.2 billion (appr. EUR 610 million) during the last 10 years to
improve the electricity grid as major customer services. The investment activities are expanding, with BGN 128 million (appr.
EUR 65 million) in power distribution grid improvement in 2012 alone, about ¼ 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
Verification of available power capacity
(above 100 kW)
Study of the specific terms and conditions for
connection to the distribution grid or a offer
with preliminary connection contract (above 1000
kW)
Connection to the grid
(500-1000 kW, about 25 meters of new power line to grid)
Tariffs

Price

medium-voltage users * - peak rate

96 EUR/mW

medium-voltage users * - low rate

40 EUR/mW

big industrial users

liberalized market

EUR 107

EUR 390

EUR 18,000

(regulated prices)
(regulated prices)

Note: * business users, up to 50 employees and EUR 10 million turnover.

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.
54

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 an 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 governmentregulated tariff rate.

Natural gas
The region of Plovdiv benefits from the fact that it is on the route of both an international transit (Russia-GreeceMacedonia) 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 gas-regulating 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. Companies can
benefit from the emerging liberalized gas market and wholesale prices. The available capacity is sufficient for a considerable
increase in gas consumption.
Service

Price

Connection to the transit network (pipeline diameter
100-300 mm)

EUR 4200

Connection to the distribution network of the public
supplier (pipeline diameter 100-300 mm)

EUR 3800

Connection to the distribution network of the
distribution companies

EUR 1480

Price of natural gas for small business (consumption
above 5 million m3 per annum)

EUR 295 per
1000 m³

Price of natural gas large industrial (connected to
the transit grid)

EUR 277 per
1000 m³

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.
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 wate 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.
Service

Price

Water sewage extension pipeline with
diameter 40 cm (per 1 meter):

EUR 115

Water sewage extension pipeline with
diameter 90 cm (per 1 meter):

EUR 679

Water supply (per cubic meter)

EUR 0.39

Water sewage (per cubic meter)

EUR 0.05

Waste water treatment (per cubic meter),
depending on the level of pollution

EUR 0.25-0.61
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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 remuneration for construction supervision company. That cost does not
include cost of connection to the power and water grids.
There would be 16 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 12, and in Eastern
Europe and Central Asia 16.
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

16

16.1

11.9

time (days)

136

176.8

149.5

Source: The World Bank, Industry Watch

Workflow of dealing with construction permit
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: 136 days

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.

General tax policy
The biggest share of the tax burden in Bulgaria is centrally imposed, i.e. the municipality has 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.
With respect to nationally adopted tax rates, Bulgaria has one of the lowest corporate and personal income tax rates
in Europe (10%). Corporate income from production activities in high unemployment regions is tax exempt. Costs of
fixed intangible assets created throughresearch and development are also deductible. In addition, Bulgaria applies EU
customs legislation and has signed double tax treaties with 68 countries. Income tax rates are noticeably higher in other
CEE countries. For example, in Romania personal income is taxed at 16%, while Central European countries such as Poland,
Hungary and Czech Republic apply tax rates which vary from 15 to 18%.
With respect to local taxes, 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 is 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
seven 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 for tax 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.
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

2014

0.53

2015

0.53

The waste fee is
currently 0.53% of
the tax valuation of
the property.
The city follows a
policy of reduction of
waste fee rate in the
past 10 years.
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A bigger container would imply a fee 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.

Local economy
•
•
•

Plovdiv’s economy produces output of €6 billion annually
Manufacturing accounts for about 52% of local economy
Investment activity remained high after the crisis

The economy of Plovdiv produces output of over €6 billion annually, of which about €3.1 billion in manufacturing, €690
million in construction, and €400 million in transport and logistics. IT & business services together generate annual output
of €310 million.

Structure of the
economy
(by production volumes)
manufacturing
construction
energy & utilities
tourism
admin. services

retail
transport
IT & business services
others

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 €3.1 billion in 2014, which is about 52% 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 11% 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 firms create 7% 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. 12% 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, innovation and B2B services together are responsible for 16% of the employment in the
service sector in the Plovdiv region.

Structure of the services
sector
(by number of employees)
trade
transport and logistics
construction
accomodation and food services
administrative services
IT, innovation & B2B services
financial services
real estate services
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Source: NSI

The investment activity in the Plovdiv region remained high after the crisis. Purchases of long-term assets in the region
amount to some EUR 800 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 €185 million are devoted to manufacturing for the purchase of
facilities, equipment, and machinery, which enhance the productivity of the local enterprises. About 9% of the investments
go into construction, which is focused mostly on industrial facilities and buildings. 17% of investments are made in real
estate and 12% in mining, water and waste management. Due to the dynamic hospitality sector and strategic geographic
location, retail, transport and tourism attract 23% of all investments in the region. Close to 5% of all acquisitions of longterm assets have been made by IT and business services companies.

Major investors
Industry Suppliers

Schneider Electric Bulgaria

Angelsoft

ABB Bulgaria

Sensata Technologies

ASIC Depot

Ferrero Group

Shell Gas Bulgaria S.A.

BankSoft Ltd.

Agria S.A.

SKF Bearings

Bisoft

Aiger Engineering

SMC

Brosix

Andy

Socotab Bulgaria

Bulkomp Engineering Ltd.

Apex 11

Techno Aktas Bulgaria

Bulpros

Assenova Krepost JCS

Traki

CNsys

Ataro Klima

Viking

ConsultCommerce Ltd.

Biomashin

Watts Industries

DeskGod

Brunata Bulgaria

Weiss Profil

ETN Host

Bulsafil

Willi Elbe Group

FastComet

Dimex Lift

William Hughes Bulgaria

GISmo BG Ltd.

Drujba Glassworks SA

Yuriy Gagarin S.A.

ICYGEN

Dunapack Rodina

Zinc Galvanizing Plant

Kodar

Filkab

Consumer Goods

m+w Media Networks

Fresh Logic

Bella Bulgaria

MentorMate

Gotmar Ltd.

Bio Fresh Ltd

New Era Ideas

HMC

Feinjersey Bulgaria

Novarto Ltd.

Helios Metalurg

Flavia

OptiCentre

Hoffmann Group

Jumbo Bulgaria

Orak Engineering

Holcim

Kaufland Bulgaria

Programista

Hus Ltd.

King’s Tobacco

PROXIAD

Insa Ltd.

Kottmann Bulgaria

Questers Group

Intercomplex Ltd.

Liebherr Hausgeräte Marica

Reward Gateway

Italmodaluce

Leader 96

SBND Technologies

Jupiter Holding

MaxEurope

ScaleFocus

KCM 2000 AD

Philicon-97 S.A.

SelMatic Ltd.

Lampshades

Refan

SIBIZ

Linde Bulgaria

Roza Impex Ltd

SIS Technology AD

Lunatone Bulgaria

Simid

Magna Powertrain

Ted Bed

SiteGround
Sofica Group

Maritza Logistic

United Milk Company

Speedflow Communications

Mecalit Bulgaria

Vinprom Peshtera SA

StangaOne1

Milara International

Winterhalder Bulgaria

Stemo

Mondi Stambolijski

Zobele Bulgaria

Telus International

Naish Felts Bulgaria
Pimk Ltd
Profilink
Schatti
Schenker Logistics Bulgaria

IT & BPO
60K
Actsoft
Aii Data Pro

Unicons
Unify
Vertinity Ltd.
Viscomp
Wisdom.BG
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Special Focus: IT&BPO
Potential in Plovdiv
Plovdiv is the second most important city in Bulgaria, according to its demographics, and a second outsourcing
destination after Sofia with some 5000 employees in the IT&BPO industries. The city attracts workforce from a region that is
populated by about 1.3 million people living in the city itself or in commutable distance. A highly developed educational
system of nationwide renowned high schools and universities serves as a good sourcing pool for the IT&BPO industry.
Moreover, the education system is getting more adaptive and open to cooperation with business, introducing joint
courses, internships and industry-oriented programs. The fairly recent process of emerging favorable ecosystem for IT&BPO
has been recognized by the local authorities as a major development path for the city.

Great possibilities for staff sourcing
The high demand for highly qualified labor in the outsourcing sector sets the base for tight collaboration between
educational institutions and outsourcing companies. High schools in Plovdiv have traditions in offering a high-quality
education. Among the best schools operating here are: Mathematics High School, Foreign Languages High School (with
emphasis on English and German), French Language High School, National High School of Commerce. Most employees
in companies requiring high-level language skills or highly developed analytical and mathematical skills have graduated
in one of the above high schools. Plovdiv University and Technical University of Sofia (Plovdiv branch) both have traditions
in the preparation of good mathematicians and programmers. The Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv is a
source of professionals working with images and design. As a general practice, companies select their staff in early stages
of higher education.

Advantages compared to Sofia and other big cities
Compared to the capital, as in other outsourcing destination countries, the second biggest city offers a number of
advantages. Most importantly, Sofia concentrates most of the higher-end jobs in the state administration, finance, and B2B
services, which is a factor for a tight competition in the labor demand. In contrast, Plovdiv labor market is not characterized
by such strong competition for talents, as well as for the middle-skillset employees.
Moreover, Plovdiv seems to be appraised as a city of higher quality of life than Sofia (due to less traffic and urban stress,
possibilities to reach work place by bicycle, good public transportation, etc.). Employees in Plovdiv enjoy the city and its
opportunities for wellbeing, sports, culture and arts. Those are factors - together with the famous “local patriotism” - for a
much more loyal employees. Compared to the big cities on the sea coast, employers in Plovdiv in the mid-skillset segment
face no fierce competition for employees from the tourism industry. Last but not least, Plovdiv is just a bit more than an
hour drive from the Sofia International Airport.

Emerging IT&BPO ecosystem
IT&BPO is still an “emerging” industry in Plovdiv. The potential of the city has become to materialize since fairly recently.
Dynamics in this industry in the past few years went hand in hand with the birth of the first co-working hubs, business
clusters and specialized events. Plovdiv municipality has recognized its role as a first stop for new investors, providing
valuable assistance especially in the relations with universities. Currently, one of the key priorities for the city is development
and promotion of an IT&BPO business-friendly ecosystem.
Entry &
Junior level

Experienced
2 years

Desktop Software Developers

250-450

900-1400

Mobile Apps Developers

250-450

900-1400

Web developers (coders)

250-400

900-1400

Web content publishers & CMS
administrators
Graphic designers - pre-press

200-350

600-900

200-350

600-750

Graphic designers

200-400

700-1250

Systems administrators

250-350

700-1000

Administrative Personnel

200-300

400-500

Junior level

Experienced
2 years

200-300

450-550

Telemarketing specialists

300

450-550

Administrative personnel

400

500-700

IT company

- creative

Call center company
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Customer support operators

administrators
Graphic designers

- pre-press

200-350

600-750

Graphic designers

- creative

200-400

700-1250

Systems administrators

250-350

700-1000

Administrative Personnel

200-300

400-500

Junior level

Experienced
2 years

200-300

450-550

Telemarketing specialists

300

450-550

Administrative personnel

400

500-700

Call center company
Customer support operators

Values are in euro, after taxes, per month
Source: Industry watch

Trakia Economic Zone
Trakia Economic Zone (TEZ) is one of the biggest economic projects in Bulgaria, a public-private partnership that
includes six major industrial zones in the region of Plovdiv. Together the zones in TEZ have attracted over 1.1 billion euro of
fixed-capital investments. The total area of TEZ is 1070 hectares, of which 325 hectares are already occupied. From the start
of the 1st industrial zone Maritza in 1995 some 120 investors located their sites in the region, of which 80 multinational,
opening over 12 000 jobs. Initiators of TEZ are Sienit Holding, industrial land developer, and KCM, ferrous-metal producer,
together with 9 municipalities.

TEZ advantages:
•
•
•
•
•
•

Convenient geographic location - on important railway routes and European transport corridors, connecting Europe,
Asia and Africa
Infrastructure secured - transport, electricity, gas, water, sewerage, telecommunications
Specialized administrative unit provides additional services, accelerated procedures
Qualified work force, 9 universities with technical and economics disciplines, more than 80 schools, language and
specialized high schools
Some 66 000 employees in the manufacturing sectors, another 20 000 engineers and machine operators in other
industries
Fastest growing industrial area in Bulgaria in the past 20 years

Specialized zone included in TEZ:
1. Maritza Commercial and Industrial Zone
2. Rakovski Industrial Zone
3. Kuklen Industrial Zone
4. Trakia Hi-Tech Innovation Park
5. Agro Centre Kaloyanovo
6. Education and Hi-Tech Park in the city of Plovdiv
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5
4

1

6

3

Short terms from first steps to a completed factory
Quick start of operation - thanks to the finished spatial planning of the territory. The team of the Economic Zone specialists with over 15-years of experience in the construction of industrial, logistic, infrastructural, energy and commercial
sites, lawyers, brokers contributing to the fast project implementation. The Zone has ready production, logistic, commercial
facilities to offer.

Culture & Tourism
Oldest living city in Europe
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. Today Plovdiv is still one of the most livable cities in Bulgaria. In 342 BC, Philip II of Macedon
(father of Alexander the Great) led a great military expedition north against the Scythians, conquering the Thracian fortified
settlement Eumolpia to give it his name, Philippopolis (modern Plovdiv).
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 and 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, a beautifully painted church
(1832 – 1836), a 15th century mosque - one of the oldest in Europe.
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Sports & recreation
Among a number of sports and fitness facilities located in the city, Plovdiv hosts one of the biggest sport centers
in Bulgaria with the biggest artificial water channel, indoors swimming pools, soccer fields and tennis courts. The three
highest hills in the city are protected as park areas, perfectly suitable for hikes, jogging and bike ride. In the very centre of
the city there is also a big garden, where roller skating and biking is allowed.
Plovdiv is located in a close proximity to two of the major ski resorts in Bulgaria - Borovetz and Pamporovo - about an
hour and a half drive from each. The city is connected by highway to the Black Sea coast - to some of the most developed
seaside resorts one may reach in about 2.5 hours by car. Also a few hours drive away is located the North shore of the Greek
Sea. One of the best spa resorts Hissar is located just about 40 minutes away from Plovdiv.

Arts & city events
There are over 50 art galleries located in Plovdiv, housing valuable pieces of modern Bulgarian paintings. The city is a
cultural centre in Bulgaria, developing a number of events and industries around the arts and culture. Major city events
include The Night of Museums and Galleries held annually, The Plovdiv Jazz Fest (part of the annual Fall Art Saloon Series),
The Verdi Nights Opera Festival (taking place on the famous Roman amphitheater), One Design Week / One Dance Week /
One Architecture Week - a bundle of festivals that just moved their venues from Sofia to Plovdiv. Besides, there is a variety
of pubs and stages for live performances. Plovdiv will be European capital of culture in 2019.
Concentration of unique pubs, art and craft studios one may find is the unique Kapana district. That downtown are is
know for its rich night life, and has emerged as a spontaneous hub for new art endeavors. The municipality of Plovdiv has
prioritized Kapana as a creative-industrydistrict.
Plovdiv in one of the top 10 cities to visit
in 2015 according to Lonely Planet’s
Best in travel 2015.

plovdiv2019.eu

visitplovdiv.com

invest.plovdiv.bg

PLOVDIV MUNICIPALITY
Bulgaria, 4000 Plovdiv, 1 Stefan Stambolov Sq.
tel.: +359 32 656 727 | fax: +359 32 656 703
mayor@plovdiv.bg | plovdiv.bg
Published by Plovdiv Municipality
In partnership with Industry Watch Group Ltd.
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Показатели за развитие на област Пловдив
СОПОТ
КАРЛОВО
ХИСАРЯ

> Население (2014)

676 892

> Територия (кв.км)

5972,9

> Брой на населените места

224

> Дял на населението в градовете (%)

74,9

Калояново
СЪЕДИНЕНИЕ

БРЕЗОВО
РАКОВСКИ

МАРИЦА

ПЛОВДИВ

САДОВО
СТАМБОЛИЙСКИ
ПЕРУЩИЦА
ПЪРВОМАЙ
КРИЧИМ КУКЛЕН
АСЕНОВГРАД
РОДОПИ
ЛЪКИ

Общ преглед
Икономическите показатели на област Пловдив са по-добри от средните стойности за страната. Икономическата
активност и заетостта в областта се повишават, но безработицата остава сравнително висока. Областта се характеризира със сериозен приток на чуждестранни капитали, който се засилва през последната година. Някои общини
в областта (например Хисаря) се представят силно по отношение на усвояването на европейски средства, но областният център Пловдив продължава да изостава. През последната година има подобрение на прозрачността на
местните власти, но развитието на административните услуги бележи застой. Населението на област Пловдив продължава да намалява въпреки положителния механичен прираст през последните години. Повишава се обаче делът
на висшистите в работната сила, което има важно значение за развитието на областта. Болничната инфраструктура
в областта е сред най-добрите в страната. През последната година се наблюдава спад на престъпленията срещу
личността и собствеността. Показателите за развитието на културните дейности в област Пловдив сочат някои положителни тенденции, но и предизвикателства.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Слабо Незадоволително Средно
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СОЦИА ЛНО РАЗВИТИЕ
Добро

Много добро

Слабо Незадоволително Средно

Доходи и условия на живот

Демография

Пазар на труда

Образование

Инвестиции

Здравеопазване

Инфраструктура

Сигурност и правосъдие

Данъци и такси

Околна среда

Администрация

Култура

Добро

Много добро

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Доходи и условия на живот
което я нарежда като осмата най-богата област в страната.
Ръстът на доходите изостава спрямо страната в последните години. Доходите от работна заплата доминират структурата на доходите в областта. Средната годишна брутна

с материални лишения, т.е. изпитват трудности да посрещнат основни свои нужди. Относителният дял на бедните
следва да се има предвид, че линията на бедност в областта е сравнително висока спрямо другите области. Подоходното неравенство леко се покачва, като отношението
между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от до-

Инфраструктура
Гъстотата на пътната мрежа в област Пловдив не е мно„Тракия“ е фактор за развитието и повишава потенциала
от автомагистралния път на територията на Пловдив е в
лошо състояние. Все пак около 45% от пътната настилка в
сително високо ниво спрямо общия показател за страната. Железопътната инфраструктура е добре развита, като
гъстотата на жп линиите е сред най-високите в страната.
вали интернет през последните 12 месеца.

Данъци и такси
Пазар на труда
Възстановяването на пазара на труда в област Пловдив е
стабилно през последните няколко години (2012–2014).
тя е по-висока от общата за страната. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години нараства от
свива, но остава сравнително висока – коефициентът на

е 64,7%, което условно означава, че на всеки 100 лица на
възраст между 60 и 64 години, които напускат работната
сила, се падат по 65 лица на възраст 15–19 години, които
се вливат в нея.

Инвестиции
Пловдив е сред областите с най-голям кумулативен размер на привлечените ЧПИ. Притокът на чуждестранни капитали е сред най-устойчивите в последните години и се
засилва. Няколкото промишлени зони около град Пловдив
са положителен фактор в тази посока. Разходите за придобиването на ДМА в областта обаче отчитат лек спад до
Общините в област Пловдив продължават да изостават
по отношение на усвояването на европейски средства по
оперативните програми – изплатените средства на общиго висока степен на усвояване постигат общините Хисаря
най-слабо представящият се областен център в усвояването на европейски средства, претеглени спрямо местното
население.

приятията е сравнително нисък в общините Хисаря (0,6‰),
Перущица (1,0‰), Асеновград (1,3‰) и Калояново (1,4‰),
като данъчната ставка в община Хисаря е най-ниската в
страната. Данъкът върху възмездното придобиване на
имущество варира от 1,5% в община Калояново до 3,0% в
общините Карлово, Кричим и Садово. В областния център
Пловдив данъците са по-високи (1,8‰ върху нежилищното имущество на фирмите и 2,5% при придобиването на
имущество). Сравнително високи са и ставките на данъка
върху превозните средства. Таксата за битовите отпадъци
на предприятията е относително ниска в общините Хисаря
(1,51‰), Марица (4,20‰) и Пловдив (5,30‰) и много висока в общините Куклен (22,50‰), Кричим (20,00‰) и Лъки
(16,00‰).

Администрация
Общините в област Пловдив се представят сравнително
добре по отношение на предоставяните услуги по електронен път и обслужването на „едно гише“, но развитието на тези услуги бележи застой през последните години.
Предоставяните услуги по електронен път са добре развити в общините Пловдив, Асеновград, Раковски и Сопот, а
работата на „едно гише“ е добре организирана в общините
Асеновград, Лъки, Марица, Пловдив, Съединение и Хисаот територията на областта, като по-значимо покритие има
в общините Асеновград, Марица, Пловдив и Карлово.
Област Пловдив подобрява представянето си в Рейтинга
на активната прозрачност на органите на местното самодобре в областта се представят общините Асеновград и
Пловдив, докато най-ниски оценки получават общините
Калояново, Хисаря и Брезово.
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СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Демография
Пловдив е втората по големина област в страната с насеот населението живее в градовете. През последните години населението на Пловдив неизменно намалява, което се
обуславя от отрицателния естествен прираст (–4,3‰ през
кото области в страната, в която броят на заселилите се е
повече от изселилите се, като причините са предимно в
търсенето на по-добро образование и по-добри възможности за работа.
Коефициентите на възрастова зависимост в област Пловдив остават сравнително стабилни през последните годиблизо 1,4 пъти повече от децата (до 14 години) и около 30%
от работоспособното население (на 15–64 години). Коефиното ниво на раждаемостта в страната.

ска смъртност е малко по-висок от средните стойности за

Сигурност и правосъдие
По официални данни област Пловдив е сравнително безопасна на фона на страната, като броят на престъпленията
души от населението са регистрирани 5 престъпления
срещу личността и 70 срещу собствеността. Данните говорят за сравнително ефективна и бърза работа на съда.
Делът на наказателните дела в Окръжния съд, приключиоколо 8,5% за страната. Натовареността на съдиите в област Пловдив спада чувствително през последните години
8,3 дела на съдия месечно за страната.

Образование
През последните години броят на училищата и броят на
на един учител се падат по 14,3 ученици. Нетният коефиобразование остава сравнително висок на фона на страна-

ните за страната – средно 4,31 за областта. Процентът на
неиздържалите, т.е. получилите оценка под „среден“ 3,00,
Област Пловдив е вторият най-голям университетски цен-

Околна среда
Област Пловдив не попада сред областите с най-голяма
концентрация на вредни емисии. Емисиите на въглероден
кв.км. Събраните битови отпадъци на човек от население-

обществена канализация. Близо 55% пък е населението с
достъп до канализация, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води. В областта действат две селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води – в градовете
станция и в гр. Сопот. Разходите за опазване на околната

с висше образование.

Здравеопазване
През последните години в област Пловдив се наблюдава
ръст на болничните заведения и на броя на леглата в мно-

Показателите за развитието на културните дейности в област Пловдив се подобряват в последните години. Посещенията в театрите устойчиво се увеличават и достигат над

ла нарастват с над 500 и достигат 4629. Областта е лидер
в страната по брой на леглата, отнесени към населението.
Постъпилите болни за лечение в многопрофилните болници намаляват до 242,2 на 1000 души от населението през

ние по отношение на посещенията на музеите, които се

Областта се характеризира с по-добра от средната осигуреност с медицински специалисти. Делът на здравноосигурените лица в областта се задържа на относително
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нисък. Посочените посещения на библиотеките и музеите,
отнесени към населението в областта, показват два пъти
по-ниски нива на посещаемостта им спрямо тази в страната.

Ключови показатели за област Пловдив
Индикатори на икономическото развитие

2009

2010

2011

2012

2013

2014

БВП на глава от населението (лв., текущи цени)

7561

7704

8696

8920

n.a.

n.a.

Средногодишен доход на лице от домакинството (лв.)

3561

3745

3657

3988

4514

4410

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.)

6054

6462

6889

7418

7922

n.a.

Дял на бедните спрямо линията на бедност за областта (%)

14,5

20,9

20,7

19,0

n.a.

n.a.

Коефициент на икономическа активност на населението
на 15 и повече години (%)

50,8

50,8

50,9

53,3

55,6

56,4

Коефициент на заетост на населението на 15 и повече години (%)

48,3

46,5

46,4

47,3

48,1

49,0

Коефициент на безработица на населението
на 15 и повече години (%)

5,1

8,5

8,8

11,2

13,4

13,1

Брой на нефинансови предприятия на 1000 души от населението

51

51

50

51

51

n.a.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(лв./човек)

2040

1724

2144

2514

2291

n.a.

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията
от нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек)

1228

1600

1847

1972

2436

n.a.

Дял на домакинствата с достъп до интернет (%)

30,1

35,3

47,5

55,1

60,7

45,0

Дял на пътната настилка в добро състояние (%)

n.a.

49,8

47,5

48,0

43,7

44,5

Покритие на кадастъра (%)

20,4

20,8

24,4

24,4

24,4

24,4

Индикатори на социалното развитие

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Коефициент на естествен прираст на населението (‰)

–2,4

–3,6

–3,8

–4,5

–4,0

–4,3

Коефициент на механичен прираст на населението (‰)

–0,9

–4,1

0,2

1,4

3,1

0,5

Дял на населението с висше образование, 25–64 години (%)

20,6

22,5

23,6

22,6

23,4

25,1

Среден успех от матурите по БЕЛ

4,3

4,3

4,5

4,3

4,3

4,3

Процент оценки на матурите по БЕЛ под „среден“ 3,00

4,5

3,9

3,2

5,0

4,9

4,6

89,6

87,2

88,4

87,7

86,5

87,2

Постъпили болни за лечение в МБАЛ на 1000 души от населението

229,6

227,7

228,0

327,8

353,0

242,2

Регистрирани престъпления срещу собствеността на 10 000 души

80,2

96,3

81,6

73,2

78,2

69,9

3,3

3,7

5,9

5,3

5,4

n.a.

135,1

116,2

131,8

151,6

169,1

n.a.

50,6

50,8

54,1

54,3

54,6

n.a.

Посещения в кината на 1000 души от населението

441,9

771,8

799,0

702,5

768,7

808,1

Посещения в театрите на 1000 души от населението

141,2

150,8

204,2

189,7

249,8

299,1

Дял на здравноосигурените лица (%)

Дял на висящите наказателни дела (%)
Разходи за опазване на околната среда (лв./човек)
Дял на населението с достъп до канализация, свързано
с пречиствателни станции за отпадни води (%)

Източник: Регионални профили 2015 - Институт за пазарна икономика
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