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ОБРЪЩЕНИЕ

към читателите на Икономически Годишник 
на Регион Пловдив 2017
от г-жа Савина Петкова
Председател на Общински Съвет - Пловдив

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА,

Имам удоволствието да се обърна към Вас с няколко откриващи думи по повод 17-я пореден брой  
на „Икономически Годишник 2017“ - единственото регионално издание, представящо състоянието на 
икономиката на Пловдивска област и местния бизнес, създадено и поддържано от Търговско-Промишлена 
Камара - Пловдив.

Като Председател на Общински Съвет - Пловдив и като обикновен гражданин изпитвам удовлетворение 
от това, че живеем в град и регион със силна и динамична икономика. Местната власт полага непрекъснати 
усилия за решаването на въпросите, които имат значение за всички нас – а икономиката е една от най-
големите ни грижи. Грижа за това как ще живеем днес и за това, което искаме да оставим на следващото 
поколение.

Считам, че винаги ще е особено важно да постигаме тази цел като работим заедно, създаваме 
възможности и изграждаме партньорства в търсене на решения, които да отговарят на нуждите на нашата 
общност.

И през 2017 г. усилията на органите на местната власт и местната администрация ще са съсредоточени 
върху основните приоритети - фискалната стабилност, обществената безопасност и основния фокус - 
инвестиции в инфраструктурата и в икономическите зони, които са жизненоважни за града и региона. 
Опитваме се да подпомагаме развитието на бизнеса, да премахваме ненужните пречки пред него, 
да посрещаме нуждите на най-уязвими членове на нашата общност, да извеждаме напред изкуството, 
културата и образованието и да опазваме чистотата на природните ресурси. 

Радваме се да видим, че Пловдив осезаемо върви нагоре по всички основни показатели, като 
местният бизнес стои в основата на постоянния икономически възход на региона. Бумът в инвестициите 
от последните няколко години, стабилната индустриализация и непрекъснатото разширяване на 
индустриалните зони носят нови възможности за нашите жители и привличат насам предприемачи и 
капитали от други градове и държави.

И занапред ще разчитаме на най-изявените представители на Пловдивската бизнес общност, за да 
можем съвместно на съветите и комисиите за сътрудничество да обсъждаме икономическите тенденции, 
текущите проблеми, привличането на инвеститори, подобряването на връзката образование-бизнес и 
свързаното с това повишаване на качеството на работната ръка.

Държа да подчертая, че Вашият предприемачески принос прави разликата между Пловдив и останалите 
градове в страната. 

Надявам се и занапред успехите в икономиката да бъдат резултат на едно съвместно усилие между 
икономическите субекти, местната власт и неправителствените организации като Търговско-Промишлена 
Камара - Пловдив, които подкрепят бизнеса в името на успеха ни като град и регион.

Савина Петкова
Председател на Общински Съвет - Пловдив
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НАКРАТКО ЗА ПЛОВДИВ

Основан: В края на VII-то,нач.на VI хил. пр.н.е.

Население: Градът - 341 625. Областта - 674 435 души.

Разположение:  В централната част на Горнотракий-
ската низина, по поречието на р. Марица, върху шест 
хълма.

Икономически потенциал: 
В регион Пловдив има добро съотношение между сек-
торите производство и услуги. Делът на преработва-
телната промишленост е относително висок. Пловдив 
е добре развит строителен център, като за разлика от 
други региони, е съсредоточен основно върху нежи-
лищно строителство и в частност индустриални площи. 
Благодарение на стратегическото си местоположение 
и отличната свързаност, регион Пловдив се е утвър-
дил като водещ транспортен и логистичен център. Ин-
формационните технологии и бизнес услугите са сред 
най-динамично развиващите се сектори през последни-
те години. 
Аутсорсингът на бизнес процеси е друг бързо развиващ 
се сектор, който се възползва от наличието на млада и 
добре образована работна сила. Инвестиционната ак-
тивност в регион Пловдив остава висока. Пловдив има 
балансиран микс от инвестиции, които са разпределени 
в различни икономически дейности. Градът е средище 
на научни институти, висши учебни заведения, между-
народен панаир, летище, финансово-кредитни институ-
ции, индустриални зони, културни институции. 
Притежавайки богатство от древни исторически обек-
ти, Пловдив е предпочитана туристическа дестинация, 
както от чуждестранни, така и от български туристи. 
Градът е избран за „Европейска столица на културата” 
през 2019 година.

PLOVDIV IN A NUTSHELL

Founded: ca. 7th – beg. of the 6th millennium BC.

Population: The city - 341 625. The district - 674 435

Location: In the central part of the Upper Thracian Plain 
along the Maritsa River on six hills.

Economic potential: 
The region of Plovdiv has a well-balanced mix of 
manufacturing and services. The share of the processing 
is relatively high.
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 
among the most dynamic sectors in recent years, providing 
new job opportunities and creating economic value.
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. 
Plovdiv has a 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, industrial zones, 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 has been selected to be the European Capital of 
Culture 2019.

Източник: НСИ /Община Пловдив

I. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПЛОВДИВ И РЕГИОНА
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№

Наименование на предприятието Правна 
форма

Населено
място

За контакт Отрасъл Ср.год. 
персонал 
2014

Ср.год. 
персонал
2015

Темп на 
изменение
 %

Приходи 
от опер. 
дейност 2014

Приходи 
от опер. 
дейност 2015

Темп на 
изменение
 %

Печалба 2014 Печалба 2015 Темп на 
изменение %

Общо активи 
2010

Общо активи 
2015

Темп на 
изменение 
%

Company name Legal form Town Contact Industry sector Av.annual no. 
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1 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Пловдив www.evn.bg Търговия с електрическа енергия 252 243 96,55 693464 705398 101,72 7757 2906 37,46 153069 411794 269,03EVN BULGARIA ELECTROSNABDYAVANE Plc Plovdiv Trading with electricity

2 КЦМ АД Пловдив www.kcm2000.bg Производство на олово, цинк, калай 1403 1417 100,98 636578 637785 100,19 -23036 -19978 86,73 363305 639006 175,89KCM Plc Plovdiv Produciton of lead, zinc and tin 

3 ТАБАКО ТРЕЙД ООД Пловдив www.tobaccotrade.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 46 44 95,98 438835 582561 132,75 2966 2710 91,37 19190 60547 315,51
TOBACCO TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

4 ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД Радиново www.liebherr.bg Производство на битови електроуреди 1606 1685 104,92 367379 397557 108,21 9166 28053 306,05 179877 267399 148,66LIEBHERR HAUSGERETE MARITSA Ltd Radinovo Production of domestic electric appliances

5 ПИМК ООД Марково www.pimk.eu Товарен автомобилен транспорт 1477 1657 112,19 278703 346632 124,37 16845 26088 154,87 51049 242602 475,23PIMK Ltd Markovo Freight road transport

6 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Пловдив www.evn.bg Разпределение на електрическа енергия 1752 1607 91,70 144096 300861 208,79 -98198 55489 -56,51 761351 1034190 135,84EVN BULGARIA ELECTRORAZPREDELENIE Plc Plovdiv Distribution of electricity 

7 ХЪС ООД Пловдив www.husltd.com Търговия на едро с метали и руди 224 218 97,39 263211 293594 111,54 10057 7916 78,71 82466 207957 252,17HUS Ltd Plovdiv Wholesale of metals and ores 

8 ИНСА ОЙЛ ООД Раковски www.insa.bg Производство на рафинирани нефтопродукти 99 97 97,23 341231 264957 77,65 8073 8245 102,13 145504 214231 147,23INSA OIL Ltd Rakovski Wholesale of solid, liquid and gas fuels 

9 ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД Пловдив tel.+359 32 266 660 Търговия на едро с тютюневи изделия 4 2 57,14 193568 261017 134,85 46 652 1417,39 8613 8413 97,68 TOBACCO VENTURES Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

10 МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД Стряма www.magna.com Производство на други помпи и компресори 292 339 116,28 159967 179392 112,14 7767 12993 167,28 31762 71598 225,42MAGNA POWERTRAIN PLOVDIV Ltd Stryama Production of other pumps and compressors

11 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Пловдив www.patishta.com Строителство на автомагистрали, пътища 296 436 147,49 74864 178196 238,03 887 517 58,29 36881 74626 202,34PATISHTA PLOVDIV Plc Plovdiv  Construction of motorways, roads, airfields

12 ИНСА ЕООД Раковски www.insa.bg
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 119 115 96,77 118487 163065 137,62 686 466 67,93 33469 79357 237,11

INSA Ltd Rakovski Wholesale of  fuels and related products

13 САФИЛ АД - КЛОН БУЛСАФИЛ КЧТ Пловдив www.safil.it Подготовка и предене на текстилни влакна 630 671 106,46 160285 161508 100,76 5041 634 12,58 88848 SАFIL Plc BRANCH OF A FТ BULSAFIL branch Plovdiv Preparation and spinning of textile fibers

14 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Пловдив www.pinotltd.com Търговия на едро с електронни елементи 4 3 81,82 158889 160813 101,21 -20651 -5299 25,66 3202 5147 160,74 PINOT TRADING Ltd Plovdiv Wholesale of electronic components 

15 КАМЕНИЦА АД Пловдив www.kamenitzacompany.bg Производство на пиво 812 797 98,16 155010 159575 102,94 4891 -2164 -44,24 198883 264889 133,19 KAMENITZA Plc Plovdiv  Production of beer 

16 СИЛВЪРТРАНС ЕООД Пловдив tel.+359 350 90 584 Търговия на едро с напитки 29 32 110,14 107871 154787 143,49 618 1313 212,46 3233 12317 380,98VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI Ltd Sopot  Production of weapons and ammunition

17 ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД Сопот www.vmz.bg Производство на въоръжение и боеприпаси 2340 2616 111,81 79453 149899 188,66 265 24689 9316,60 136277 221974 162,88VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI Ltd Sopot  Production of weapons and ammunition

18 ОБЕДИНЕНИЕ АКТОР АД - ХЕЛЕКТОР АД ДЗЗД гр. Пловдив tel.+359 32 396 762 Строителство на други съоръжения 49 87 175,92 46484 146884 315,99 168 4859 2892,26 22200UNION Аktor Plc - Helektor Plc Partnership Plovdiv Construction of other equipment

19 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД Стамболийски www.mondigroup.com Производство на хартия и картон 323 322 99,64 142486 142885 100,28 25305 27667 109,33 54165 117185 216,35MONDI STAMBOLIISKI Plc Stamboliiski  Production of paper and cardboard

20 СОКОТАБ ЕООД Радиново www.socotab.com Производство на тютюневи изделия 508 539 106,14 136929 132171 96,53 3231 1963 60,76 110071 188147 170,93 SOCOTAB Ltd Radinovo Production of tobacco products

21 ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив www.peshtera.com Производство на спиртни напитки 735 804 109,47 93302 126743 135,84 128 7818 6107,81 132761 219117 165,05VP BRANDS INTERNATIONAL Plc Plovdiv Production of spirits

22 999 - ИВ. АСЕНОВ ЕООД Пловдив 999asenov@dir.bg Търговия на едро с хим. вещества и продукти 52 54 103,51 99387 119727 120,47 4336 4585 105,74 10281 38314 372,67999 - IV. ASENOV Ltd Plovdiv  Wholesale of chemical products

23 АЛКАО ЕООД Първомай sinan@alcao.eu Търговия на едро със  захарни  изделия 16 24 147,92 92851 119180 128,36 604 1804 298,68 66313ALCAO Ltd Parvomai  Wholesale of sugar,  sugar and chocolate products

24 УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Пловдив www.unihosp.com Дейност на болници 2679 2731 101,95 114209 118294 103,58 4357 4164 95,57 57277 76861 134,19UNIVERSITY HOSPITAL "SAINT GEORGE" Plc Plovdiv Healthcare activity

25 ГОТМАР ЕООД Съединение www.gotmar.com Производство на опаковки от пластмаси 838 861 102,72 112663 116248 103,18 4234 4374 103,31 154590 165959 107,35 GOTMAR Ltd Saedinenie  Production of plastic packaging

26 ЮРИЙ ГАГАРИН АД Пловдив www.gagarin.eu
Печатане на други издания и печатни 
продукти 486 527 108,51 96195 107258 111,50 538 5133 954,09 65672 103762 158,00

YURI GAGARIN Plc Plovdiv Print of packages and other printed products

27 ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД Пловдив www.v-tac.eu Търговия на едро с битова електроника 41 53 129,88 66585 101966 153,14 8072 10278 127,33 0 39688V-TAC EUROPE Ltd Plovdiv Wholesale of electrical household appliances

28 КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Пловдив www.ktinternational.eu Производство на тютюневи изделия 467 475 101,86 81296 96722 118,98 5155 4875 94,57 50940 196481 385,71 KT INTERNATIONAL Plc Plovdiv  Production of tobacco products 

КЛАСАцИЯ Т П 222 НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015 г.  

T P 222 LARGEST COMPANIES IN PLOVDIV REGION, 
RANKED ACCORDING TO GENERAL 
ECONOMIC INDICATORS FOR 2015   



12 13

№

Наименование на предприятието Правна 
форма

Населено
място

За контакт Отрасъл Ср.год. 
персонал 
2014

Ср.год. 
персонал
2015

Темп на 
изменение
 %

Приходи 
от опер. 
дейност 2014

Приходи 
от опер. 
дейност 2015

Темп на 
изменение
 %

Печалба 2014 Печалба 2015 Темп на 
изменение %

Общо активи 
2010

Общо активи 
2015

Темп на 
изменение 
%

Company name Legal form Town Contact Industry sector Av.annual no. 
of employees 
2014

Av.annual no. 
of employees 
2015

Rate of growth 
%

Operating 
revenue 2014

Operating 
revenue 2015

Rate of growth 
%

Profit 2014 Profit 2015 Rate of growth 
%

Assets total 
2010

Assets total 
2015

Rate of growth 
%

29 КАСКАДА ООД Царацово www.kaskada-bg.com
Производство на полимери в първични 
форми 187 177 94,77 76905 90396 117,54 4168 5095 122,24 26354 38982 147,92

KASKADA Ltd Tsaratsovo Production of polymers in primary forms

30 ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД Пловдив www.petkoangelov.bg Товарен автомобилен транспорт 624 643 103,14 89001 88728 99,69 5452 7968 146,15 14506 64876 447,24  PETKO ANGELOV BG Ltd Plovdiv  Freight road transport 

31 АГРИЯ АД Пловдив www.agria.bg Производство на пестициди и агрохимикали 207 212 102,62 71840 87417 121,68 2456 7249 295,15 48124 76993 159,99 AGRIA Plc Plovdiv  Production of pesticides  and other agrochemicals

32 РОЖЕН - 1 ООД Пловдив www.rojen-1.com Търговия на едро със захарни  изделия 237 245 103,49 73348 86528 117,97 2786 1769 63,50 6768 14922 220,48ROJEN - 1 Ltd Plovdiv Wholesale of sugar and chocolate products

33 МАКСЛОГИСТИК ЕООД Пловдив tel.+359 32 628 422 Търговия на едро с тютюневи изделия 118 111 94,42 243611 83469 34,26 2291 37 1,62 12083 3805 31,49 MAXLOGISTIC Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

34 МАКСКОМ ЕООД Царацово www.maxcombike.com Производство на велосипеди и инвал.колички 573 535 93,36 68179 81905 120,13 4600 3198 69,52 40016 74507 186,19 MAXCOM Ltd Tsaratsovo  Production of bicycles and invalid carriages

35 ТАБАКО ТРЕЙД ПЛОВДИВ ООД Пловдив www.tobaccotrade.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 40 45 112,92 60167 81607 135,63 498 911 182,93 1741 4563 262,09TOBACCO TRADE PLOVDIV Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

36 МИЛКО ЕООД Асеновград www.milco.bg
Производство на машини за обработка на 
метал 65 58 87,90 61600 76752 124,60 5187 2220 42,80 8666 41685 481,02

MILCO Ltd Asenovgrad  Production of  machines for metal processing

37 ОМНИКАР АУТО ООД Труд www.omnicar-auto.bg Търговия с леки и л.т.автомобили до 3.5 т 119 133 111,51 54329 75987 139,86 257 578 224,90 3983 27056 679,29OMNICAR AUTO Ltd Trud Trading with cars and vans

38 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Пловдив www.evn.bg
Производство и разпределение на топл.
енергия 167 161 96,26 74937 75348 100,55 -9063 2009 -22,17 114959 179687 156,31

 EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA Plc Plovdiv  Production and distribution of heat energy

39 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД Пловдив www.umc.bg
Произв-во на мляко и мл.продукти без 
сладолед 483 511 105,80 69340 73595 106,14 2966 6425 216,62 52540 58895 112,10

 UNITED MILK COMPANY Plc Plovdiv Production of milk and dairy free ice cream

40 АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96 АД Пловдив www.astoilov96.com Механично обработване на метал 150 162 107,79 64604 73474 113,73 3780 4636 122,65 43262 63652 147,13 ANGEL STOILOV 96 Plc Plovdiv  Mechanical processing of metal 

41 АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив www.ataro.bg 
Произв-во на пром. хладилно и вент.
оборудване 494 595 120,51 48002 72801 151,66 3800 3068 80,74 36821 63471 172,38

ATARO CLIMA Ltd Plovdiv Production of cooling and venitilation equipment

42 ФИЛКАБ АД Пловдив www.filkab.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 253 189 74,63 68880 72068 104,63 219 314 143,38 71934 76626 106,52

FILKAB Plc Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

43 ДУНАПАК - РОДИНА АД Пловдив www.dunapack.bg Производство на вълн.картон и опаковки 197 198 100,76 68058 68880 101,21 6224 5012 80,53 42612 51746 121,44  DUNAPACK RODINA Plc Plovdiv  Production of corrugated cardboard and packages 

44 ТАБАКО ТРЕЙД СЪРВИСЕС ЕООД Пловдив tel.02 979 0652 Търговия на едро с тютюневи изделия 3 3 100,00 45622 68799 150,80 232 359 154,74 0 3636TOBACCO TRADE SERVICES Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

45 ПРИМЕКС - АВГ ООД Пловдив www.primex-avg.com Търговия на едро с напитки 95 108 114,45 60985 66465 108,99 144 714 495,83 6681 10898 163,12PRIMEX - AVG Ltd Plovdiv Wholesale of beverages

46 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ГРУП ЕООД Пловдив www.patishta.com Строителство на автомагистрали, пътища 1244 63922 5138,42 11 272 2472,73 49948PATISHTA PLOVDIV GROUP Ltd Plovdiv  Construction of motorways, roads, airfields

47 ЮПИТЕР 05 ООД Пловдив www.jupiterholding.bg Производство на други метални изделия 68 79 116,54 20450 63867 312,31 2516 8312 330,37 18182 37667 207,17JUPITER 05 Ltd Plovdiv Manufacture of other metal products 

48 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД Стряма www.zobele.com Производство на сапун, миещи препарати 324 263 81,26 72455 63752 87,99 -150 -5647 3764,67 92690 151283 163,21ZOBELE BULGARIA Ltd Stryama Production of soap and detergents

49 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТ.СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД Радиново www.liebherr.bg
Произв-во на пром. хладилно и вент. 
оборудване 273 270 98,81 60006 61813 103,01 217 313 144,24 18018 28097 155,94

LIEBHERR TRANSPORTATION SYSTEM MARITSA Ltd Radinovo Production of  cooling and venitilation equipment

50 ЛИДЕР - 96 ООД Пловдив www.leader96.com
Производство на велосипеди и инвалидни 
колички 281 345 122,70 41312 58637 141,94 1924 3842 199,69 12106 49535 409,18

LEADER 96 Ltd Plovdiv Production of bicycles and wheelchairs

51 ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД Пловдив www.princesscasinos.bg Организиране на хазартни игри 173 170 98,50 40511 57537 142,03 594 1866 314,14 2563 3360 131,10ENTERTAIMENT Plc Plovdiv Organizing gambling games

52 САЛИНА 7 ЕООД Хисаря www.sallina.free.bg
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 10 10 91,94 53945 57184 106,00 1791 2158 120,49 10166 16475 162,06

SALLINA 7 Ltd Hisaria Wholesale of solid ,liquid and gas fuels,oils

53 ТМТ - ЕЛКОМ ООД Пловдив www.tmt-elkom.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 210 209 99,36 49086 54522 111,07 483 652 134,99 38883 34464 88,64

TMT ELKOM Ltd Plovdiv Wholesale of machinery, equipment and el. materials

54 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Пловдив www.vik.bg Събиране, пречистване и доставяне на води 1245 1210 97,12 47794 52895 110,67 -956 1090 -114,02 68984 67074 97,23WATER SUPPLY AND SEWERAGE Ltd Plovdiv Collection,purification and distribution of water

55 ГБС - ПЛОВДИВ АД Пловдив www.gbs-bg.com
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 187 173 92,17 29455 51768 175,75 2610 4777 183,03 14280 24037 168,33

GBS PLOVDIV Plc Plovdiv Construction of  buildings

56 ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД Пловдив www.light-commerce.com
Търговия на едро с  горива и подобни 
продукти 0 9 0 50254 0 301 5 1663 33260,00

LIGHТ PETROL Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products

57 БУЛТЕКС 99 ЕООД Пловдив www.bultex99.com Търговия на едро с облекло и обувки 154 161 104,72 50062 49476 98,83 7250 7149 98,61 17800 29925 168,12BULTEX 99 Ltd Plovdiv Wholesale of clothing and footware

58 НАЦИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЯ АД Пловдив tel.+359 894 647 001  Търговия на едро с други нехр.потреб. стоки 81 79 98,05 47483 47343 99,71 899 757 84,20 8790NATIONAL DISTRIBUTION Plc Plovdiv Wholesale of other household goods
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59 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив www.ait-trans.com Товарен автомобилен транспорт 305 333 108,92 38038 46837 123,13 3152 3875 122,94 5276 35792 678,39AIT INTERNATIONAL TRANSPORT Ltd Plovdiv Freight road transport

60 БРЕЗОВО АД Брезово www.brezovo.com
Произв-во и преработка на месо от домашни 
птици 166 167 101,11 49683 46084 92,76 4527 3707 81,89 14422 16030 111,15

BREZOVO Plc Brezovo Production and processing of meat of poultry

61 АРЕНА - И. Т. ЕООД Пловдив www.arenait.bg
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 33 60 182,91 43186 44018 101,93 -5 863 -17260,00 2104 10496 498,86

ARENA - I. Т. Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products

62 МАРЖ ТРЕЙД ООД Пловдив marj.ood@abv.bg
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 9 9 101,82 54577 43820 80,29 199 221 111,06 17 1412 8305,88

MARJ TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products

63 КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000" Кооперация Пловдив simid1000@mail.bg Производство на мелничарски продукти 126 120 94,91 47869 43615 91,11 1203 1014 84,29 46119 73220 158,76SIMID 1000 COOPERATIVE COMPANY Cooperative Plovdiv Production of grain mill products

64 НОВА ТРЕЙД ЕООД Съединение www.novatrade.bg Произв-во на без.напитки, мин.и др.бут. води 758 690 90,97 52759 43284 82,04 1775 1606 90,48 61924 79594 128,53NOVA TRADE Ltd Saedinenie Production of soft drinks,mineral and other water

65 ПРОФИЛИНК ООД Пловдив www.profilink.bg
Произв-во на дограма и др.изделия от 
пластмаса 414 383 92,34 46110 43144 93,57 2476 2650 107,03 37257 36486 97,93

PROFILINK Ltd Plovdiv Window frames and plastic construction ware

66 БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД Войводиново www.bartlink.eu Търговия на едро с месо и месни продукти 21 27 128,11 36881 43016 116,63 887 662 74,63 15047 14262 94,78BARTLINK INTERNATIONAL Ltd Voivodenovo Wholesale of meat and meat products

67 БУЛЛТЕК ООД Пловдив www.bulltek.com Механично обработване на метал 125 135 107,80 36651 41942 114,44 3109 3594 115,60 12891 36946 286,60BULLTEK Ltd Plovdiv Mechanical treatment of the metal

68
АКТОР АКЦИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО КЧТ Пловдив www.aktor.bg Строителство на автомагистрали, пътища 144 10 6,85 9471 41515 438,34 -17928 -5263 29,36 41988 5052 12,03
АKTOR BULGARIA Branch Plovdiv Construction of highways,roads and airfields

69 АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив www.astralholidays.bg Туроператорска дейност 127 40683 1182 10385ASTRAL HOLIDAYS INTERNATIONAL Plc Plovdiv Tour operator

70 АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Радиново  info@agribulgaria.com
Прераб. и консервиране на плодове и 
зеленчуци 258 248 96,06 43909 40418 92,05 1164 791 67,96 37500 57557 153,49

AGRI BULGARIA Ltd Radinovo Processing and preserving of fruit and vegetables 

71 АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД Пловдив www.leksi.eu
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини 250 274 109,43 36930 39379 106,63 115 306 266,09 2660 12886 484,44

ALEKS TRADE  2010 Ltd Plovdiv Retail sale in non-specialized stores 

72
ДЕЛИКАТЕС-2 ООД Житница

www.delikates.bg
Производство на месни продукти без готови 
ястия 202 211 104,58 38670 38990 100,83 2240 4916 219,46 7406 11182 150,99

DELIKATES-2 Ltd
" 
Zhitnitsa "

Production of meat products without ready meals

73 КУМИНЯНО ФРУТ ООД Катуница office@kuminianofruit.com
Прераб. и консервиране на плодове и 
зеленчуци 182 198 108,85 33398 38844 116,31 5301 8833 166,63 22305 50485 226,34

KUMINIANO FRUIT Ltd Katunitsa Processing and preserving of fruit and vegetables 

74 ТЕД - БЕД ЕАД Пловдив www.ted-bed.com Производство на матраци и дюшеци 352 370 105,18 37275 38455 103,17 3084 2304 74,71 21128 33590 158,98ТЕD - BЕD Plc Plovdiv Production of mattresses

75 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Асеновград www.asenova-krepost.com Производство на опаковки от пластмаси 692 708 102,33 39140 37924 96,89 562 161 28,65 42862 56439 131,68ASENOVA KREPOST Plc Asenovgrad Production of plastic products

76 ИТД ЕООД Съединение www.itd.bg Производство на опаковки от пластмаси 246 250 101,70 35364 37326 105,55 101 172 170,30 25055 30731 122,65ITD Ltd Saedinenie Production of plastic productsи

77 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД Пловдив www.madjarov.bg
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 296 300 101,52 41915 37107 88,53 1341 1407 104,92 30179 29667 98,30

DIMITAR MADJAROV - 2 Ltd Plovdiv Production of milk and dairy without ice cream

78 САДИНА - 99 ООД Пловдив www.sadina.com
Търговия на едро с фуражи,зърно, семена, 
тютюн 10 6 62,10 35630 37003 103,85 2102 1707 81,21 4978 14823 297,77

SADINA 99 Ltd Plovdiv Wholesale of grain, seed, feed and raw tobacco

79
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - 
ПЛОВДИВ ЕООД Пловдив www.onkoplov.com Дейност на болници 341 344 100,76 31528 36864 116,92 221 240 108,60 9863 19063 193,28
COMPLEX ONCOLOGY CENTER PLOVDIV Ltd Plovdiv Healthcare

80 ДЕСЕНТИА БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив tel.+359 32 942 043 Специализирана търговия на едро 2 3 105,25 82405 36359 44,12 11247 3447 30,65 28200DESENTIA BULGARIA Ltd Plovdiv Specialized wholesale of other intermediate products

81 КАСТ ФУТУРА - БГ ЕООД Пловдив www.castfutura.com Производство на друга техническа керамика 417 470 112,65 34221 35168 102,77 1785 730 40,90 7660 20849 272,18CAST FUTURA -BG Ltd Plovdiv Production of other technical ceramic products

82 ФТБ ЕООД Пловдив tel.+359 32 969 992
Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия 87 102 117,27 30012 34963 116,50 2103 1978 94,06 3568 8496 238,12

FTB Ltd Plovdiv Wholesale of hardware and taps, valves

83 АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД Пловдив www.agrochemicalbg.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 16 17 103,55 30224 34623 114,55 4309 6504 150,94 23787 42532 178,80

AGROCHEMICAL Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

84 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив  pating@abv.bg Строителство на автомагистрали, пътища 268 226 84,34 32149 33390 103,86 1924 3901 202,75 16631 23982 144,20PATINZHENERING Ltd Plovdiv Construction of highways,roads and airfields

85 МГС - ОЙЛ ЕООД Пловдив pepsi_solakov@abv.bg
Търг-я на едро с хран.стоки, напитки и тют.
изделия 73 64 88,19 27533 33095 120,20 538 723 134,39 6643 8633 129,96

MGS - OIL Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

86 УМБАЛ  "ПЪЛМЕД" ООД Пловдив www.hospitalpulmed.bg Дейност на болници 194 252 129,53 30082 32793 109,01 3187 6216 195,04 13498 26821 198,70 HOSPITAL "PALMED" Ltd Plovdiv Healthcare services
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87 ПРОФ.ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ АД Пловдив www.botevplovdiv.bg Дейност на спортни клубове 121 113 92,79 7831 32768 418,44 -9888 21919 -221,67 26139PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB "BOTEV" Plc Plovdiv Activity of sports clubs

88 ВАНИЧИ 2008 ЕООД Пловдив tel. +359 892 203 903 Търговия на дребно с други хранителни стоки 307 350 114,13 31573 32683 103,52 1241 1226 98,79 2329 10457 448,99VANICHI 2008 Ltd Plovdiv Retail sale of other food products

89 ДЕКА-ТРЕЙД ООД Пловдив www.decatrade.bg
Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия 47 55 117,35 27843 32587 117,04 3736 4665 124,87 9043 23726 262,37

DECA-TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of building hardware, taps and valves

90 КОМОДИТИ СЪРВИС ООД Пловдив Bulair Str.No.1a,office 3 Неспециализирана търговия на едро 3 4 117,65 10228 32112 313,96 59 1188 2013,56 1694COMMODITY SERVICE Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale

91 МЕКСОН ООД Пловдив www.mexon.bg Производство на сапун, миещи, препарати 291 296 101,54 31105 32054 103,05 1129 1050 93,00 7876 10014 127,15МЕXON Ltd Plovdiv Production of soap and detergents

92 ГЛАСУОРКС ООД Пловдив www.glassworks.bg
Търговия на едро с порцеланови и стъкл. 
изделия 10 10 95,80 24837 31989 128,80 4404 4696 106,63 2795 14636 523,65

GLASSWORKS Ltd Plovdiv Wholesale of china and glassware ,cleaning materials

93 МБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ ООД Пловдив www.centralhospital.bg Дейност на болници 156 258 165,24 25442 31295 123,01 441 -908 -205,90 6866 HOSPITAL  "CENTRAL HOSPITAL" Ltd Plovdiv Healthcare

94 ФИЛИПЕКС - ИЛИЯ ФИЛИПОВ ЕТ Пловдив www.philipex.com Търговия на едро с метали и руди 15 18 118,48 29489 30544 103,58 1312 1285 97,94 10872 22054 202,85PHILIPEX - ILIYA FILIPOV Sole proprietor Plovdiv Wholesale of metals and ores

95 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД Съединение www.stecaelektronik.bg Пр-во на електр.и електронни проводници 209 230 110,26 28845 30375 105,30 2479 2178 87,86 11871 11532 97,14STECA ELECTRONICS BULGARIA Ltd Saedinenie Production of electrical and electronic wires and cables

96 ДЕЛИВЪРИ ООД Пловдив tel.+359 32 680 241 Търговия  с хран.стоки, напитки и тют.изделия 6 29 457,33 325 30312 9326,77 2100 291 13,86 462 4952 1071,86DELIVERY Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

97 ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Граф 
Игнатиево www.hager-transport.com Товарен автомобилен транспорт 138 161 117,01 26132 30228 115,67 555 956 172,25 4064 13963 343,58

HAGER TRANSPORT BULGARIA Ltd Graf Ignatievo Freight road transport

98 КЕРАМИК ГРУП ЕООД Пловдив www.ceramic-group.com
Търговия на дребно с други нехранителни 
стоки 161 165 102,59 27020 30104 111,41 1742 2069 118,77 19208 18975 98,79

CERAMIC GROUP Ltd Plovdiv Retail sale of other goods, not classified elsewhere 

99 ЕС КОМЕРС 2008 ЕООД Пловдив www.escommerce2008.com
Търговия на едро със захарни и шокол.
изделия 1 1 108,33 12794 29338 229,31 213 654 307,04 220 3062 1391,82

ES COMMERCE 2008 Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar products

100 МБАЛ - ПЛОВДИВ АД Пловдив www.mbal.net Дейност на болници 904 869 96,06 29463 29078 98,69 -1952 -1050 53,79 15162 12378 81,64HOSPITAL " PLOVDIV" Plc Plovdiv Healthcare

101 ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД Пловдив www.intercomplex.bg
Строителство на ел.и далекосъобщителни 
мрежи 94 99 104,60 23453 28758 122,62 1460 1454 99,59 15315 17745 115,87

INTERCOMPLEX Ltd Plovdiv Construction of electricity and telecom grid 

102 СИЕНИТ СТРОИТЕЛННА ГРУПА ЕООД Пловдив www.sienit.com Строителство на други съоръжения 67 67 100,63 18096 28531 157,66 675 2083 308,59 15261SIENIT BUIDLING GROUP Ltd Plovdiv Construction of other equipment

103 ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив www.teracomenginering.com Строителство на прен. и разпр. тръбопроводи 65 70 107,34 7282 27774 381,41 1689 2498 147,90 1321 25852 1957,00TERACOMENGINEERING Ltd Plovdiv Construction of  pipelines

104 ВЕДЕНА ООД Пловдив www.vedena.bg Търговия  с хран.стоки, напитки и тют.изделия 108 107 98,85 26492 27293 103,02 154 147 95,45 3879 3609 93,04VEDENA Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

105 ХМЦ АД Пловдив www.hmcbg.com
Производство на метални конструкции и 
части 27070 945 14804

HMC Plc Plovdiv Production of metal structures and parts 

106 ФИЛИКОН - 97 АД Пловдив www.philicon.bg
Производство на плодови и зеленчукови 
сокове 191 198 103,40 28121 26802 95,31 679 2024 298,09 44727 54428 121,69

PHILICON  - 97 Plc Plovdiv Production of fruit and vegetable juices

107 ФЛЕКСПРИНТ ЕООД Цалапица www.flexprint.bg
Печатане на други издания и печатни 
продукти 96 131 137,06 14276 26537 185,89 -1656 1942 -117,27 6121 25923 423,51

FLEXPRINT Ltd Tsalapitsa Printing of other publications and printed products

108 ИНДЕКС - 6 ООД Пловдив www.index-6.com
Производство на др.машини с общо 
предназначение 208 212 101,84 36966 26402 71,42 7517 3223 42,88 16370 37716 230,40

INDEX-6  Ltd Plovdiv Manufacture of other general purpose machinery

109 ДРАГИЕВ И КО ООД Пловдив www.dragiev-co.bg Строителство на прен. и разпр. тръбопроводи 326 279 85,70 29014 26315 90,70 1683 2191 130,18 16866 14478 85,84DRAGIEV & CО Ltd Plovdiv Construction of  pipelines

110 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ Пловдив www.metalik-bg.com
Производство на метални конструкции и 
части 131 152 116,41 13043 25940 198,88 316 4682 1481,65 12757 17641 138,28

МЕТALIK - IVAN MIHAILOV Sole proprietor Plovdiv Production of metal structures and parts 

111 ТРАЙКОВ ТРАНС ООД Първенец info@traykovtrans.com Товарен автомобилен транспорт 181 194 107,07 24170 25849 106,95 2761 3182 115,25 6294 16238 257,99TRAIKOV TRANS Ltd Parvenets Freight road transport

112 ХАЙКОВ ЕООД Пловдив +359 887 313355
Търговия на едро с други нехран. потреб. 
стоки 31 44 141,33 35283 25768 73,03 107 103 96,26 413 2435 589,59

HAYKOV Ltd Plovdiv Wholesale of other household goods

113 М КАР ООД Труд www.bmw-mcar.bg
Търговия с леки и лекотоварни автомобили 
до 3.5 т 50 50 100,17 28337 25329 89,38 18 262 1455,56 13101 15038 114,79

М CAR Ltd Trud Trading with cars and vans

114 УМБАЛ - КАСПЕЛА ЕООД Пловдив www.kaspela.com Дейност на болници 328 368 112,30 24757 25004 101,00 9208 6376 69,24 10174 19866 195,26HOSPITAL "KASPELA " Ltd Plovdiv Healthcare

115 ТРЪК ФЕРИ ЕООД Пловдив www.truckferry.eu Други спомагателни дейности в транспорта 6 6 100,00 4648 24883 535,35 131 869 663,36 6961TRUCK FERRY Ltd Plovdiv Other transportation support activities
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116 БУЛГАРКОНФ АД Пловдив emil@bulgarconf.bg Производство на друго облекло и допълнения 79 90 112,70 20450 24874 121,63 754 861 114,19 19900 20912 105,09BULGARCONF Plc Plovdiv Production of other clothing and clothing accessories

117 ГЕРТ ГРУП ЕООД Пловдив office@gertgroup.com Строителство на автомагистрали, пътища 138 93 67,21 21567 24861 115,27 5798 8920 153,85 2773 13852 499,53GERT GROUP Ltd Plovdiv Construction of highways, roads and airfields

118 ПЪРВОМАЙ - БТ АД Първомай www.parvomay-bt.com Производство на тютюневи изделия 121 155 128,36 19157 23901 124,76 623 477 76,57 8411 28140 334,56PARVOMAY - BТ Plc Parvomay Manufacture of tobacco products

119 ТОМИКА - МЕТАЛ АД Пловдив www.tomika-metal.bg
Произв-во на цистерни, резервоари и 
контейнери 281 321 114,29 23280 23787 102,18 2399 2631 109,67 10201 16946 166,12

TOMIKA-METAL Plc Plovdiv Production of tanks, reservoirs and containers of metal

120 ТРАКИЯ БИЛД ЕООД Пловдив tel. +359 32 607 700
Даване под наем и лизинг на офис мебели 
и техника 95 42 44,24 3696 23592 638,31 -1926 -3262 169,37 25271

TRAKIA BUILD Ltd Plovdiv Rental and leasing of office machinery and equipment

121 ХЕБЪР ЕАД Пловдив hebar_plasment@abv.bg
Производство на хлебни и сладкарски 
изделия 178 173 97,14 22369 23578 105,40 928 1157 124,68 10106 20628 204,12

HEBAR Plc Plovdiv Production of bread and fresh pastries

122 ЛЪКИ ИНВЕСТ АД Лъки luckyinvest@abv.bg Добив на руди на цветни метали 14 13 96,91 24131 23082 95,65 884 4295 485,86 18183 31408 172,73LUCKY INVEST Plc Laki Extraction of ores of nonferrous metals

123 МИНМЕТИНВЕСТ АД Пловдив rozin.angelov@kcm.bg Търговия на едро с метали и руди 5 6 115,00 24421 22706 92,98 2089 1321 63,24 10274 20590 200,41MINMETINVEST Plc Plovdiv Wholesale of metals and ores

124 ТРАНС ОЙЛ - 2008 ЕООД Пловдив office@transoil2008.com
Търговия с части и принадлежности за 
автомобили 5 6 122,03 15461 22705 146,85 77 21 27,27 397 6182 1557,18

TRANS OIL - 2008 Ltd Plovdiv Wholesale of parts and accessories for motor vehicles

125 ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ СД Садово www.hik91.com
Произв-во на листове, тръби ,профили от 
пластмаси 177 168 95,10 24019 22606 94,12 1099 2487 226,30 13359 15705 117,56

HIK-91-PATSEV & CO Unltd Sadovo Production of plates, sheets, tubes and plastic profiles

126 АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД Пловдив www.aiger.com
Пр-во на машини и оборудване за прераб.
на храни 220 215 97,84 24124 22344 92,62 678 705 103,98 9325 18565 199,09

AIGER ENGINEERING Ltd Plovdiv Machinery for processing food, beverages and tobacco

127 МПД ТРЕЙД ЕООД Пловдив info@mpd-bg.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 10 13 130,43 21086 22337 105,93 70 165 235,71 6241

MPD TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

128 ТЕХНО АКТАШ АД Куклен www.technoaktas.com Производство на други изделия от каучук 92 96 104,43 23937 22050 92,12 3735 3106 83,16 19317 22258 115,22TECHNO AKTAŞ AD Plc Kuklen Manufacture of other rubber products

129 САДИНА ПЛАНТ ООД Зелениково www.sadina.com Производство на мелничарски продукти 38 47 122,22 7379 21942 297,36 1098 1793 163,30 818 15625 1910,15SADINA PLANT Ltd Zelenikovo Manufacture of grain mill products

130 ПОЛИПЛАСТ - МАРАДЖИЕВ ООД Стамболийски www.poliplastgm.com
Произв-во на листове, тръби ,профили от 
пластмаси 62 47 76,42 19286 21628 112,14 106 475 448,11 2698 8061 298,78

POLIPLAST – MARADZHIEV Ltd Stamboliyski Production of plates, sheets, tubes and plastic profiles

131 ТМ ИНОКС ЕООД Пловдив www.tminox.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 35 36 103,36 17664 21445 121,41 1902 1496 78,65 1608 6568 408,46

TM INOX Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

132 ЩРОМ ЕООД Пловдив www.strom.bg
Търговия с дървен материал, санит..
оборудване 75 103 138,59 22346 21294 95,29 4373 556 12,71 5264 14332 272,26

STROM Ltd Plovdiv Wholesale of wood and sanitary equipment

133 ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД Пловдив www.victoriagroup.bg Хотели и подобни места за настаняване 454 348 76,72 24945 21213 85,04 -638 547 -85,74 29307 37687 128,59HEBROS BUS Ltd Plovdiv Other passenger land transport nec

134 ХЕБРОС БУС ООД Пловдив www.hebrosbus.com Друг пътнически сухопътен транспорт 679 653 96,15 21639 20952 96,83 2334 1989 85,22 28825 16049 55,68HEBROS BUS Ltd Plovdiv Other passenger land transport nec

135 РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ Кооп-я Пловдив thadjiiski@abv.bg Търговия  с хран.стоки, напитки и тют.изделия 83 80 96,78 28333 20947 73,93 93 508 546,24 17485 15540 88,88REGIONAL COOPERATIVE UNION Cooperative Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

136 БАЛКАН ГРЕЙНС ООД Пловдив nggrains@abv.bg
Търговия на едро с фуражи,зърно, семена, 
тютюн 2 2 103,85 12158 20329 167,21 985 1277 129,64 17 2977 17511,76

BALKAN GRAINS Ltd Plovdiv Wholesale of grain, seed, feed and raw tobacco

137 ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД Пловдив www.galaxy-bg.com Хотели и подобни места за настаняване 270 261 96,70 14738 20209 137,12 36475 51359 140,81 137175 224380 163,57GALAXY INVESTMENT GROUP Ltd Plovdiv Hotels and similar accommodation

138 СИМИД АГРО ЕООД Пловдив simid1000@mail.bg
Производство на  хлебни и сладкарски 
изделия 170 174 102,00 20770 20008 96,33 304 544 178,95 16588 47299 285,14

SIMID AGRO Ltd Plovdiv Production of bread and fresh pastries

139 АПП ЛОТ 27 ДЗЗД гр. Пловдив office@patishta.com Строителство на автомагистрали, пътища 19987 -4 16APP LOT 27 Partnership Plovdiv Construction of highways,roads and airfields

140 БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД Пловдив www.biomashin.com
Производство на цистерни  и контейнери от 
метал 215 227 105,42 21615 19900 92,07 2296 2169 94,47 9039 16809 185,96

BIOMASHINOSTROENE Plc Plovdiv Production of tanks, reservoirs and containers of metal

141 АПЕКС - СЕРВИЗ Ltd Пловдив www.apexservice.net
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 192 162 84,32 23362 19658 84,15 801 867 108,24 31026 30019 96,75

APEX SERVICE Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

142 ФРЕШ ЛОДЖИК ЕАД Пловдив www.fresh-logistic.com Товарен автомобилен транспорт 285 124 43,61 19078 19223 100,76 3058 3623 118,48 32378FRESH LOGIC Plc Plovdiv Freight road transport

143 РОЖЕН - 3 ЕООД Пловдив  tel.+359 32 952 857
Търговия на едро със захарни и шокол. 
изделия 46 40 87,98 20492 19162 93,51 416 405 97,36 2930 6028 205,73

ROZHEN - 3 Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar confectionery

144 ФАМИЛЕКС ООД Пловдив www.familex.bg Търговия на едро с други хранителни стоки 146 145 99,15 20592 18441 89,55 515 570 110,68 10861 10332 95,13FAMILEX Ltd Plovdiv Wholesale of other food products
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145 МАРКОЦИ ЕООД Пловдив www.triumf.bg Търговия  с хран.стоки, напитки и тют.изделия 150 186 123,97 14212 18272 128,57 517 474 91,68 1919 3703 192,97MARKOTSI Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

146
АГИЛИС ФАРМА ООД Пловдив

tel.+359 32 961 022
Търговия с фармац.стоки, мед.техника 

6 6 108,57 12821 18155 141,60 473 -4 -0,85 1023 2739 267,74AGILIS PHARMA Ltd Plovdiv
Wholesale of pharmaceutical goods, medical 
equipment

147 ЕКОИНВЕСТ ЕООД Пловдив www.ecoinvest.bg
Производство на полимери в първични 
форми 192 196 102,13 14048 18116 128,96 534 286 53,56 4272 15454 361,75

ECOINVEST Ltd Plovdiv Manufacture of plastics in primary forms

148 ЗГП ООД Пловдив www.zgp.bg
Повърхностно обработване и покритие върху 
метал 78 109 138,87 9592 18093 188,63 388 2832 729,90 9771 14124 144,55

ZGP Ltd Plovdiv Surface treatment and coating of metal

149 АДД - БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив www.add-bg.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 40 42 105,46 24924 18057 72,45 4020 2162 53,78 5211 14057 269,76

ADD-BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

150 М.С. ДИС ЕООД Царацово www.maxcombike.com Търговия  с други нехран.потребителски стоки 7 6 83,54 15663 17973 114,75 308 502 162,99 3767 5581 148,16M.S. DIS Ltd Tsaratsovo Wholesale of other household goods

151 БИБЪЛ КОМЕРС ООД Пловдив www.bibal.bg Търговия на едро с напитки 60 67 111,42 13010 17955 138,01 308 424 137,66 1467 3963 270,14BIBAL COMMERCE Ltd Plovdiv Wholesale of drinks

152 ДАФНА - ДК ООД Пловдив www.directlinkbg.com Дейност на  заведения за бързо обслужване 125 123 98,53 19833 17901 90,26 2200 2329 105,86 22209 29355 132,18DAFNA - DK Ltd Plovdiv Restaurants and fast service

153 АНИ 93 - Г. ПЕТКОВ 06 ЕООД Браниполе tel.+359 894 637 100 Товарен автомобилен транспорт 111 120 108,50 17145 17869 104,22 1748 1858 106,29 4250 10303 242,42ANI 93 - G. PETKOV 06 Ltd Branipole Freight road transport

154 МП - АГРО 2012 ООД Марково www.topagro.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 10 12 116,26 15561 17807 114,43 115 -76 -66,09 10494

MP - AGRO 2012 Ltd Markovo Wholesale of chemical products

155 АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ ООД Пловдив www.idimperial.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 47 49 104,41 16579 17805 107,39 915 1472 160,87 6846 10900 159,22

ID IMPERIAL Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

156 МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД Пловдив www.motocarservice.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 102 119 116,83 14852 17714 119,27 1272 1763 138,60 12280 18596 151,43

MOTORCAR SERVICE – TERZIEVI & UZUNOV Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

157 ГРАНД АГРО ООД Раковски grand_agro@mail.bg
Отглеждане на зърнени ,бобови и 
маслодайни семена 62 63 100,94 18202 17694 97,21 4306 2535 58,87 13545 31507 232,61

GRAND AGRO Ltd Rakovski Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds

158 ЕЛИТ - 95 ООД Дълбок извор www.elit-95.com
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 127 126 99,41 17968 17668 98,33 1359 1633 120,16 13326 32899 246,88

ELIT - 95 Ltd Dalbok izvor Production of milk and dairy without ice cream

159
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив

www.migengineering.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 252 239 95,10 15921 17664 110,95 906 785 86,64 13706 15214 111,00

MIG ENGINEERING Ltd Plovdiv
Construction of residential and non-residential 
buildings

160 БОР ЧВОР ЕООД Пловдив www.borchvor.com
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 256 263 102,90 18271 17390 95,18 705 658 93,33 9792 11840 120,92

BOR CHVOR Ltd Plovdiv Production of milk and dairy without ice cream

161 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив www.alpetrans.bg Товарен автомобилен транспорт 108 153 141,40 13687 17385 127,02 231 168 72,73 11829ALPETRANS BULGARIA Ltd Plovdiv Freight road transport

162 ПОЛИГРУП ООД Асеновград www.poligroup.eu Производство на опаковки от пластмаси 127 135 106,45 14275 17137 120,05 1571 2152 136,98 1938 11280 582,04POLIGROUP Ltd Asenovgrad Production of plastic packing

163 РЕНТАЛ ГРУП ЕООД Пловдив rentalgroupeood@gmail.com
Търговия с леки и лекотоварни автомобили 
до 3.5 т 10 10 106,84 10363 16857 162,67 115 204 177,39 382 9543 2498,17

RENTAL GROUP Ltd Plovdiv Trading in cars and vans up to 3.5 tons

164
ДИНЕРАС БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив

tel.+359 888 296 622
Търговия на едро с фармац.стоки, мед.
техника 7 7 102,38 16786 16857 100,42 41 41 100,00 1382

DINERAS BULGARIA Ltd Plovdiv
Wholesale of pharmaceutical goods, medical 
equipment 

165 ВАТТС ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД Пловдив www.wattsindustries.com
Производство на уреди и апарати за 
измерване 242 248 102,58 18160 16789 92,45 620 272 43,87 8792 12203 138,80

WATTS INDUSTRIES BULGARIA Plc Plovdiv Manufacture of appliances for measuring, testing 

166 БАЛКАНИКА ЕООД Пловдив www.balkanikabg.com
Търговия на дребно с железария, бои и  
стъкло 44 48 109,90 18482 16701 90,36 1165 1093 93,82 4127 10383 251,59

BALKANIKA Ltd Plovdiv Retail sale of hardware, paints and glass

167
ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД Асеновград

www.zapryanovi.com
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 290 250 86,07 16563 16537 99,84 2250 2071 92,04 3780 5869 155,26

ZAPRYANOVI 03 Ltd Asenovgrad
Construction of residential and non-residential 
buildings

168 КАЛЦИТ АД Асеновград www.calcit-bg.com Производство на вар и гипс 148 145 97,75 12630 16527 130,86 949 2007 211,49 20496 24564 119,85CALCIT Plc Asenovgrad Production of lime and plaster

169 МОЛ 2 ЕООД Пловдив mol_2_eood@abv.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 18 13 70,42 17425 16132 92,58 122 68 55,74 426 687 161,27MOL 2 Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

170 ГРАЦИЯ СК ЕООД Асеновград www.gracia-bg.com
Търговия на едро със захарни и шокол.
изделия 51 58 114,61 13244 16048 121,17 588 654 111,22 914 3176 347,48

GRACIA SK Ltd Asenovgrad Wholesale sugar, chocolate and sugar products
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171 ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив www.frankstahl.com Търговия на едро с метали и руди 23 23 98,18 14838 15977 107,68 230 252 109,57 4723 8246 174,59FRANKSTAHL BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale of metals and ores

172 МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Пловдив www.milarainternational.com Производство на други машини 116 144 124,77 8417 15925 189,20 157 1994 1270,06 19909 23873 119,91MILARA INTERNATIONAL Ltd Plovdiv Manufacture of other special purpose machinery 

173 МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Куклен www.mecalit.com Производство на други изделия от пластмаси 82 91 110,74 16823 15851 94,22 1088 529 48,62 15053MECALIT BULGARIA Ltd Kuklen Manufacture of other plastic products

174 БУЛТИР ООД Пловдив www.bultir.com Товарен автомобилен транспорт 51 56 109,09 12564 15839 126,07 0 272 1378 6793 492,96BULTIR Ltd Plovdiv Freight road transport

175 БИТТЕЛ ЕООД Пловдив www.bittel.bg
Търговия с електронна и комуникационна 
техника 41 43 106,56 11044 15810 143,15 283 431 152,30 5365 9351 174,30

BITTEL Ltd Plovdiv Wholesale of electronic and communication equipment

176 БИОСЕТ ООД Пловдив www.bioset-bg.com Производство на други хранителни продукти 147 131 89,49 15326 15784 102,99 2525 1747 69,19 8164 7302 89,44BIOSET Ltd Plovdiv Manufacture of other food products nec

177 МУЛТИКОМ ООД Пловдив www.flashco.bg Неспециализирана търговия на едро 56 61 109,85 14455 15773 109,12 1025 1208 117,85 4525 10037 221,81MULTICOM Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale

178 АТИК ООД Пловдив www.atik-bg.com
Търговия на едро с хран.стоки, напитки и 
тютюн 67 69 103,13 16204 15738 97,12 391 70 17,90 2297 2648 115,28

ATIK Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

179 ВЕКТА ООД Пловдив www.vekta.bg
Търговия на едро с  горива и подобни 
продукти 51 51 100,66 30042 15663 52,14 -427 -628 147,07 17013 14839 87,22

VEKTA Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products

180 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД Труд www.refan.bg
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 179 184 103,03 17025 15637 91,85 1957 1649 84,26 7170 9978 139,16

REFAN BULGARIA Ltd Trud Manufacture of perfumes and toilet preparations

181 БББ - ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА ЕООД Асеновград tel.+359 331 64206
Търговия на едро с хран.стоки, напитки и 
тютюн 45 49 109,48 13715 15491 112,95 108 162 150,00 758 1640 216,36

BBB – DISTRIBUTION & LOGISTICS Ltd Asenovgrad Wholesale of food, beverages and tobacco

182 КУКОВ ЕООД Пловдив etkukov@abv.bg
Търговия на едро с нехранителни потреб.
стоки 58 82 140,37 12744 15487 121,52 371 384 103,50 2098 5882 280,36

KUKOV Ltd Plovdiv Wholesale of other household goods

183 ПОЛИДЕЙ - 2 ООД Карлово www.domlian.com
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 117 117 100,36 17712 15318 86,48 1379 1653 119,87 4522 9373 207,28

POLYDAY – 2 Ltd Karlovo Production of milk and dairy without ice cream

184 УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД Стряма www.wmhughes.co.uk
Производство на изделия от тел, вериги и 
пружини 158 174 110,29 14462 15088 104,33 1575 1767 112,19 5534 9918 179,22

WILLIAM HUGHES BULGARIA Ltd Stryama Production of wire products, chain and springs

185 ПРОГРАМИСТА ООД Пловдив www.programista.bg Компютърно програмиране 64 109 170,85 7155 15082 210,79 2101 4134 196,76 5908PROGRAMISTA Ltd Plovdiv Computer programming

186 ПМБ ИНДЪСТРИС ООД Пловдив www.pmbindustries.com Рециклиране на сортирани отпадъци 59 71 119,77 11204 15072 134,52 332 362 109,04 1912 5777 302,14PMB INDUSTRIES Ltd Plovdiv Sorted materials recovery

187 ДЖОРДАНС ЕООД Пловдив www.paolobotticelli.com
Търговия на дребно с обувки и кожени 
изделия 255 263 103,11 13657 15058 110,26 536 69 12,87 3825 7973 208,44

DJORDANS Ltd Plovdiv Retail sale of footwear and leather goods

188 АПИМЕЛ ОРГАНИК ООД Раковски www.apimel-organic.com Търговия на едро с други хранителни стоки 21 18 84,77 12211 15035 123,13 802 572 71,32 0 12267APIMEL ORGANIC Ltd Rakovski Wholesale of other food products

189 ЕН ИНВЕСТ ООД Пловдив tel.+359 32 604 909 Производство на горно облекло без работно 2 2 100,00 11839 14921 126,03 2580 521 20,19 1365 14111 1033,77EN INVEST Ltd Plovdiv Production of outerwear without work

190 БИОМАШИНОСТРОЕНЕ - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив www.biomashin.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 5 6 111,67 12007 14903 124,12 157 306 194,90 3487 6002 172,13

BIOMASHINOSTROENE INTERNATIONAL Plc Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

191 АНДИП 92 – АНДР.ПАВЛОВ - АНДР.ПАВЛОВА ЕТ Пловдив koko_acc@abv.bg Отглеждане на домашни птици 111 112 100,86 7912 14872 187,97 575 1586 275,83 6210ANDIP 92-ANDREY PAVLOV - ANDREANA PAVLOVA Sole proprietor Plovdiv Poultry

192
ФРИГОПАН ООД Царацово

www.frigopan.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 119 120 100,77 13988 14661 104,81 458 483 105,46 5301 10193 192,28

FRIGOPAN Ltd Tsaratsovo
Construction of residential and non-residential 
buildings

193 ИНСА ГАЗ ООД Раковски www.insa.bg
Търговия на едро с  горива и подобни 
продукти 18 23 130,23 39961 14660 36,69 413 478 115,74 7519 9667 128,57

INSA GAS Ltd Rakovski Wholesale of  fuels and related products

194 ТЕТА ЕООД Пловдив www.tetaeood.com Търговия на едро със захарни и шок. изделия 114 111 97,43 12873 14549 113,02 124 143 115,32 2216 3596 162,27ТЕТА Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar confectionery

195 РОМФРАХТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив tel.+359 32 907 900 Товарен автомобилен транспорт 1 10240 14385 140,48 41 42 102,44 3007ROMFRACHT BULGARIA Ltd Plovdiv Freight road transport

196 ТОНИ - К ЕООД Пловдив www.tony-k.com Производство на долно облекло 387 361 93,26 17069 14380 84,25 1491 2260 151,58 10891 22208 203,91TONY-K Ltd Plovdiv Production of underwear

197 ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД Пловдив www.geopsbg.com
Спомагателни дейности в добива на нефт 
и  газ 154 152 98,81 10776 14309 132,79 496 2615 527,22 4928 17395 352,98

GEOPS BOLKAN DRILLING SERVICES Ltd Plovdiv Support activities for mining of oil and natural gas

198 РЕД СПРИНГС ЕООД Пловдив www.redsprings.bg Производство на матраци и дюшеци 131 156 118,39 13021 14113 108,39 264 211 79,92 5021 7289 145,17RED SPRINGS Ltd Plovdiv Manufacture of mattresses
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199 ЛЕНОКС ГРУП ЕООД Пловдив www.lenoxgroup.bg
Производство на мет.конструкции и части 
от тях 63 80 127,49 11339 14105 124,39 440 918 208,64 3845

LENOX GROUP Ltd Plovdiv Production of metal structures and parts thereof

200 ТРИДЕКС ООД Садово info@tridex.biz Производство на опаковки от пластмаси 173 157 90,47 14537 14081 96,86 180 17 9,44 4763 6032 126,64TRIDEX Ltd Sadovo Production of plastic packing

201 РОЗАИМПЕКС ООД Пловдив www.rosaimpex.com
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 174 170 97,79 14818 14063 94,90 1652 2387 144,49 13971 23179 165,91

ROSAIMPEX Ltd Plovdiv Manufacture of perfumes and toilet preparations

202 БОННЕР ООД Ведраре www.bonner-bg.com
Машини  за преработка на храни, напитки 
и тютюн 138 141 101,75 13003 13936 107,18 735 466 63,40 11755 13972 118,86

BONNER Ltd Vedrare Machineryfor processing,food ,beverages and tobacco

203 ФЕРОКОМ АД Пловдив www.ferocom.bg Производство на други метални изделия 36 37 104,23 14204 13916 97,97 151 148 98,01 4092 3729 91,13FEROCOM Plc Plovdiv Manufacture of fabricated metal products, nec

204 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД Кричим www.solvexcp.com
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 166 152 91,81 13735 13904 101,23 2712 3472 128,02 12935 16637 128,62

SOLVEX – COSMETIC PRODUCTS Ltd Krichim Manufacture of perfumes and toilet preparations

205 Н и Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА АД Ягодово www.nnlogistics.com Товарен автомобилен транспорт 116 114 98,56 12938 13895 107,40 1519 1948 128,24 11168N & N TRANSPORT LOGISTICS Plc Yagodovo Freight road transport

206 ШЕТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Костиево www.schatti.bg Производство на строителен и мебелен обков 133 153 114,49 9822 13744 139,93 0 2192 6807 10155 149,18SCHATTI BULGARIA Ltd Kostievo Manufacture of locks and hinges

207 ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ ООД Ведраре italli@mail.bg Търговия на дребно с други хранителни стоки 115 131 113,95 12295 13740 111,75 934 369 39,51 3592 8423 234,49ITALLI-TRIFONOVI Ltd Vedrare Retail sale of other food products

208
ГБС - СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ ДЗЗД гр. Пловдив

office@gbs_plovdiv.com
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 5823 13709 235,43 0 0 420

GBS - SPORTS COMPLEX PLOVDIV Partnership Plovdiv
Construction of residential and non-residential 
buildings

209 БЕ ПЕТ ЕООД Куклен f522@abv.bg
Търговия на дребно с горива и смазочни 
материали 88 104 117,95 15002 13649 90,98 349 189 54,15 1880 10844 576,81

BE PET Ltd Kuklen Retail sale of automotive fuel and lubricants

210
СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД Пловдив

www.sienit.com
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 35 26 74,17 19152 13630 71,17 1328 738 55,57 63768 89142 139,79

SIENIT INVEST Ltd Plovdiv
Construction of residential and non-residential 
buildings

211 ПЪРВОМАЙ - БТ ЕКСПОРТ ООД Първомай info@parvomay-bt.com
Търговия на едро с фуражи,зърно, семена, 
тютюн 5 4 88,33 10232 13612 133,03 398 469 117,84 4155

PARVOMAY - BT EXPORT Ltd Parvomai Wholesale of grain, seed, feed and raw tobacco

212 МЕСФУУД АД Пловдив www.bratiakartevi.com
Произв-во и преработка на месо без 
домашни птици 15 60 410,80 3153 13574 430,51 77 122 158,44 2967

MESFOOD Plc Plovdiv Production and processing of meat without poultry

213 МОНИ МГ ООД Пловдив www.moni-mg.com
Повърхностно обработване и покритие върху 
метал 159 156 98,32 9589 13560 141,41 4 1766 44150,00 7779 14254 183,24

MONI MG Ltd Plovdiv Surface treatment and coating of metal

214 ШИПКА 99 АД Първомай www.sheepka99-maestro.com
Произв-во на мляко и мл.продукти без 
сладолед 74 78 105,74 13480 13526 100,34 1215 2226 183,21 5382 11285 209,68

SHEEPKA 99 Plc Parvomai Production of milk and dairy free ice cream

215 СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД Пловдив www.grandhotelplovdiv.bg Хотели и подобни места за настаняване 371 380 102,54 12108 13484 111,36 -541 -156 28,84 97566 92353 94,66SYNERGON HOTELS Plc Plovdiv Hotels and similar accommodation

216 АКТУАЛ ИНДЪСТРИС ООД Пловдив www.actual-industries.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 19 20 103,03 12822 13478 105,12 1044 1007 96,46 3748 6027 160,81

ACTUAL INDUSTRIES Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

217 ЕС БИ ТЕК(ГЛОБЪЛ)ЛИМИТЕД - КЛ.БЪЛГАРИЯ КЧТ Пловдив tel.+359 32 502 087 Други информационни услуги 161 268 166,70 6614 13404 202,66 93 243 261,29 82 2262 2758,54SBTECH (GLOBAL) LIMITED - BRANCH BULGARIA Branch Plovdiv Other information services 

218 К М Д ЕООД Пловдив www.kmd.bg Услуги по управление на отпадъци 258 325 125,90 11074 13375 120,78 598 2237 374,08 4285 11154 260,30K M D Ltd Plovdiv Remediation services and other waste management

219 ЕМ ДЖИ 05 ЕООД Пловдив tel.+359 32 389 388 Товарен автомобилен транспорт 61 76 123,67 10415 13342 128,10 446 1314 294,62 5 3825 76500,00M G 05 Ltd. Ltd Plovdiv Freight road transport

220 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД Перущица www.party-club.org Произв-во на без.напитки, мин.и др.бут. води 138 162 116,86 10310 13320 129,19 770 1146 148,83 5385 10864 201,75A & D Commercial Ltd Perushtitsa Production of soft drinks,mineral and other water

221 ОМНИКАР - БГ ЕООД Труд www.omnicar.bg
Търговия с части и принадлежности за 
автомобили 45 43 96,28 15140 13217 87,30 861 532 61,79 7486 7584 101,31

OMNICAR-BG Ltd Trud Wholesale of parts and accessories for motor vehicles

222 ЕВН ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЕООД Пловдив www.evn.bg Други професионални дейности 313 357 113,89 10983 13164 119,86 259 145 55,98 235 3067 1305,11EVN SERVICE CENTER Ltd Plovdiv Other professional activities 

Данни от СИЕЛА НОРМА АД
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ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ

1. Общ преглед 

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността
си през 2015 г. са представили общо 36 126 нефинансови предприятия, в които работят 197 386 заети лица или с 
1.6% повече от 2014 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 4 290 млн. лв., която е с 20.6% пове-
че от предходната година. Нетните приходи от продажби са 21 577 млн. лв. и с 10.7% повече от предходната година, 
произведена е продукция за 14 192 млн. лв. или с 11.6% повече от 2014 г.

Фиг. 1. Структура на нетните приходи от продажби по икономически сектори и по години 
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 В областта преобладават микро предприятията (до 9 заети) - 91.9% от общия брой, в които е произведена  

продукция за 2 504 млн. лв. по текущи цени или 17.7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 
49 заети) - 6.6% от всички и съответно 2 543 млн. лв. произведена продукция и дял от 17.9%. Средните предприятия 
(от 50 до 249 заети) - 1.3% от всички и съответно 4 133 млн. лв. и дял от 29.1%. Големите предприятия (над 250 заети) 
- 0.2% от всички и съответно 5 012 млн. лв. произведена продукция и дял от 35.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2015 г. е печалба от 1 252 млн. лв. или с 
 44.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 69.6% от общия брой и размерът и е 1 712 млн. 
лв. Тези със загуба са 17.8% и стойност 460 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.6%. Най-голяма 
е загубата в микро предприятията - 58.2% от общия размер.

Фиг. 2. Структура на заетите лица по икономически сектори и по години
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Фиг. 3. Структура на произведената продукция по икономически сектори и по години
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Фиг. 4. Структура на предприятията според размера им по години
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Фиг. 5. Структура на предприятията по крайния финансов резултат от дейността им и по години
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2. Промишленост
Годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили 4 251 промишлени предприятия, или 11.8% от общия 

брой на отчетените в НСИ за област Пловдив.

Брой предприятия

 Икономически дейности 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015

в %
към

2014

Промишленост - общо 4010 4010 4046 4089 4148 4251 101.4

Добивна промишленост 32 37 28 32 35 38 108.6

Преработваща промишленост 3827 3780 3767 3803 3854 3951 102.5

Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива 91 134 184 187 192 194 101.0

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване 60 59 67 67 67 68 101.5

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2015 г. по текущи цени достигат 8 556 млн. лева. Спрямо 
2014 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и газообразни горива” - с 0.8 пункта, и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване” - с 0.1 пункта, като достигат съответно 13.4 и 1.2%.

Относителният дял на сектор „Преработваща промишленост” намалява с 0.9 пункта до 84.5%, а делът на сектор 
„Добивна промишленост” остава без промяна.

Фиг. 6. Структура на нетните приходи от продажби в промишлеността по години
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В промишления сектор през 2015 г. броят на заетите лица достига 76 632 и формира най-голям дял - 38.8% от 

общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Фиг. 7. Структура на заетите лица в промишлеността по години 
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3. Строителство
Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2015 г., е 1 723, или 4.8% от 

всички отчетени в НСИ за област Пловдив.

Брой предприятия

 Икономически дейности 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015
в %
към

2014

Строителство 1840 1705 1631 1644 1692 1723 101.8

През 2015 г. в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби за 1 399 млн. лв. по текущи цени. 
В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за 
нефинансовите предприятия нараства с 1.8 пункта до 6.5%.

Фиг. 8. Нетни приходи от продажби в строителството по години
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През 2015 г. заетите лица в строителството са 11 406, като относителният им дял от общия брой на заетите в 
нефинансовия сектор е 5.8% и остава непроменен спрямо 2014 година.

Фиг. 9. Заети лица в строителството по години
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4. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Годишен отчет за дейността си през 2015 г. в НСИ са представили 14 092 търговски предприятия, или 39.0% от 

общо отчетените в областта.

Брой предприятия

 Икономически дейности 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015
в %
към

2014

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети 14779 14360 14319 14197 14138 14092 99.7

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2015 г. достигат 
8 162 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на 
нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 1.8 пункта до 37.8%.

Фиг. 10. Нетни приходи от продажби в търговията по години
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През 2015 г. заетите лица в търговския сектор са 42 842, като относителният им дял от общия брой на заетите в 
нефинансовите предприятия е 21.7% и намалява с 0.7 пункта в сравнение с предходната година.

Фиг. 11. Заети лица в търговията по години
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5. Услуги

За област Пловдив годишен отчет за 2015 г. в НСИ са представили 14 693 предприятия от сектора на услугите, или 
40.7% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.8 пункта в сравнение 
с 2014 година.

Брой предприятия

 Икономически дейности 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015
в %
към

2014

Услуги - общо 12637 12999 13448 13694 14122 14693 104.0

Транспорт, складиране и пощи 1261 1288 1279 1303 1396 1480 106.0

Хотелиерство и ресторантьорство 2363 2358 2400 2344 2296 2245 97.8

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения

513 577 642 689 720 796 110.6

Операции с недвижими имоти 1365 1389 1434 1538 1597 1748 109.5

Професионални дейности и научни
изследвания

3039 3059 3223 3287 3396 3561 104.9

Административни и спомагателни дейности 669 697 697 739 825 812 98.4

Образование 189 216 214 212 236 241 102.1

Хуманно здравеопазване и социална работа 1279 1358 1407 1418 1430 1437 100.5

Култура, спорт и развлечение 327 359 375 354 362 404 111.6

Други дейности 1632 1698 1777 1810 1864 1969 105.6

През 2015 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 107 млн. лв. по текущи цени. 
Спрямо 2014 г. относителния им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се 
увеличава с 0.6 пункта до 14.4%.

Фиг. 12. Структура на нетните приходи от продажби в услугите по години
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Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 60 676 или 30.7% от общия брой, а относителният им дял от 
заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0.7 пункта спрямо 2014 година.

Фиг. 13. Структура на заетите лица в услугите по години
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Методологични бележки

Обхват и източници на информация - обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност 
през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен 
отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени 
услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват 
приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не 
се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените 
дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените 
разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Добавената стойност по факторни разходи включва стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и 
разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Заетите лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните 
работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по 
извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.
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Икономически показатели на нефинансовите предприятия в област Пловдив по години

 Икономически дейности
Предприятия - брой Заети лица - брой

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА 34215 34709 34933 35434 36126 194807 193535 191712 194260 197386

Селско, горско и рибно стопанство 1141 1265 1309 1334 1367 5753 5529 5518 5463 5830
Добивна промишленост 37 28 32 35 38 708 680 690 806 785
Преработваща промишленост 3780 3767 3803 3854 3951 69951 70163 68962 70594 71485
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива

134 184 187 192 194 - 2500 2524 2452 2244

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване

59 67 67 67 68 2141 2200 2162 2022 2118

Строителство 1705 1631 1644 1692 1723 12988 12016 11456 11261 11406
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 14360 14319 14197 14138 14092 47604 45019 43903 43475 42842

Транспорт, складиране и пощи 1288 1279 1303 1396 1480 9901 10739 10928 11263 11490 
Хотелиерство и ресторантьорство 2358 2400 2344 2296 2245 11135 10943 11422 11553 11631 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

577 642 689 720 796 2276 2578 2853 3069 3833 

Операции с недвижими имоти 1389 1434 1538 1597 1748 2611 2741 2456 2581 2728 
Професионални дейности и научни 
изследвания 3059 3223 3287 3396 3561 5912 6302 6338 6491 6821 

Административни и спомагателни 
дейности 697 697 739 825 812 5160 5739 5812 6283 6198 

Образование 216 214 212 236 241 .. 647 608 665 686 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 1358 1407 1418 1430 1437 10652 10949 11409 11485 12259 

Култура, спорт и развлечения 359 375 354 362 404 1591 1645 1583 1622 1745 
Други дейности 1698 1777 1810 1864 1969 2979 3145 3088 3175 3285 

Икономически дейности 
Произведена продукция - млн. лв. Нетни приходи от продажби - млн. лв. 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА 10280 11424 11851 12717 14192 16531 18165 18967 19492 21577 

Селско, горско и рибно стопанство 340 359 341 339 352 329 356 348 353 353 
Добивна промишленост 68 55 54 70 78 67 56 55 70 77 
Преработваща промишленост 5609 6208 6410 6954 7441 5456 6009 6334 6677 7229 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

451 573 569 369 489 1026 1200 1213 987 1146 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

75 79 80 79 98 73 81 83 85 104 

Строителство 831 857 821 948 1327 844 870 828 910 1399 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 1197 1220 1306 1371 1430 6950 7441 7721 7728 8162 

Транспорт, складиране и пощи 657 804 911 1044 1136 676 828 957 1076 1236 
Хотелиерство и ресторантьорство 181 195 220 238 270 254 267 302 314 348 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

75 92 113 142 201 75 93 114 146 205 

Операции с недвижими имоти 118 139 130 151 189 105 121 115 145 159 
Професионални дейности и научни 
изследвания 173 227 220 229 278 172 232 228 229 276 

Административни и спомагателни 
дейности 136 151 154 197 205 137 149 154 196 219 

Образование 13 14 13 12 12 13 14 13 12 11 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 249 315 365 420 466 247 312 362 416 464 

Култура, спорт и развлечения 77 100 109 117 184 76 98 100 109 144 
Други дейности 30 36 35 37 36 31 38 40 39 45 

Източник: НСИ
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ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИцИИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. възлизат на 
1 593 млн. евро, което е с 3.0% повече в сравнение с 2014 година. 

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 265 млн. евро, и в сектор 
търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 
178 млн. евро. През 2015 г. тези дейности заедно формират 90.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо 
нараства с 2.9 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни 
инвестиции намаляват с 39.3% в сравнение с 2014 г. и са в размер на 63 млн. евро. 

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 65.9% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 
14.8% и 3.5%.

Фиг. 1. Структура на преките чуждестранни инвестиции в предприятията  от нефинансовия сектор  
                   aпо икономически дейности към 31.12.

 А - Селско, горско и рибно стопанство 
B, C, D, E, F - Индустрия 
G, H, I - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощих; отелиерство и ресторантьорство 
J - Създаване и разпространение на информация и твочрески продукти; далекосъобщения 
L - Операции с недвижими имоти 
M, N - Професионални дейности и научни изследвания; админисртативни и спомагателни дейности 
P, Q, R, S - Други дейности

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

През 2015 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори 
на областната икономиката са 1 773 млн. лв., като е отчетено нарастване от 8.1% в сравнение с предходната година. 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 675 млн. лв., и в сектора на услугите 
(търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) 
- 520 млн. лева. През 2015 г. тези сектори заедно формират 67.4% от общия обем разходи за ДМА, а относителният 
им дял общо намалява с 1.8 пункт спрямо предходната година. В сектор „Строителство” инвестициите в ДМА достигат 
105 млн. лева, или с 30.4% повече в сравнение с 2014 година. 

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2014 и 2015 г. по 
икономически дейности

А - Селско, горско и рибно стопанство 
B, C, D, E - Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
F - Строителство 
G, H, I - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 
J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 
K - Финансови и застрахователни дейности 
L - Операции с недвижими имоти 
M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 
O, P, Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност 
R, S, T, U - Други услуги 
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Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални 
активи през 2015 г. по видове спрямо предходната година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за 
закупуване на транспортни средства с 1.7 пункта до 14.5% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата 
година. Същевременно нарастват и вложените средства за закупуване на земя - с 1.4 пункта до 7.2% от общия обем 
на направените инвестиции в ДМА и на извършените разходи за машини, производствено оборудване и апаратура 
- с 1.0 пункт до 34.0%, докато се наблюдава намаление при вложените средства за закупуване сгради и строителни 
съоръжения и конструкции с 2.8 пункта до 36.0% и за други разходи - с 1.3 пункта до 8.3% от общия обем на 
направените инвестиции в ДМА.

Фиг. 3. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2014 и 2015 г. по 
видовеикономически дейности

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент 
на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). 
Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях. 

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от: 

– чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието; 
– плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски  

кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие; 
– минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски 

кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие. 

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане 
на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, 
съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи 
строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. 

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
(Млн. левове)

Икономически дейности (A10)  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общо 1205 1461 1709 1553 1639 1773 
Селско, горско и рибно стопанство 63 96 87 97 77 134 
Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 500 596 1057 753 758 675 

Строителство 123 128 84 66 81 105 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 
пощи; хотелиерство и ресторантьорство  278 299 269 307 376 519 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 10 6 8 11 7 9 

Финансови и застрахователни дейности 3 2 3 4 3 5 
Операции с недвижими имоти 92 143 70 157 110 117 
Професионални дейности и научни изследвания; административни и 
спомагателни дейности 46 127 37 47 108 68 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална 
дейност  75 46 67 74 95 94 

Други услуги 15 18 27 37 24 47 

Източник: НСИ
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Икономически дейности (А38)

Предпри- 
ятия

Произве-
дена 
продукция1

Приходи от 
дейността

Нетни 
приходи от 
продажби

Разходи за  
дейността

Печалба Загуба Заети 
лица2

Наети 
лица2

Разходи за 
възнаг-
раждения

ДМА Добавена 
стойност по 
факторни 
разходи

Оборот

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Брой Х и л я д и  л е в о в е
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩО: 36 126 14 192 106 23 312 584 21 577 050 21 891 062 1 711 683 460 143 197 386 169 934 1 590 227 9 064 376 4 290 340 22 201 611
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 367 351 709 529 153 353 690 480 431 59 694 16 032 5 830 4 543 35 028 461 480 134 570 356 180
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 38 77 690 83 320 76 991 73 253 11 703 2 470 785 755 11 770 23 693 28 211 77 661
CA  ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 
НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

814 1 867 274 1 750 168 1 606 045 1 661 555 98 221 18 576 14 765 14 182 127 907 883 167 327 787 1 939 611

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

740 533 821 563 768 530 758 526 012 40 301 6 221 14 610 14 060 96 723 128 466 175 932 542 170

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

370 530 108 577 339 520 042 512 661 61 170 2 785 4 550 4 278 42 586 258 723 152 177 534 696

CD  ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ 
НЕФТОПРОДУКТИ

.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. ..

CE  ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 97 327 182 392 541 378 139 369 496 26 222 .. 2 537 2 363 28 001 102 427 84 875 381 797
CF  ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА 
И ПРОДУКТИ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

397 666 502 744 953 694 049 692 740 51 272 4 485 7 474 7 200 59 877 273 226 168 952 715 142

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

545 1 397 138 1 637 898 1 451 551 1 582 318 97 215 50 232 11 529 11 102 111 253 798 705 306 506 1 484 738

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

61 157 836 174 119 159 538 144 956 30 527 .. 1 449 1 403 17 101 28 231 55 838 165 237

CJ  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ

63 497 466 518 036 510 037 476 715 38 022 1 089 3 378 3 325 46 665 160 017 117 391 511 021

CK  ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , 
С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

158 671 164 745 365 701 576 701 633 42 693 1 694 4 971 4 883 68 811 234 276 160 474 705 395

CL  ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 28 175 135 196 447 163 786 186 520 10 786 .. 1 694 1 677 16 117 66 877 36 633 173 838
CM  ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО, 
НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ И 
ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

673 204 554 249 232 217 438 235 341 22 554 9 940 4 268 3 754 34 746 65 537 69 538 219 352

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

194 489 120 1 203 530 1 146 571 1 156 078 76 109 27 798 2 244 2 151 44 900 1 447 511 272 196 1 147 435

E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

68 98 066 111 410 103 562 99 669 11 564 2 511 2 118 2 076 20 358 60 597 47 989 103 593

F   СТРОИТЕЛСТВО 1 723 1 327 165 1 530 993 1 398 699 1 481 861 113 303 77 822 11 406 10 261 87 157 373 255 231 726 1 404 858
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ

14 092 1 429 601 8 390 761 8 162 009 8 064 388 356 017 63 212 42 842 32 159 254 079 920 371 707 313 8 172 302

H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1 480 1 135 837 1 300 320 1 235 770 1 208 830 94 827 11 288 11 490 10 421 63 657 477 119 282 740 1 237 769
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 245 270 252 439 487 347 746 377 377 82 777 27 076 11 631 9 947 58 731 446 239 113 726 351 071
JA  ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА 
АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

90 7 572 7 974 7 036 7 246 907 318 265 185 1 363 2 209 2 776 7 040

JB  ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 57 21 360 24 199 22 169 22 809 1 833 653 428 390 4 355 18 650 9 553 22 201
JC  ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

649 171 959 186 612 175 847 134 025 51 527 4 722 3 140 2 554 60 622 16 599 122 912 176 564

L   ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 748 189 421 304 031 159 226 261 910 75 993 53 796 2 728 1 661 18 362 1 142 653 87 358 160 181
MA  ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И 
ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ 
И АНАЛИЗИ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ

2 395 168 521 212 002 167 361 135 603 75 204 3 506 4 593 2 825 25 373 73 252 85 891 167 541

MB  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 
ДЕЙНОСТ

37 7 373 5 709 5 005 3 981 1 908 398 110 79 1 329 3 934 5 837 5 025

MC  РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА 
ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 129 101 751 128 307 103 610 108 927 23 280 5 578 2 118 1 334 21 389 45 057 55 418 104 224

N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

812 205 462 243 393 218 762 238 719 26 030 26 864 6 198 5 661 39 712 201 533 74 127 219 147

P   ОБРАЗОВАНИЕ 241 11 852 15 395 11 248 14 595 1 587 931 686 473 3 875 14 224 5 494 11 248
QA  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 402 464 152 496 330 462 177 445 198 51 533 6 126 12 139 10 756 163 946 145 405 250 571 462 373
QB  МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ

35 2 073 2 116 2 064 1 921 201 15 120 97 743 146 1 119 2 064

R   КУЛТУРА, СПОРТ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 404 183 828 188 016 143 848 138 272 48 419 1 619 1 745 1 423 10 904 26 022 67 807 143 855
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 
ДРУГАДЕ

1 969 36 321 58 263 44 659 48 784 12 083 2 976 3 285 1 702 7 977 56 108 15 051 45 027

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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ИКОНОМИКАТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 2015 ГОДИНА
РЕЗУЛТАТИ, АНАЛИЗИ, ИЗВОДИ

д.и.н. Добрина Проданова
Председател на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Общата оценка, която следва да се даде за икономическото развитие на Пловдивска област през 2015 год. /последната 
година, за която е налична актуална статистическа информация/ е, че това беше един успешен период, през който бяха 
постигнати следните основни резултати:  

1.  Общият брой на работещите предприятия се повиши с 692 и достигна 36 126.  Подробното разглеждане на 
промените по национално утвърдените дейности показва нарастване на броя на фирмите заети с:

-   операции с недвижими имоти                                                           -   151 бр.

-   счетоводни и юридически и консултантски услуги                        -    105   "

-   транспорт, складиране и пощи                                                           -      84   "

-   информационни технологии и информационни услуги              -       80   "

-  рекламна и ветеринарномедицинска дейност                               -       61   "

-  култура, спорт, развлечения                                                                -       42   "

-  производство на храни, напитки и тютюневи изделия              -       40   "

-  производство на мебели                                                                      -       35   "

-  селско, горско и рибно стопанство                                                      -       33   "

-  други дейности                                                                                        -     105   "

Числата показват, че и през 2015 година се увеличават предимно дейностите, за които не са необходими 
значителни капитални вложения за строителство и оборудване, а се извършват разходи за обзавеждане на офиси и 
наемане на служители, които да развиват професионални услуги. Изграждат се и нови производствени предприятия 
със  съвременни технологии и наукоемка продукция като "Сенсата" и "Милара Интернешънъл", които използват 
високопроизводително оборудване на световно ниво и осигуряват работни места за квалифицирани специалисти.

Намаление на фирмите има в дейностите по търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети - 46 броя, 
хотелиерство и ресторантьорство - 51 броя, производство на текстил и облекло - 10 броя, издателска и радио-
телевизионна дейност - 6 бр. и други.  Конкуренцията в тези дейности  непрекъснато се увеличава  и оцеляването 
изисква нови финансови средства за оборудване и производство с цел намаляване на разходите и запазването на 
пазарният дял. В същото време външни  фирми и международни  вериги завладяват все по-голяма част от пазарното 
потребление.

В процентно отношение закритите /или фалирали/ и новообразуваните фирми  представляват 2,71% от 
общият им брой, което е нормален процес за всяка пазарна икономика. По експертни мнения, в развитите страни 
средногодишно до 20 % от фирмите променят или преустановяват своята дейност и това се приема за нормална 
практика в условията на конкурентни пазарни взаимоотношения. 

2. Сравнение на основните икономически показатели  на нефинансовите предприятия в Пловдивска област  
за 2014 год. и 2015 год.

показатели мярка 2014г.         2015г.    разлика %
Брой предприятия бр. 35 434           36 126        692 101,95                 

Произведена продукция  хил.лв.  12 716 566     14 192 106   1 475 540   111,60

Нетни приходи от продажби     "         19 491 878     21 577 050   2 085 172   110,70
Разходи за дейността                                "         20 134 025     21 891 062   1 757 037   108,72
Печалба  "         1 469 088       1 711 683      242 595   116,51
Загуба  "         603 946          460 143     -143 803     76,19
Заети лица                                             броя 194 260          197 386           3 126   101,61
Разходи за възнаграждения            хил.лв.        1 446 896       1 590 227      143 331   109,91
Дълготрайни материални активи        "         8 833 636       9 064 376      230 740   102,61
Годишна заплата на 1заето лице    лева 7 448 8 056 608 108,16
Разходи за 100 лв дейност            лева 95,26 92,55 - 2,71    97,15
Предприятия с до 9 заети лица           % 91,9                 91,9                  - -
Предприятия с 10-49 заети лица          "         6,6                    6,6                    - -
Предприятия с 50-249 заети лица        "         1,3                    1,3                    - -
Предприятия с над 250 заети лица      "         0,2                   0,2                   - -

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Икономически дейности (А38)

Предпри- 
ятия

Произве-
дена 
продукция1

Приходи от 
дейността

Нетни 
приходи от 
продажби

Разходи за  
дейността

Печалба Загуба Заети 
лица2

Наети 
лица2

Разходи за 
възнаг-
раждения

ДМА Добавена 
стойност по 
факторни 
разходи

Оборот

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Брой Х и л я д и  л е в о в е
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩО: 36 126 14 192 106 23 312 584 21 577 050 21 891 062 1 711 683 460 143 197 386 169 934 1 590 227 9 064 376 4 290 340 22 201 611
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 367 351 709 529 153 353 690 480 431 59 694 16 032 5 830 4 543 35 028 461 480 134 570 356 180
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 38 77 690 83 320 76 991 73 253 11 703 2 470 785 755 11 770 23 693 28 211 77 661
CA  ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 
НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

814 1 867 274 1 750 168 1 606 045 1 661 555 98 221 18 576 14 765 14 182 127 907 883 167 327 787 1 939 611

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

740 533 821 563 768 530 758 526 012 40 301 6 221 14 610 14 060 96 723 128 466 175 932 542 170

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

370 530 108 577 339 520 042 512 661 61 170 2 785 4 550 4 278 42 586 258 723 152 177 534 696

CD  ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ 
НЕФТОПРОДУКТИ

.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. ..

CE  ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 97 327 182 392 541 378 139 369 496 26 222 .. 2 537 2 363 28 001 102 427 84 875 381 797
CF  ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА 
И ПРОДУКТИ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

397 666 502 744 953 694 049 692 740 51 272 4 485 7 474 7 200 59 877 273 226 168 952 715 142

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

545 1 397 138 1 637 898 1 451 551 1 582 318 97 215 50 232 11 529 11 102 111 253 798 705 306 506 1 484 738

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

61 157 836 174 119 159 538 144 956 30 527 .. 1 449 1 403 17 101 28 231 55 838 165 237

CJ  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ

63 497 466 518 036 510 037 476 715 38 022 1 089 3 378 3 325 46 665 160 017 117 391 511 021

CK  ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , 
С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

158 671 164 745 365 701 576 701 633 42 693 1 694 4 971 4 883 68 811 234 276 160 474 705 395

CL  ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 28 175 135 196 447 163 786 186 520 10 786 .. 1 694 1 677 16 117 66 877 36 633 173 838
CM  ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО, 
НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ И 
ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

673 204 554 249 232 217 438 235 341 22 554 9 940 4 268 3 754 34 746 65 537 69 538 219 352

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

194 489 120 1 203 530 1 146 571 1 156 078 76 109 27 798 2 244 2 151 44 900 1 447 511 272 196 1 147 435

E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

68 98 066 111 410 103 562 99 669 11 564 2 511 2 118 2 076 20 358 60 597 47 989 103 593

F   СТРОИТЕЛСТВО 1 723 1 327 165 1 530 993 1 398 699 1 481 861 113 303 77 822 11 406 10 261 87 157 373 255 231 726 1 404 858
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ

14 092 1 429 601 8 390 761 8 162 009 8 064 388 356 017 63 212 42 842 32 159 254 079 920 371 707 313 8 172 302

H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1 480 1 135 837 1 300 320 1 235 770 1 208 830 94 827 11 288 11 490 10 421 63 657 477 119 282 740 1 237 769
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 245 270 252 439 487 347 746 377 377 82 777 27 076 11 631 9 947 58 731 446 239 113 726 351 071
JA  ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА 
АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

90 7 572 7 974 7 036 7 246 907 318 265 185 1 363 2 209 2 776 7 040

JB  ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 57 21 360 24 199 22 169 22 809 1 833 653 428 390 4 355 18 650 9 553 22 201
JC  ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

649 171 959 186 612 175 847 134 025 51 527 4 722 3 140 2 554 60 622 16 599 122 912 176 564

L   ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 748 189 421 304 031 159 226 261 910 75 993 53 796 2 728 1 661 18 362 1 142 653 87 358 160 181
MA  ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И 
ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ 
И АНАЛИЗИ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ

2 395 168 521 212 002 167 361 135 603 75 204 3 506 4 593 2 825 25 373 73 252 85 891 167 541

MB  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 
ДЕЙНОСТ

37 7 373 5 709 5 005 3 981 1 908 398 110 79 1 329 3 934 5 837 5 025

MC  РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА 
ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 129 101 751 128 307 103 610 108 927 23 280 5 578 2 118 1 334 21 389 45 057 55 418 104 224

N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

812 205 462 243 393 218 762 238 719 26 030 26 864 6 198 5 661 39 712 201 533 74 127 219 147

P   ОБРАЗОВАНИЕ 241 11 852 15 395 11 248 14 595 1 587 931 686 473 3 875 14 224 5 494 11 248
QA  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 402 464 152 496 330 462 177 445 198 51 533 6 126 12 139 10 756 163 946 145 405 250 571 462 373
QB  МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ

35 2 073 2 116 2 064 1 921 201 15 120 97 743 146 1 119 2 064

R   КУЛТУРА, СПОРТ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 404 183 828 188 016 143 848 138 272 48 419 1 619 1 745 1 423 10 904 26 022 67 807 143 855
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 
ДРУГАДЕ

1 969 36 321 58 263 44 659 48 784 12 083 2 976 3 285 1 702 7 977 56 108 15 051 45 027

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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Нетните  годишни приходи от продажби за областта през 2015 г. спрямо 2014 г. са нараснали с 10,7 %, което 
е много добър показател и сравнен с показателя за   нарастването на произведената продукция: 11,6 показва 
стабилност и по-слабо влияние на увеличението на цените. Тези високи нива на показателите са изчислени по текущи 
цени и не съответстват на показателя "ръст на БВП",  но това е поради невъзможността при сегашната структура 
на националната статистика да имаме териториални отчети по съпоставими цени във времето за подготовка на 
Икономическия годишник.  

В структурата на областната икономика по брой на заетите лица няма промени,  почти 92 % са малките семейни 
фирми с до 10 заети лица и само 8 % са тези, на които се разчита за инвестиции, развитие на производство и нови 
работни места. Не винаги малките фирми с до 10 заети лица отчитат скромни нетни приходи. Има и изключения 
в зависимост от отрасъла, в който работят фирмите. Като пример, можем да посочим, че  30 фирми в областта с 
до 9 души  /общо  130 бр. персонал/, заети с търговия на горива,  тютюн и тютюневи изделия, руди, сервизни и 
транспортни услуги, отчитат годишни  приходи от над 1 милиард лева.  

3. В съответствие с тези обемни  показатели е и увеличението на реализираната печалба за 2015 год., която достига 
годишен ръст от 16,51 %. Общо достигнатата средна рентабилност от всички икономически дейности в областта през 
2015 год. е 7.93%. Най-висок процент рентабилност  е отчетена при дейностите:

-   операции с недвижими имоти                                                             47,7 %

-   консултантски дейности и услуги /юридически, счетоводни / 44,9 %

-   научноизследователска и развойна дейност                                  38,1 %

-   информационни технологии и услуги                                                29,3 %

-   култура, спорт, развлечения                                                                  35  %

-   хуманно здравеопазване                                                                        11,2  %  

Ръстът на печалбата е положителен резултат, но  при съпоставянето и анализа на процентите проличават негативни 
тенденции за бъдещето на икономиката. Не е добър признак, когато преразпределителните дейности, като операции с 
недвижими имоти и др.подобни, са по-доходни от информационните технологии, а хуманното здравеопазване генерира 
по-висок процент печалба от всички производствени отрасли. По тези съотношения макроикономистите следва да 
обмислят внасянето на промени за рестрикции или стимули в икономическите закони

4. Разходите за възнаграждения през 2015 год. са увеличени с над 143 милиона лева, които са 9,91 % и съответстват 
на достигнатите ръстове в количествените нива на показателите. Заетите лица са увеличени с 3 126, което включва и нови 
работни места, а наетите лица са се увеличили с 2 797. По-точен измерител е възнаграждението на едно заето лице. Ръстът на 
средната месечна работна заплата за 2015 г. /671 лв./ спрямо 2014 г. /621 лв./ е 8,05 %.  По икономически дейности картината 
е по-пъстра, като средното месечно възнаграждение се движи от 420 лв за заетите в хотелиерство и ресторантьорство до 1 
667 лв за работещите в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия - разликата е почти 4 пъти. 
Ето и данни за  средно месечното възнаграждение за 2015 г. в някои дейности:

-   производство и разпределение на ел. и топлинна енергия                         1667 лева

-   информационни технологии и информационни услуги                             1608    "

-   добивна промишленост                                                                                          1250   " 

-   производство на машини и оборудване и ел. съоръжения                        1153   "

-   хуманно здравеопазване                                                                                       1125   "

-   производство на компютърна и комуникационна техника                            984   "

-   строителство                                                                                                                 637   "

-   административни и спомагателни дейности                                                       534   "

-   култура, спорт, развлечения                                                                                     520   "     

-   търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети                                              494   "

Данните за размера на възнагражденията в здравеопазването и фирмите за електроснабдяване и електроразпределение 
показват и доказват, че цените, които заплаща населението за тези услуги, са несправедливи спрямо цената на труда към 
другите дейности. Само за три години /2013 г. - 2015 г./ разходите за възнаграждения  на един зает в хуманното здравеопазване 
са нараснали с 31 % , и изпреварва ръста на заплатите във всички дейности на областната икономика. От 2012 г. заплатите 
в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива са увеличени с 22 %, без 
да има съществено изменение в качеството на услугите. И това са натрупващи се макроикономически проблеми, за чието 
решаване са необходими научни разработки и политическа воля. 
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5. Дълготрайните материални активи в областната икономика са увеличени с над 230 мил. лв и при тях 
ръстът достига 2,61 %. Този показател се определя главно от намалението на активите, което отчита ЕВН - 
България  Електроснабдяване в размер на над 97 млн.лв само за 2015 г.  По-значително увеличение се постига в 
дейностите: информационни технологии и услуги - 147,36%, производство на електрически съоръжения - 126,07 
%, здравеопазване - 113,50%, производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и др. Намаляват 
активите в строителството с почти 43 млн.лв в добивната промишленост, в производството на мебели и ремонт на 
машини и оборудване.    

6. В научноизследователската и развойна дейност промените са незначителни и по-скоро негативни, отколкото 
положителни. Започваме с това, че броят на предприятията, занимаващи се с тази дейност намалява с 1. Отчетен е 
ръст на произведената продукция с 939 хил.лв, но независимо от това нетните приходи от продажби намаляват с 1 
446 хил.лв, печалбата с 529 хил.лв, а загубите се увеличават с 12 хил.лв. Средната годишна работна заплата достига 
12 082 лв, която е с 60 % по-ниска от тази, достигната в информационните технологии и информационните услуги. 
Основен източник на средствата по НИРД са европейските структурни фондове. Изводът, който се налага е, че 
дейността не е привлекателна за млади специалисти и отделените средства са едва  0,5 % спрямо брутния вътрешен 
продукт и с този темп не можем да достигнем до 1,5%  инвестиции за научно развитие, каквато е директивата на ЕС 
за 2020 год.

Областната Администрация на гр.Пловдив полага усилия за създаването на връзка и координация между 
научните разработки в областните Научно-изследователски  институти и потребностите на  предприятията 
от иновативни продукти,  но докато това не стане финансирана държавна политика, резултатите не ще могат да 
осигурят интелигентен растеж в икономическото развитие. Териториалните административни органи не разполагат 
със средства за управление и координиране на тематиката на  научната продукция, съобразно потребностите на 
производствените предприятия.

7.  Най-добри икономически резултати отчита дейността "Информационни технологии и информационни 
услуги", при която:  

-   Броят на фирмите достига 649 и нараства с 80 в сравнение с 2014 год.

-   Произведената продукция достига 171 959 хил.лв. или ръст с 52,60 %.

-   Ръстът на приходите от дейността е 52,45% в размер на 186 612 хил.лв.  

-   Реализирана е печалба за 51 527 хил.лв. или ръст от 35,53 %.

-   Новите работни места са 805 бр.

-   Заплащането на 1 заето лице от 15 973 лв. нараства на 19 306 лв. или 20.86 %, което означава, че ръстът на 
производителността на труда изпреварва ръста на работната заплата, а производствените разходи се увеличават 
само с 5,62 %.  Тези показатели характеризират дейността като най-рентабилна спрямо всички производствени 
дейности с висок иновативен ефект.  Предимствата на дейността я поставят в първите приоритетни направления на 
общинската икономика, чието развитие териториалните органи  могат да  стимулират и подпомагат с план-приема 
за подготовка на специалисти.

 8. Преки чуждестранни инвестиции в икономиката на област Пловдив. 

показатели мярка 2010г.       2011г.       2012г.        2013г.        2014г.       2015 г.    

ПЧИ с натрупване   мил.евро 1118,33   1259,57    1340,73      1648,67    1546,36   1592,53                            

Обем по години         "       255,01      141,24        81,16        307,94      -102,3        -102,3        

темп на прираст           % 29,54         12,63          6,44              22,97           -          2,99 

И през 2015 год. Пловдив привлича по-голяма част от  преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ /на Южен 
Централен Район - 65,17 %. За информация, София като столица получава 52,29% от общия национален обем на 
чуждестранните инвестиции или 7,6 пъти повече от Пловдив и почти 5 пъти повече от целия Южен Централен 
Район. Тази централизация може да бъде намалена и не е в интерес на демографското и икономическо развитие на 
страната, но и по този проблем опираме в политически решения на национални приоритети. Абсолютните данни за 
2015 г. са следните:

Райони мярка ПЧИ ПЧИ в %         

Общо за страната                  хил.евро     23 163 272,7         -

Южен Централен Район        "       2 443 603,8       10,55

Област Кърджали                  "       176 317 0,76
Област Пазарджик                 "       486 356,6         2,10
Област Пловдив                      "       1 592 531,3         6,87
Област Смолян                        "       83 063,9          0,36
Област Хасково                       "       105 335           0,45
София /столица/                      "       12 111 789,8      52,29
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9. Обем на Брутен Вътрешен Продукт. По ръст на БВП страната ни отчита за 2015 год. 103,63 % и изпреварва 
средния показател за ЕС, който е 101,92% за реален БВП на глава от населението в евро. От данните се вижда с колко 
ни изпреварват други страни  близки по територия, но с по-добри постижения.

Географски области
БВП в       евро темп на прираст

2014 г.                 2014 г.                 %
Европейски съюз /28 държави/ 26 000               26 500                    101,92

Дания 44 900              45 300                    100,89                                                             

Гърция 17 000              17 000                          - 
Унгария 10 600              11 000                      103,77
Литва 11 300             11 600                      102,65                                                         
Румъния 6 900               7 200                      104, 35
България 5 500                5 700                       103,63    

10. Новата класация на търговските дружества за 2015 год. по обема на "Нетни приходи от продажби" е 
разширена и обхваща първите 222 фирми. С това предоставяме по-голям обем информация на заинтересованите 
териториални  административни органи и синдикални организации. Тези фирми са 0,7% от общият брой на 
действащите търговски дружества, но реализират 58,36% от нетните приходи от продажби за областта. Останалите 
41,64 % от общия обем на приходите са в резултат на дейността на 35 876 фирми, които съставляват 99,3% от общия 
им брой.   

Анализът на класацията показва следното: 

Най-големите работодатели в областта са: ВМЗ - 2 616 заети лица, Либхер Хаузгерете -1 685, ПИМК – 1 657, КЦМ – 1 
417, ВиК – 1 210, Сантинели-2007 ЕООД - 651 и др. Най-много нови работни места през 2015 год. са разкрили: ВМЗ - 
276, ПИМК - 180, и Пътища АД – 140, а болничните заведения - 242. 

10.1. Годишни приходи от продажби за над 10 млн.лв отчитат 305 фирми в областта и техният брой се увеличава 
всяка година като трайна тенденция. През 2009 година фирмата на позиция 100 в статистическата класация Топ 120, 
отчита годишни  приходи в размер на 14 млн. лв., а през 2015 г. фирмата на същата позиция отчита приходи за над 
29 млн.лв. 

10.2  В класацията на фирмите заемащи от 1-ва до 120-та позиция в новата класация Топ 222 има нови 16 
имена. Това са: 

ДЗЗД Обединение Актор АД - Хелектор АД, 
Табако Трейд Пловдив ООД,  
Юпитер 05 ООД, 
Актор Акционерно строително дружество КЧТ,
Лайт Петрол ООД,  
Деливъри ООД, 
Комодити Сървис ООД, 
МБАЛ Пълмед ООД, 
Арена - И.Т.ЕООД, 
Енигма Софтуеър Груп България ООД, 
ЕС Комерс 2008 ЕООД, 
ЕТ Металик - Иван Михайлов, 
Сиенит Строителна група  ЕООД, 
Теракоминженеринг  ЕООД, 
Трък Фери ЕООД, 
Хагер Транспорт България ООД.  

Преобладават фирмите с предмет на дейност:
- строителство на магистрали и пътища, 
- търговия с горива и тютюневи изделия, 
- фирми, заети с транспортни и медицински услуги. 
 
Липсват нови фирми с производствени дейности. В групата на най-големите фирми с обем приходи от продажби 

над 250 млн.лева през 2015 г. се включват: Табако Венчърс ООД от 14-та на 7-ма позиция и Хъс ООД от 15-та на 9-та 
позиция в класацията. Най-висок ръст на приходите, почти 10 пъти нарастване на обема, отчита фирма Деливъри 
ООД - Пловдив с предмет на дейност: търговия с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

10.3. Първото място за 8-ма поредна година се заема от ЕВН България/Електроснабдяване ЕАД и 
Електроразпределение ЕАД/. Либерализацията на пазара на електрическа енергия внесе значителни промени в 
показателите на ЕВН България като холдинг.
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 - Дружеството ЕВН Електроразпределение от 20-та позиция в класацията достигна до  6-то место и отчита над 
156 мил.лв нетни приходи от продажби в сравнение с 2014 г. Печалбата надминава 55 млн.лв, в резултат на което 
средната работна заплата е една от най-високите в областта.

10.4 Международен Панаир - Пловдив продължава да отчита намаление на икономическите си показатели.  
През 2014 год. реализираните приходи от продажби  са в размер на 17,2 млн.лв, а по отчет за 2015 г. приходите 
намаляват с 34%  до 11.4 млн.лв. Наетият персонал намалява с 12 %, отчетената загуба от дейността за 2015 г. е 
увеличена двойно спрямо 2014 год. Тези цифри определят за Панаира 258-мо място в класацията на търговските 
дружества в областта. Само преди 10 години Панаира заемаше лидерска 38-ма позиция в областната класация на 
фирмите с тройно по-голям обем на приходи. Но на пловдивската икономика изложбената дейност на Панаира е 
необходима и трябва да  продължи  да допринася за развитието на търговията и създаването на нови производствени 
връзки за предприятията.

10.5. Класация Гепард за най-динамичните малки и средни компании в България. Националната класация 
Гепард подрежда фирмите не по обем, а по ръст на приходите за отчетната спрямо предходната година и предоставя 
информацията половин година преди статистическата отчетност.

За 2015 год. са отличени 1 557 фирми от страната, между които са намерили място 154 от област Пловдив. Ръстът 
на приходите за пловдивските фирми е в границите от 15,22% до 435%.

Първо място в областната класация на Гепард заема фирма Трък Фери, която е  поставена под № 16 в 
националната класация с отчетен ръст на приходите 435,57 %. За  2015 год. приходите й достигат 24,9 млн.лв, в 
сравнение с 2014 год., когато са били само 4,6 млн.лв. Фирмата предоставя ефективни услуги на своите партньори за 
комбинирани превози по суша и вода чрез фериботни компании в Гърция, Турция, Италия, Испания и др. 

Впечатляващи проценти на ръст на приходите отчитат още: 

№ в 
класация фирма селище 

приходи ръст  в %       
дейност

2015 г.        към 2014 г.

30 Теракоминженеринг  Пловдив                    27 775       281,21        строителство

32 Персенк Инвест                Куртово Конаре             11 874       275,05    стр.материали

67 Сина Плант                          Брезово 21 942       197,28  храни и напитки   
101 Сигмареф Труд 10 347       162,61         услуги
117 Комко  Цалапица                      11 802        148,31    сел.стопанство
171 Програмиста Пловдив 15 083        110,57      ИКТ
217 Глория  2001                         Пловдив 9 525          98,60        матраци
314 ГБС  Пловдив                      Пловдив 51 862        74,86       строителство
1416 Каскада Царацово 90 429         17,54        химия

Уважаеми читатели,                                    

Без да претендира за изчерпателност на настоящия анализ, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е готова да 
предостави своя сайт за публикуване на мнения, предложения, дискусии по актуалните въпроси за икономиката на 
Областта и Южен Централен Район. 

Според ежегодната класация на Световната банка по благоприятни условия за бизнес /Ease of Doing Business 
2017/, България от 37-мо през 2015 г. е заела 39-то място през 2016 г. от общо 190 държави. Особено слаби места 
са "достъп до електричество" /104-то/ "стартиране на бизнес" /82 място/. Класацията потвърждава, че либералната  
протекционистична политика на държавата има негативно влияние върху икономиката. По показателя "търговия 
без граници" България е на 21-во място. Европейската комисия оцени дългосрочната фискална устойчивост на 
страната като по-добра и премести  България от средна в ниска категория на риск. 
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈß È ÒÚÐÃÎÂÈß Ñ:
    Kàáåëè è ïðîâîäíèöè
    Kàáåëíà àðìàòóðà è àêñåñîàðè, èíñòðóìåíòè
    Eëåêòðîàïàðàòè è ñðåäñòâà çà àâòîìàòèçàöèÿ
    Îñâåòëåíèå
    Åëåêòðîìàòåðèàëè

ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÅÀÄ - êîìïëåêñíî åëåêòðîîáçàâåæäàíå è àâòîìàòèçàöèÿ íà îáåêòè 

Ïðîèçâîäñòâî íà: 
    Åëåêòðè÷åñêè òàáëà 
    Áåòîíîâè êîìïëåêòíè òðàíñôîðìàòîðíè ïîäñòàíöèè (ÁÊÒÏ)
    Èíâåðòîðíè ñòàíöèè çà ÔÅÖ
    Êîìïëåêòíè ðàçïðåäåëèòåëíè óñòðîéñòâà (ÊÐÓ 24kV)
    Ðàçïðåäåëèòåëíè øêàôîâå

ÔÈËÊÀÁ ÑÎËÀÐ ÎÎÄ
öÿëîñòíî èçïúëíåíèå íà ïðîåêòè â îáëàñòòà íà  âúçîáíîâÿåìèòå  åíåðãèéíè èçòî÷íèöè 
Ïðîåêòèðàíå, äîñòàâêà íà îáîðóäâàíå è èíñòàëèðàíå íà:
    Ôîòîâîëòàè÷íè ìîäóëè,
    Íîñåùè êîíñòðóêöèè,
    Èíâåðòîðè è èíâåðòîðíè ñòàíöèè,
    Êîìïëåêòíè ðàçïðåäåëèòåëíè óðåäáè è ñòàíöèè,
    Êîíòðîëåðè è çàðÿäíè óñòðîéñòâà,
    Àêóìóëàòîðíè êëåòêè è áàòåðèè,
    Åëåêòðè÷åñêè òàáëà,
    Êàáåëè íèñêî, ñðåäíî è âèñîêî íàïðåæåíèå,
    Êàáåëíè àêñåñîàðè,
    Ìîíèòîðèíãîâè ñèñòåìè,
    Ìåòåîðîëîãè÷íè ñòàíöèè,
    Èíñòðóìåíòè è èçìåðâàòåëíà òåõíèêà.

4004 ÏËÎÂÄÈÂ, 

óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" 92 

òåë.: (032) 608 881, (032) 277 171

ôàêñ: (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.com

43



4444



45

ISO 9001:2008

4004 Plovdiv, Bulgaria, P.O. Box 93
28, Kuklensko Shosse str.
T + 359 32 587 390; F +359 32 587 387
E-mail: alexandris_plovdiv@alexandris.gr

Alexandris Engineering LTD
Your Ideal Partner

Sofia 1715, Mladost-4, Bulgaria
87, ”Alexandar Malinov” blv.
T +359 2 975 7305; F +359 2 975 7306
E-mail: alexandris_mladost@alexandris.gr

www.alexandris.bg www.alexandris.com
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   ПЛОВДИВ
• МОТОКАРИ
• СЕРВИЗ
• РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

WE SHARE 
YOUR IDEAS
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“Милара интернешънъл” се занимава с разработване, 
производство и сервизно обслужване на ръчни, 
полуавтоматични и автоматизирани ситопечатни 
принтери, диспенсери и принтери за силициеви 
плaстини за технологията на повърхностен монтаж и 
полупроводниковата индустрия. 
Компанията е и изпълнител по договори за инженеринг 
и производство на сложни механични и електронни 
продукти.
Двете индустрии, които Пловдивската компания 
обслужва, са Semiconductor Industry - полупроводниковата 
индустрия, и Surface Mount Technologies (SMT) 
- технологии за печатане на платки. В тях неизменна 
част са манипулаторите за позициониране на силициеви 
пластини (Wafer handling robots).
През февруари 2014 г. “Милара интернешънъл” 
спонсорира създаването на лаборатория по роботика и 
автоматизация във филиала в Пловдив на ТУ-София. 
“Дарението за лабораторията е 30 000 лв.Фирмата 
предостави роботи и електроника за 150 000 долара.
В  “Милара” са инвестирани 27 млн. евро в нови машини и 
съоръжения за производството. Компанията стартира 
работа с японски машини от марката Мазак

SERVING YOU AND THE WORLD 
WITH EXTENSIVE VARIETY OF  

ADVANCED MACHINING RESOURCES

www.milarainternational.com
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The company “Nikolov & Sons” AD is founded in 1999 by specializing in the manufacture and trade of covered 
elastic yarns. For a while the company takes the leadership in the market. Since then we continue to expand 

our capacity, in order to satisfy the growing needs of our customers and expand market share.

The production capacity of the company “Nikolov & Sons” AD is 60 tons of covered elastic yarns.

Process managment is performed according to specific procedures and work instructions, planning and reporting 
are carried out by the appointed persons.

Every year the managment sets targets for the development of “Nikolov & Sons” AD and indicators to assess their 
performance, which stake in the business plan of the company.

The company manages the efficient functioning of these processes by providing the necessary resources, actions 
to achieve the intended results, monitoring, analysis and measurement, inovations.

Компанията “НИКОЛОВ И СИНОВЕ” АД е създадена 
през 1999 година с предмет на дейност производ-

ство и продажба на облечени еластични нишки. За 
кратко фирмата заема водеща позиция в бранша. От-
тогава до днес ние постоянно разширяваме капаците-
та си, за да можем да задоволим нарастващите нужди 
на своите клиенти и да разширяваме пазарния си дял.

Производственият капацитет на “Николов и синове” 
АД е 60 тона облечени еластични нишки.

“НИКОЛОВ И СИНОВЕ” АД разглежда следните проце-
си като приоритетни за своята дейност – определяне 
на изискванията на клиента към продукта, преглед на 
възможностите за изпълнение и приемане на поръч-
ката, изпълнение на приетите поръчки, контрол на 
изпълнението, иновации и разширяване на производ-
ството. 

www.nikolov-sons.com

Двойно облечена ликра

Двойно облечена 
гумена нишка

възДушно обличане на 
ликра

Double covereD lycra

Double covereD rubber

air covereD lycra

The company “Nikolov & Sons” AD is founded in 1999 by specializing in the manufacture and trade of covered 
elastic yarns. For a while the company takes the leadership in the market. Since then we continue to expand 

our capacity, in order to satisfy the growing needs of our customers and expand market share.

The production capacity of the company “Nikolov & Sons” AD is 60 tons of covered elastic yarns.

Process managment is performed according to specific procedures and work instructions, planning and reporting 
are carried out by the appointed persons.

Every year the managment sets targets for the development of “Nikolov & Sons” AD and indicators to assess their 
performance, which stake in the business plan of the company.

The company manages the efficient functioning of these processes by providing the necessary resources, actions 
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тогава до днес ние постоянно разширяваме капаците-
та си, за да можем да задоволим нарастващите нужди 
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Област Пловдив

Общ преглед

През 2014  г. се отчита известно забавяне на икономи-
ката в областта. Пазарът на труда също не отбелязва 

сериозно подобрение, въпреки че безработицата намалява 
през 2015 г. През 2014 г. разходите за придобиване на дъл-
готрайни материални активи в областта се повишават, но 
при чуждите инвестиции се отчита известен отлив след че-
тиригодишен постоянен приток на капитал. Качеството на 
пътищата в областта продължава да е по-високо от средно-
то за страната и се повишава през последните две години. 
В област Пловдив застаряването на населението е по-бав-
но от това в страната. Пловдив остава и една от малкото 

> Население  (2015)  674 435

> Територия  (кв.км)  5972,9

> Брой на населените  места 224

> Дял на населението в градовете (%) 74,9

области с положителен механичен прираст. В образова-
нието се отчитат едни от най-високите дялове на второ-
годниците и отпадналите от основното и средното обра-
зование, но зрелостниците показват сравнително добър 
успех на матурите. Пловдив е сред областите с най-много 
лекари, легла в болниците и лекувани болни спрямо броя 
на населението. Въпреки сравнително високата натова-
реност на съдилищата в областта това не се отразява на 
бързината в работата на съда. Посещенията на театри, му-
зеи и библиотеки са по-малко в сравнение със средните 
в страната.

О б л а с т  П л о в д и в
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Доходи и условия на живот
В област Пловдив БВП на човек от населението е 9268 лв. 
за 2014 г., което я нарежда на осмо място в страната. През 
2014 г. се отчита известно забавяне на икономиката, а сред-
ногодишният доход на лице от домакинството през 2014 и 
2015 г. бележи слабо намаление – главно поради по-ниски 
доходи от пенсии, обезщетения и помощи. Наблюдава се 
обаче устойчив ръст при средната годишна брутна заплата 
на наетите лица, която през 2014 г. вече достига 8504 лв. 
През 2013 г. делът на населението, живеещо с материални 
лишения, в област Пловдив е 30,4%, което е под установе-
ното равнище за страната. Относителният дял на бедните 
спрямо националната линия на бедността обаче достига 
23,1%, което е най-високото ниво за областта през послед-
ните седем години и най-вероятно се дължи на спада на 
доходите. Относителната бедност нараства по-бързо при 
мъжете в периода 2011–2013 г. 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Р е г и о н а л н и  п р о ф и л и  2 0 1 6

Пазар на труда
През 2013 и 2014  г. икономическата активност на насе-
лението се повишава значително, като достига 71–72%. 
Тъй като пазарът на труда не може да отговори с подобно 
нараст ване на заетостта, безработицата в Пловдив се по-
вишава до над средната за страната. През 2015  г. иконо-
мическата активност отново намалява до 68,8%, което все 
пак е с близо 3  пр.п. над нивото от 2008  г. Безработицата 
също намалява през 2015 г. до 9,6%, като се приближава до 
средната стойност в страната – 9,1%.
През 2015  г. заетостта остава без реална промяна – 62,1% 
(при 62,2% през 2014  г.), с което прекъсва тригодишната 
тенденция на растеж и се озовава под средните нива за 
страната (62,9%).
Образователната структура на работната сила остава по-
неблагоприятна от средната за страната, но се подобрява 
през последните години. През 2015 г. населението на въз-
раст между 25 и 64  години с висше образование достига 
25,4% (при 27,5% за страната), а това с основно и по-ниско 
образование – 19,7% (при 18,1% за страната).

Инвестиции
През 2014 г. разходите за придобиване на ДМА в областта се 
повишават и почти достигат средното ниво в страната спря-
мо населението – 2422 лв./човек при 2786 лв./човек в страна-
та. Чуждите инвестиции обаче изостават и през 2014 г. дори 
намаляват след четиригодишен постоянен ръст, достигайки 
2292,8 евро/човек при 3006,6 евро/човек в страната.
Усвояването на европейски средства от администрацията 
на общините в областта продължава да е по-малко от сред-
ното за страната, но се повишава стабилно през годините. 
Към 31 май 2016 г. стойността на изплатените суми по до-
говори на общините като бенефициенти по оперативните 

Инфраструктура
Поради естественото разположение на областта и 
множест вото населени места и общини в нея Пловдив е 
една от областите с най-висока гъстота на железопътната 
мрежа. Гъстотата на пътната мрежа, както и делът на магис-
тралите и първокласните пътища в Пловдив са близки, но 
по-малки от средните стойности за страната. Качеството 
на пътищата в областта продължава да е високо и се по-
вишава през последните две години. През 2015 г. пътната 
настилка в добро състояние е 47,1% при 40,7% за страната.
Областта отчита около средните за страната нива на дос-
тъпа и използването на интернет от местното население 
през 2015 г.

Данъци и такси
Нивото на местните данъци и такси в общините в област 
Пловдив е близко до средните стойности за страната и при 
петте изследвани ставки. През 2016 г. малко по-високи от 
тези в страната са средните стойности на патентния данък 
за търговия на дребно и на този върху превозните сред-
ства, а малко по-ниски – на данъка върху недвижимите 
имоти на юридическите лица, данъка при прехвърляне на 
имущество и таксата за битови отпадъци. 
Спрямо 2015 г. в рамките на областта община Пловдив на-
малява ставката на данъка върху превозните средства и 
леките автомобили (с мощност 74–110 kW), а общините Пе-
рущица и Родопи увеличават таксата за битови отпадъци 
за нежилищни имоти на юридически лица.

Администрация
Развитието на електронното правителство и предоставя-
нето на административни услуги на „едно гише“ в област 
Пловдив са съизмерими с процесите в страната. 
В същото време прозрачността на общините в областта 
през 2016  г. е оценена много по-ниско в сравнение с ре-
зултатите от 2015  г. Осреднената оценка на пловдивските 
общини достига 47,8% при 54,2% средно за страната през 
2016 г. В рамките на областта с най-голяма прозрачност ра-
ботят общините Асеновград и Пловдив (с оценка над 50%), 
а най-непрозрачни са общините Брезово, Първомай, Ма-
рица, Перущица, Раковски и Хисаря (с оценка под 40%). В 
Индекса на Местната система за почтеност на Асоциация 
„Прозрачност без граници“ пловдивските общини получа-
ват близка, но по-висока от средната за страната оценка.

програми в област Пловдив е 529,6 лв./човек от население-
то (при 688,8 лв./човек в страната). Най-много средства ус-
вояват общините Сопот и Хисаря (по близо 4000 лв./човек), 
а най-малко – общините Съединение и Брезово (по около 
100 лв./човек).
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Демография 
В област Пловдив застаряването на населението е по-бавно 
от това в страната и коефициентите на възрастова зависи-
мост остават по-благоприятни и през 2015 г. 
През 2015 г. коефициентът на естествен прираст в областта 
нараства до –4,9‰, но все още е със значително по-ниска 
отрицателна стойност от този за страната (–6,2‰). Пловдив 
остава и една от малкото области с положителен механичен 
прираст – 1,4‰ през 2015 г.
Подобно на тенденциите в страната все по-голяма част от 
населението на областта живее в градовете – 74,9% при 
73,1% за страната, но гъстотата на населението в селищата 
остава значително над тази в страната – 2532,3 души/кв.км 
при 1559,3 души/кв.км в страната през 2015 г.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Образование 
Нетният коефициент на записване на населението в V–VIII 
клас в област Пловдив е 78,0% през 2015 г., като остава бли-
зък до средния за страната (78,3%). Следва да се има пред-
вид, че и в страната, и в Пловдив стойността му намалява 
постоянно през последните няколко години. 
Пловдив продължава да бъде сред областите с най-високи 
дялове на второгодниците (1,8% при 1,0% за страната през 
2015 г.) и на отпадналите от основното и средното образова-
ние (3,9% при 2,8% за страната през 2014 г.). 
Същевременно зрелостниците в областта показват сравни-
телно добър успех на матурите през 2016 г. Средният успех 
на матурите по БЕЛ в областта е „добър“ 4,27 (при „добър“ 
4,17 за страната), а делът на слабите оценки – 8,61% (при 
8,73% за страната).
Въпреки че намаляват спрямо 2014  г., близо 39-те хиляди 
студенти в област Пловдив през 2015 г. нареждат областта 
на второ място по брой на студентите във висшите учебни 
заведения след столицата.

Здравеопазване
След откриването на няколко нови болници и разширява-
нето на вече съществуващите през 2015 г. броят на леглата в 
МБАЛ в областта достига почти 5000 и поставя област Плов-
див на второ място след столицата. Спрямо населението 
Пловдив също е на второ място (след област Плевен) със 7,2 
легла на 1000 души от населението при 4,6 на 1000 души в 
страната. Това обяснява и резкия ръст на броя на постъпи-
лите болни за лечение през 2015 г. 
Лекарите в областта също се увеличават през 2015  г. и на 
един лекар от водеща специалност се падат 435 души от на-
селението при 544 души на специалист средно за страната. 
Съотношението на общопрактикуващите лекари към броя 
на населението в област Пловдив също остава по-благопри-
ятно от това в страната. 

Сигурност и правосъдие 
Въпреки сравнително високата натовареност на съдилища-
та в областта това не се отразява на ефективността на съда 
по отношение на бързината на правораздаване. През 2015 г. 
с 10,6 дела на месец на съдия (при 8,3 дела на месец на съ-
дия в страната) натовареността на наказателните съдии в 
областта е втората най-висока след тази в столицата, но за 
разлика от София (столица) в Пловдивска област делата се 
решават сравнително бързо. Близо 93% от наказателните 
дела приключват в 3-месечен срок (при 88,1% в страната и 
76,0% в столицата), а 5,4% от делата са висящи (при 9,4% в 
страната и 15,4% в столицата).
Спрямо населението регистрираните престъпления в об-
ласт Пловдив продължават да са по-малко от тези в страна-
та. През 2015 г. в областта са регистрирани малко под 7000 
престъпления срещу личността и собствеността, което е и 
най-ниската стойност за Пловдив за последните 15 годи-
ни. Съотнесени към броя на населението, регистрираните 
престъпления са 10,3 на 1000 души при 13,6 на 1000 души в 
страната. Въпреки това разкриваемостта на престъпления-
та остава под средната за страната – 37,8% от регистрирани-
те през годината случаи при средно 39,2% за страната. 

Околна среда 
Замърсяването на атмосферата в областта продължава да е 
по-ниско от средното за страната. През 2014 г. емисиите на 
въглероден диоксид в област Пловдив са 131,7 т/кв.км при 
314,5 т/кв.км за страната. Битовите отпадъци обаче са пове-
че. През 2014 г. в област Пловдив са образувани 485 кг би-
тови отпадъци на човек от населението при 442 кг на човек 
в страната.
Достъпът на населението до обществена канализация, как-
то и достъпът до канализация, свързана с ПСОВ, са съизме-
рими със средните стойности за страната. 

Култура 
През 2015 г. посещенията в кината на областта нарастват до 
869 на 1000 души от населението при 744 на 1000 за стра-
ната. Посещенията на населението на областта в театрите, 
музеите и библиотеките обаче са по-малко в сравнение със 
средните стойности за страната. Най-голяма е разликата в 
регистрираните посещения на библиотеките – с 234 посе-
щения на 1000 души от населението стойността в Пловдив 
е около 2,5 пъти по-ниска от средната за страната (583 на 
1000). 
Средногодишният брой на посещенията в музеите в област 
Пловдив се увеличава през 2015 г. и достига до 493 на 1000 
души, но и той остава под средния за страната от 664 на 
1000 души. 

О б л а с т  П л о в д и в
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Ключови показатели за област Пловдив

Р е г и о н а л н и  п р о ф и л и  2 0 1 6

Индикатори на икономическото развитие 2010 2011 2012 2013 2014 2015

БВП на глава от населението (лв., текущи цени) 7924 8888 9087 9394 9268 n.a.

Средногодишен доход на лице от домакинството (лв.) 3745 3657 3988 4514 4410 4300

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.) 6462 6889 7418 7922 8504 n.a.

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност  
за страната (%) 20,9 20,3 19,3 23,1 n.a. n.a.

Коефициент на икономическа активност на населението 
на 15–64 години (%) 64,6 64,2 67,7 70,7 71,7 68,8

Коефициент на заетост на населението на 15–64 години (%) 59,0 58,4 60,0 61,2 62,2 62,1

Коефициент на безработица на населението на 15–64 години (%) 8,5 8,8 11,2 13,4 13,1 9,6

Дял на населението с висше образование, 25–64 години (%) 22,5 23,6 22,6 23,4 25,1 25,4

Брой на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението 51 50 51 51 52 n.a.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи  
(лв./човек) 1724 2144 2514 2291 2422 n.a.

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията  
от нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек) 1600 1847 1972 2436 2293 n.a.

Дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 35,3 47,5 55,1 60,7 45,0 61,7

Дял на пътната настилка в добро състояние (%) 49,8 47,5 48,0 43,7 44,5 47,1

Покритие на кадастъра (%) 20,8 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4

Индикатори на социалното развитие 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Коефициент на естествен прираст на населението (‰) –3,6 –3,8 –4,5 –4,0 –4,3 –4,9

Коефициент на механичен прираст на населението (‰) –4,1 0,2 1,4 3,1 0,5 1,4

Среден успех от матурите по БЕЛ 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

Процент оценки на матурите по БЕЛ под „среден“ 3,00 3,9 3,2 5,0 4,9 4,6 7,0

Нетен коефициент на записване на населението в V–VIII клас (%) 81,9 82,3 80,7 79,5 78,8 78,0

Дял на здравноосигурените лица (%) 87,2 88,4 87,7 86,5 87,2 88,4

Постъпили болни за лечение в МБАЛ на 1000 души от населението 228 228 328 353 242 412

Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността  
на 1000 души 13,9 11,9 10,9 11,3 10,6 10,3

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността  
от регистрираните през годината (%) 38,9 35,3 33,6 32,1 34,4 37,8

Дял на висящите наказателни дела (%) 3,7 5,9 5,3 5,4 14,6 5,4

Дял на населението с достъп до канализация,  
свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води (%) 50,8 54,1 54,3 54,6 54,9 n.a.

Емисии на въглероден диоксид в атмосферата  
(тонове вредни емисии/кв.км) 95,8 141,6 151,0 127,6 131,7 n.a.

Посещения в кината на 1000 души от населението 772 799 703 769 808 869

Посещения в театрите на 1000 души от населението 151 204 190 250 299 259

Източник: Регионални профили 2016 - Институт за пазарна икономика

КЛюЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
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Plovdiv District

Overview

In 2014, the district economy registered a certain slow-
down. The labor market did not improve seriously, ei-

ther, though unemployment went down in 2015. In 2014, 
FTA acquisition expenditure rose in Plovdiv district while 
foreign investment registered an outflow after a four-year 
steady influx of capital. Road quality was still higher than 
the average for the country; it went up in the last two 
years.
Population ageing is slower in the district of Plovdiv than 
it is in the country as a whole. Plovdiv has remained one of 

> Population  (2015)  674,435

> Area (sq. km) 5,972.9

> Number of settlements 224

> Share of urban population (%) 74.9

the few districts with a positive net migration rate. In educa-
tion, the district has registered some of the highest shares 
of repeaters and dropouts, though high school graduates 
performed relatively well at matriculation exams. Plovdiv is 
among the districts with the greatest numbers of doctors, 
hospital beds, and hospitalizations relative to the popula-
tion. Though court workloads are relatively high in the dis-
trict, this does not affect the speedy work of the court. Visits 
to theaters, museums, and libraries are fewer compared to 
the average numbers for the country. 

P l o v d i v  D i s t r i c t
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Income and Living Conditions
GDP per capita in the district of Plovdiv was 9,268 BGN in 
2014, which makes it the eighth largest in the country. In 
2014, the economy registered a slowdown, and the annual 
average income per household member in 2014 and 2015 
slightly declined, mostly because of lower pension, unem-
ployment, and welfare incomes. However, the average an-
nual gross salary of employed people registered a steady 
growth: in 2014, it reached 8,504 BGN. 
In 2013, the share of the population living in material dep-
rivation in the district of Plovdiv was 30.4%, which is below 
the national average. The relative share of the people living 
below the national poverty line, however, reached 23.1% 
– the highest level in the district for the last seven years, 
probably caused by the falling incomes. The relative pov-
erty among men rose faster between 2011 and 2013.

R e g i o n a l  P r o f i l e s  2 0 1 6

Labor Market
The population’s economic activity rose considerably in 
2013 and 2014, reaching 71 to 72%. As the labor market 
was unable to respond to this trend with a similar growth in 
employment, unemployment in Plovdiv surpassed the na-
tional average. In 2015, economic activity went down again 
to 68.8%, which was still above the 2008 level by nearly 
3 pp. In 2015, unemployment dropped to 9.6%, thus com-
ing close to the national average of 9.1%. 
In 2015, employment remained relatively unchanged: 
62.1% (vs. 62.2% in 2014), thus ending a three-year long 
upward tendency, yet, failing to reach the country average 
level of 62.9%.
The educational structure of the workforce stayed below 
the national average level in spite of improving in recent 
years. In 2015, the population aged between 25 and 64 with 
higher education reached 25.4% (vs. 27.5% for the country), 
while that with primary or lower education reached 19.7% 
(vs. 18.1% nationally).

Investment
In 2014, FTA acquisition expenditure went up in the district 
to almost reach the country average level relative to the 
population: 2,422 BGN per capita vs. 2,786 BGN per capita 
in the country. However, foreign investment lagged be-
hind, and even declined in 2014 after a steady four-year-
long growth: it reached 2,292.8 euro per capita vs. the aver-
age rate of 3,006.6 euro per capita in the country. 
EU fund utilization by municipal administrations in the dis-
trict continued to lag behind the average rate in the coun-
try, though it grew steadily in recent years. Payments to 
municipal beneficiaries from operational programs in the 
district of Plovdiv as of 31 May 2016 amounted to 529.6 BGN 

Infrastructure
Due to its natural location and the numerous settlements 
and municipalities in it, Plovdiv is one of the districts with 
the highest railway network density. The density of roads, 
as well as the share of motorways and first class roads in 
Plovdiv, is close to, though lower than the average levels 
for the country. Road quality in the district continues to 
be high; it rose even further in the last two years. In 2015, 
47.1% of road surfaces were in good condition while the 
national average rate was 40.7%.
In 2015, Internet access and usage in the district registered 
levels similar to those in the country as a whole.

Taxes and Fees
The rates of local taxes and fees in the municipalities of 
Plovdiv district were close to the respective national aver-
age rates in all five monitored categories. In 2016, the rates 
of the license tax for retailers and vehicle tax were higher, 
whereas those of immovable property tax for legal entities, 
the property transfer tax, and the waste collection fee were 
a little lower.
In comparison with 2015, the rate of vehicle tax in the mu-
nicipality of Plovdiv went down (from 74 to 110 kW), while 
the municipalities of Perushtitsa and Rodopi raised the rate 
of the waste collection fee for immovable property of legal 
entities.

Administration
The development of electronic government and one-stop 
shop administrative services in the district of Plovdiv were 
comparable to processes in the country.
At the same time, municipal administrations’ transparency 
was rated much lower in 2016 than in 2015. The average 
rating for the district’s municipalities reached 47.8% vs. the 
national average of 54.2% in 2016. The most transparent 
municipalities in the district were those of Asenovgrad and 
Plovdiv (rated above 50%), whereas the least transparent 
ones were those of Brezovo, Parvomay, Maritsa, Perushtit-
sa, Rakovski, and Hisarya (rated below 40%). In the Local 
Transparency Index of Transparency International, the mu-
nicipalities in the district of Plovdiv were rated close to, but 
higher than the average rating for the country.

per capita (vs. 688.8  BGN per capita in the country). The 
highest figures of utilized funds were in the municipalities 
of Sopot and Hisarya (almost 4,000  BGN per capita) while 
the lowest were those of Saedinenie and Brezovo (about 
100 BGN per capita). 

ECONOMIC DEVELOPMENT
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Demography 
Population ageing is slower in the district than nationwide, 
and the age dependence ratio stayed more favorable in 
2015 as well. 
The natural growth rate in the district grew to –4.9‰ in 
2015, but retained a negative value considerably lower 
than the national average (–6.2‰). Plovdiv also remained 
one of the few districts with a positive net migration rate of 
1.4‰ in 2015. 
Similar to national trends, an increasing part of the district’s 
population (74.9%) lives in towns vs. the national rate of 
73.1%. Yet, in 2015, population density in towns and villag-
es remained considerably above that in the country, 2,532.3 
people/sq. km vs. 1,559.3 people/sq. km, respectively.

Education 
In 2015, the net enrolment rate of the population in 5th–
8th grade in the district was 78.0%, close to the national 
average of 78.3%. It should be noted, though, that both 
values have been declining in recent years in Plovdiv and 
the country.
Plovdiv is still among the districts with the highest shares of 
repeaters (1.8% vs. 1.0% in the country in 2015) and drop-
outs in primary and secondary education (3.9% vs. 2.8% in 
the country in 2014).
However, high school graduates in the district performed 
relatively well at the matriculation exams in 2016. The aver-
age grade at the exam in Bulgarian language and literature 
in the district was “good” 4.27 (vs. “good” 4.17 in the coun-
try), while the share of failing grades was 8.61% (vs. 8.73% 
in the country).
Though declining in comparison to 2014, the number of 
people with higher education in the district of Plovdiv – al-
most 39,000 – allotted it the second place after the capital 
in terms of number of college and university students.

Healthcare
After the opening of several new hospitals and the en-
largement of existing ones, in 2015, the number of beds in 
general hospitals in the district reached almost 5,000 – the 
second largest number after that in the capital. Relative to 
the population, Plovdiv also comes second after the district 
of Pleven with 7.2 beds per 1,000 people while the national 
average rate is 4.6 per 1,000 people. This also explains the 
abrupt rise in the number of hospitalizations in 2015. 
The number of doctors also increased in 2015, and there 
were 435 people per specialist doctor (vs. 544 in the coun-
try). The ratio of general practitioners to the population in 

Security and Justice 
Despite the relatively high workloads of the district’s 
courts, court efficiency was not affected in terms of speedy 
administration of justice. In 2015, the workloads of criminal 
judges in the district (10.6 cases per month per judge) were 
the second highest after those in the capital, but unlike 
Sofia (capital city) cases in Plovdiv were solved relatively 
faster. Almost 93% of criminal cases were closed within 3 
months (vs. 88.1% in the country and 76.0% in the capital), 
and 5.4% of cases pending (vs. 9.4% in the country and 
15.4% in the capital). 
Relative to the population, the number of registered crimes 
in Plovdiv district is still lower than that in Bulgaria. In 2015, 
little below 7,000 crimes against the person and property 
were registered – the lowest figure for Plovdiv in the last 15 
years. Relative to the population, there were 10.3 registered 
crimes per 1,000 people (vs. 13.6 per 1,000 people in the 
country). Nevertheless, the clearance crime rate (37.8%) re-
mained below the national average of 39.2%.

Environment 
Air pollution levels continue to be lower in the district than 
the national average rate. In 2014, carbon dioxide emis-
sions in Plovdiv were 131.7  t/sq.  km vs. 314.5  t/sq.  km in 
the country. In 2014, the figures of household waste were 
bigger: 485 kg of household waste generated per person in 
the district vs. the national average of 442 kg per person.
The population’s access to public sewerage, as well as its 
connectivity to WWTPs, was commensurate with national 
average rates.

Culture 
In 2015, visits to cinemas in Plovdiv district rose to reach 
869 per 1,000 people (vs. 744 per 1,000 people nationally). 
Visits to theaters, museums, and libraries were fewer com-
pared to national average numbers. The largest variance 
was registered in the number of visits to libraries: Plovdiv’s 
rate of 234 visits per 1,000 people was almost 2.5 times low-
er than the national average of 583 visits per 1,000 people.
In 2015 the average annual number of visits to museums in 
the district of Plovdiv rose to reach 493 per 1,000 people, 
though it was still below the national average number of 
664 visits per 1,000 people.

P l o v d i v  D i s t r i c t

SOCIAL DEVELOPMENT

the district of Plovdiv also remained more favorable than 
that in the country.
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Key Indicators for the District of Plovdiv

Indicators of economic development 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GDP per capita (BGN, current prices) 7,924 8,888 9,087 9,394 9,268 n.a.

Average annual income per household member (BGN) 3,745 3,657 3,988 4,514 4,410 4,300

Average annual gross salary (BGN) 6,462 6,889 7,418 7,922 8,504 n.a.

Relative share of people living below the national poverty line (%) 20.9 20.3 19.3 23.1 n.a. n.a.

Annual average economic activity rate of the population  
aged 15 to 64 (%) 64.6 64.2 67.7 70.7 71.7 68.8

Annual average employment rate of the population  
aged 15 to 64 (%) 59.0 58.4 60.0 61.2 62.2 62.1

Annual average unemployment rate of the population  
aged 15 to 64 (%) 8.5 8.8 11.2 13.4 13.1 9.6

Relative share of the population aged 25 to 64  
with tertiary education (%) 22.5 23.6 22.6 23.4 25.1 25.4

Number of non-financial enterprises per 1,000 people 51 50 51 51 52 n.a.

Expenditure on the acquisition of fixed tangible assets  
per capita (BGN) 1,724 2,144 2,514 2,291 2,422 n.a.

Cumulative FDI to non-financial enterprises per capita (EUR) 1,600 1,847 1,972 2,436 2,293 n.a.

Relative share of households with internet access (%) 35.3 47.5 55.1 60.7 45.0 61.7

Share of roads in good condition (%) 49.8 47.5 48.0 43.7 44.5 47.1

Share of territory included in cadastral maps (%) 20.8 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4

Indicators of social development 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rate of natural increase (‰) –3.6 –3.8 –4.5 –4.0 –4.3 –4.9

Net migration rate (‰) –4.1 0.2 1.4 3.1 0.5 1.4

Average grades at state matriculation exams 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3

Percent of failed students at state matriculation exams  
(“average” 3.00) 3.9 3.2 5.0 4.9 4.6 7.0

Net enrolment rate of the population in 5th–8th grade (%) 81.9 82.3 80.7 79.5 78.8 78.0

Health insured persons as share of the population (%) 87.2 88.4 87.7 86.5 87.2 88.4

Cases of hospitalization in general hospitals per 1,000 people 228 228 328 353 242 412

Registered crimes against the person and property per 1,000 people 13.9 11.9 10.9 11.3 10.6 10.3

Clearance rates for crimes against the person and property  
registered during the year (%) 38.9 35.3 33.6 32.1 34.4 37.8

Share of pending criminal cases (%) 3.7 5.9 5.3 5.4 14.6 5.4

Share of the population living in settlements with public sewerage 
systems, connected to WTTP (%) 50.8 54.1 54.3 54.6 54.9 n.a.

Carbon dioxide emissions into the atmosphere (t/km2) 95.8 141.6 151.0 127.6 131.7 n.a.

Number of visits to cinemas per 1,000 people 772 799 703 769 808 869

Number of visits to theatres per 1,000 people 151 204 190 250 299 259

KEY INDICATORS FOR THE DISTRICT PLOVDIV
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Източник: Регионални профили 2016 - Институт за пазарна икономика

 ПЛОВДИВ      ВАРНА      БУРГАС
СЛАБО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО СРЕДНО ДОБРО МНОГО ДОБРО

ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ 

ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА 
ЖИВОТ 

ПАЗАР НА ТРУДА

ИНВЕСТИЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРА

ДАНЪЦИ И ТАКСИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПЛОВДИВ      ВАРНА      БУРГАС
СЛАБО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО СРЕДНО ДОБРО МНОГО ДОБРО

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

ДЕМОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

СИГУРНОСТ И 
ПРАВОСЪДИЕ

ОКОЛНА СРЕДА

КУЛТУРА 

СРАВНЕНИЕ НА КЛюЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛАСТИ



58

ОБЛАСТНО ИНОВАцИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
2017 – 2020 г.

Програмният документ „oбластно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г.“ 
е приет от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 23.11.2016 г. 

ПРОЕКТ

I. Въведение
Програмният документ „Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г.“ се създава въз основа 

на настъпили съществени промени в секторни стратегии и сформирани пространствени икономически обедине-
ния – икономически зони, влияещи върху изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Пловдив 
2014-2020 г.  

С Решение № 857 от 03.11.2015 г. на Министерския съвет е приет окончателно проектът на Иновационна стра-
тегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). Наличието на национална и рес-
пективно на регионална и областна стратегия за интелигентно специализиране в съответствие с националната 
програма за реформи има за цел да привлече публични и частни средства за научноизследователската дейност и 
иновации, внедрени в промишлени системи с платформи в икономически зони, отчитащи непрекъснат напредък. 

В ИСИС се отбелязва, че България е от страните скромни иноватори и заема последното място в класацията на 
страните членки в Европейския съюз. В едни и същи сфери България показва едновременно съществени силни и 
слаби страни, факт, който определя иновационната система на нашата страна като небалансирана. А практиката на 
иновационните лидери показва, че балансираната иновационна система е условие за успех.

Водещата роля при определяне нивото на иновативност има използването на ИКТ; на второ място се нарежда 
прилагането на бизнес и маркетингови стратегии в управлението; на трето място е позиционирано развитието на 
човешките ресурси. Поширокото прилагане на добри практики води до по-висока иновативност. Вторият по зна-
чение фактор, определящ нивото на иновативност, е достъпът до финансиране. На трето място при определяне-
то нивото на иновативност се нареждат интернационализацията и активността по отношение на интелектуалната 
собственост. 

II. Перспективи и цели на иновационното развитие на област Пловдив
Областното иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г. идентифицира тематичните области с потен-

циал за растеж. Необходимо е да се подчертае, че ИСИС и областното иновационно развитие се насочват към пре-
одоляване на основните причини за неизползвания потенциал на страната в сферата на иновациите - ниският обем 
публични и частни инвестиции в научни изследвания, „изтичането на мозъци“, недостатъчната взаимна обвързаност 
на научните постижения и нуждите на индустрията, структуриране на финансирането на научните изследвания от 
институционално към проектно и програмно финансиране, нуждата от ясни визия и приоритети.  

Капацитетът на област Пловдив за интелигентна специализация е съсредоточен в тематичните области, приори-
тетно регламентирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г., а именно: 
„Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Оп-
ределяща развитието на областта е и хранително–вкусовата промишленост, която разполага с широка гама произ-
водствена специализация (месопреработка, млекопреработка, преработка на плодове и зеленчуци (консервиране), 
мелничарство, захарни изделия, тютюнопроизводство и преработка, напитки). Област Пловдив се характеризира 
с богато културно наследство и биоразнообразие, като предлага висок потенциал за развитие на туристически, 
био-, културни и творчески индустрии. Едно от сформираните и развиващите се с бързи темпове пространствени 
обединения в област Пловдив - „Тракия икономическа зона“, бележи непрекъснат напредък в привличането на ин-
вестиции, подпомага растежа на икономиката в региона и се превръща в основна база за реализация на областното 
иновационно развитие 20172020 г. 

Създаването на Центрове по компетентност (ЦК) и Центрове за върхови постижения (ЦВП) към приоритетно оп-
ределените тематични сектори в област Пловдив ще подпомогне повишаването на пазарно ориентация на научно-
изследователските дейности, както и ще подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на 
научните изследвания. Осигуряването на подкрепа за изграждане и развитие на модерна научноизследователска 
инфраструктура ще допринесе за преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-из-
следователски комплекси; за подобряване на възможностите за сътрудничество между научните организации и 
бизнеса; много по-високо качество на обучение на персонала в съвременни технологии; подобряване на възмож-
ностите за участие на български научни екипи в европейски мрежи за развитие на нови технологии; повишен инте-
рес към кариера в науките, които са от решаващо значение за развитието на новите технологии. 
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Иновационната стратегия за интелигентна специализация е пресечна точка на значителна част от оперативни-
те програми и грантовите схеми, финансирани от Европейския съюз. Планираните източници на финансиране на 
ИСИС 2014-2020 са: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНО-
ИР), Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), както и други 
грантови схеми: Хоризонт 2020, Норвежка програма, Национална програма за младежта 2016-2020 и др. 

Предимство за област Пловдив е развитието на индустриите в областта на: информационните и комуникацион-
ните технологии, мехатрониката и чистите технологии, здравословния живот и биотехнологиите в икономически 
разгръщаща се среда – зони за развитие.

Областното иновационно развитие на област Пловдив има за цел да: 

1. Привлича публични и частни средства  за разработването и внедряването на иновациите в промишлени сис-
теми;

2. Усвоява средства от структурните и инвестиционните фондове на ЕС; 

3. Обвърже научните постижения и нуждите на индустрията – ЦК и ЦВП; 

4. Развива икономическите зони; 

5. Насърчава чуждестранните сътрудничества в привличането на инвестиции за растежа на икономиката. 

Стратегическа цел на областното иновационно развитие е: 
Чрез стимулирането на икономиката и повишаване на жизнения стандарт на живот на населението област Пло-

вдив до 2020 г. да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“, използвайки по-
тенциала на икономическите зони.  

III. Приоритет 1 - Информатика и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
 Оперативна цел 1: Развитие на новите технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на доба-

вената стойност на националните продукти и услуги в областта на Информатиката и информационните и комуника-
ционните технологии (ИКТ). 

Развитието на информационните и комуникационните технологии на територията на област Пловдив e в засилен 
процес. Една от тематичните области, заложени в ИСИС, е именно Информатика и ИКТ. Главната цел е формиране на 
по-добра високотехнологична инфраструктура. 

Икономиката на територията на област Пловдив следва да дава възможност на бизнеса за свободна интернацио-
нализация, осигурявайки достъп до онлайн услуги и премахване на разликите между „онлайн“ и „офлайн“ в иконо-
миката на областта.  

Предвиждат се инвестиции в облачни услуги, Big data и т.н. Чрез виртуалното използване на големи ресурси, 
бизнесът постепенно ще трансформира капиталовите си разходи за ИT в оперативни. За тази цел следва да бъдат 
овладени редица ключови технологии като: 

- Ненатрапчив хардуер 

- Ориентирани към човека интерфейси 

- Надеждна мобилна/фиксирана комуникация и изчислителна инфраструктура. 

- Fabless производства. 

Интернационализацията на бизнеса на територията на област Пловдив може да бъде подобрена чрез въвежда-
нето на онлайн модели от рода – B2B (бизнес към бизнес), B2C (бизнес към клиент/и), C2C (клиент/и към клиент/и). 
Електронната търговия следва да увеличи обема си като следствие от глобализацията на предпочитанията на по-
требителите и съответно по-лесната локализация на продуктите. 

Необходимо е интегрирането на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите индустрии (дигита-
лизация на културно историческото наследство и т.н.), както и при уеб, хибридните и “native” приложенията, които да 
спомагат за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти.  

На територията на област Пловдив функционира Технически университет – София, филиал Пловдив и ПУ „Паисий 
Хилендарски“, разполагащи с научен потенциал и възможност за развиване на тази тематична област, заложена в 
ИСИС (2014-2020), което дава големи възможности за развитие пред областта и е основна предпоставка за разви-
тието на местната икономика.

На територията на областта функционира клъстер „ИКТ Клъстер Пловдив”.  

Компаниите, включени в състава му, са : 
1. ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ , гр. Пловдив 
2. ОМГ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ“ - ПЛОВДИВ, гр. Пловдив 
3. ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
4. ТУ София, филиал Пловдив 
5. „ВИСКОМП“ ООД, гр. Пловдив 
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6. „НАНО ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, гр. Пловдив   
7. „КОДАР“ ООД, гр. Пловдив         
8. „МАГИТОН СЕРВИЗ“ ООД, гр. Пловдив          
9. „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив 
10. „ОФИС – 21“ ЕООД, гр. Пловдив 
11. „САВИДЖ“ ЕООД, гр. Пловдив  
12. „УНИКОНС“ ООД, гр. Пловдив 
13. „УЕБ МАРКЕТИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив          
14. „ВСТЕК“ ЕООД, гр. София           
15. „ГИГАХЕРЦ“ ЕООД, гр. Пловдив           
16. „СТАНГА“ АД 
17. „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД                  
18. „СЕЛМАТИК“ ЕООД 
19. „БАНКСОФТ“ ООД        
20. „ПРОГРАМИСТА“ ЕООД         
21. „БУЛПРОС – КОНСУЛТИНГ“ ЕООД     
22. „ГИСМО БГ“ ЕООД    
23. ЕТ „ЕЙНДЖЪЛСОФТ -  АНГЕЛ ГАРОВ“  

Създаден е и „ХАЙ-ТЕК парк Оптела“, включващ две основни звена:  

Първо звено: Клъстер „Лазери и Оптика“, в чийто състав влизат следните предприятия: 
1. ОПТЕЛА АД – Пловдив,  
2. САТУРА АД – Пловдив,  
3. ИНДУСТРИАЛСИСТЕМ ООД – Пловдив,  
4. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ООД“ – Пловдив,  
5. БАЛКАНСИС АД – Пловдив, 
6. „ЕТ „ГЕЙТ – ЗАХАРИЕВ” – Пловдив, 
7. АНДРЕЯ ООД – Пловдив, 
8. ЛАДЕК ЕООД – Пловдив, 
9. ГЕШ-4 ООД – Пловдив,  
10. ЕТ „БЛАГОЙ ЕВТИМОВ - АТОЛ”,  
11. ВСС – ВАЛЕРИ СЕРБЕЗОВ ООД – Пловдив,  
12. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Паисий Хилендарски”,  
13. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, 
14. ОПТИКОЕЛЕКТРОНГРУП АД – Панагюрище, 
15. ОПТИКС АД – Панагюрище,  
16. ОПТЕЛЛА ООД – София, подпомагащ производството и технологичното развитие на малките и средни фирми. 

Второ звено: Център за обучение по хардуерни технологии съвместно с Индийския институт за хардуерни тех-
нологии (в процес на създаване), чиято цел е подготвяне на кадри като: ИТ специалисти, хардуерни технолози, 
интернавти и др. 

Иновационното развитие в област Пловдив цели за своята реализация, отчитаща напредък, до 2020 г. да се създа-
дат Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК) по информатика и високи технологии 
съвместно с университетите на територията на област Пловдив, ИТ клъстери и други. 

На територията на областта се проучват възможности за разработване на проекти, целящи създаването на голе-
ми центрове за обработка и съхранение на данни, финансирани от висши учебни заведения, от клъстери, от Евро-
пейския съюз и други грантови схеми. 

IV. Приоритет 2 - Мехатроника и чисти технологии
Оперативна цел 2: Развитие на новите технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на доба-

вената стойност на националните продукти и услуги в областта на Мехатрониката и чистите технологии.

Мехатрониката и автоматизацията предполагат свързване в производствени системи на механика, електроника 
и софтуер. В тази тематична област съобразно очакваните инвестиции във всички сфери на производството се поя-
вява необходимост от допълнителни сътрудничества наука-бизнес и клъстерна подкрепа. 

Област Пловдив има капацитет за развитието на най-перспективните и иновативни области в инженерните науки, 
като съчетава опит и традиции с конкретен европейски и международен интерес. Мехатрониката и експлоатаци-
ята на мехатронни системи изисква нов инженерен подход поради съвместното функциониране на компоненти 
от механиката, оптиката, оптико-електрониката, електротехниката и електрониката. Сливането на механични, елек-
тронни и компютърни структури реализира един цялостен и функционално пълноценен продукт, наричан още „ме-
хатронен продукт“. 
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Мехатрониката включва:  

1. Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждане като част от мехатронен агрегат 
или самостоятелно обособен  агрегат от такъв тип. 

2. Машиностроене и уредостроене, включително части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и 
енергетиката. 

3. Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриалните машини, уреди и системи. 

4. Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление, с приложение в производството. 

5. Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи. 

6. Роботика и автоматизация на процеси, в това число 3D моделиране на роботизирани автоматизирани системи. 

7. Проектиране и производство на високо-технологични продукти, включително в аеро-космическата индустрия. 

8. Био-мехатроника. 

9. Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“-„интелигентни градове“. 

10. Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката. 

Насърчителният подход за развитието на област Пловдив по приоритетно направление „Мехатроника и чисти 
технологии“ е реализирането на изградената структура на Център за компетентност по Мехатроника и чисти тех-
нологии, разработена и предоставена на Областна администрация – Пловдив от Технически университет – София, 
филиал Пловдив. 

Схемата на структурата на Центъра включва : 

1.1 Направление „Базови и мехатронни елементи“ 

1.2 Направление „Инженеринг“ 

1.2.1 Секция Високотехнологични продукти. 1.2.2 Секция Интелигентни системи и уреди. 

1.3 Направление „Роботика и автоматизация на процеси“ 

1.3.1 Секция Индустриални роботи. 

1.3.2 Секция Мобилни роботи. 

1.3.3 Секция Медицински роботи и биомехатроника. 

1.3.4 Секция Домашни роботи. 

1.3.5 Секция Автоматизация на процеси. 

1.4 Направление „Индустриални компютърни системи“. 

1.5 „Интелигенти домове“, „Интелигентни градове“. 

1.6 Експериментален завод за изработване, измервания и изпитвания на опитни образци. 

1.7 Център за интелектуална собственост и трансфер. 

1.8 Център за непрекъснато обучение. 

1.9 Чисти технологии, рециклиране и реновиране. 

1.10 Енергийно ефективни технологии. 

Фигура 1 – Примерна схема на Център по мехатроника и чисти технологии 

 

Центърът за компетентност и Центърът за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии ще отчитат 
потребностите в област Пловдив и ще планират дейности за внедряването на разработените технологии в промиш-
лени производства и повишаването на научния потенциал.
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V. Приоритет 3 - Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
Оперативна цел 3: Развитие на новите технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на доба-

вената стойност на националните продукти и услуги в областта на индустрията за здравословен живот и биотехно-
логии. 

На територията на област Пловдив се развива с бързи темпове индустрията за здравословен живот и биотехно-
логии в областта на растителната наука. Oдобрен e проект „PlantaSyst” по HORIZON 2020, подаден от консорциум 
с координатор: Институт по молекулярна биология и биотехнологии – Пловдив (ИМББ) и партньори: Институт по 
зеленчукови култури „Марица“ Пловдив, Институт по микробиология (Лаборатория по приложни биотехнологии - 
Пловдив), БАН, Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк“ и Университет Потсдам, Бранденбург. 
Споменатият по-горе проект, както и други проекти с такава насоченост биха запълнили научните и технологични 
празнини, идентифицирани в ИСИС 2014-2020.

Чрез интегрирането на молекулярната биология, функционалната геномика, метаболомика, биоинформатика и 
аграрни науки с дългогодишна експертиза в областта на практическата растителна генетика и селекция, подобен 
център и други разработки на сходна тематика биха извели област Пловдив на челно място в областта на биотехно-
логиите и здравословния начин на живот. 

Приоритетно в област Пловдив започват да се развиват производствата на екологични храни, които се търсят от 
все повече потребители от Европейския съюз и по света. 

За подобряване на научната инфраструктура се цели създаването на иновационни центрове, подпомагащи ту-
ристическия отрасъл (СПА, уелнес, балнеотуризъм). По приоритетно направление „Индустрия за здравословен 
живот и био-технологии“ се предвижда създаването на Центрове за компетентност по алтернативен туризъм (кул-
турен, балнео, спа, уелнес и др.) съвместно с университетите на територията на област Пловдив, балнеокурортите в 
област Пловдив (Хисаря, с. Баня и Нареченски бани), както и с клъстерни формирования. Създадено е Пловдивско 
сдружение „КлъстерУелнес БГ“, чиято цел е да осъществява иновации в уелнес индустрията чрез обединяване уси-
лията на бранша за повишаване конкурентоспособността, популяризирането му на национално и международно 
равнище. В състава на клъстера влизат следните членове:

1. РЕЗИДЕНЦИЯ "ТРАКИЙСКИ СТАН" 

2. „ФИЛИПОПОЛИС ТУР“ ООД 

3. ХОТЕЛ "СМОЛЯН" 

4. „АЛЕКС 2002“ ЕООД 

5. ТИЕЛ СТУДИО 

6. ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ "ОРФЕЙ" АД 

7. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД 

8. „ОРФЕЙ ВЕЛИНГРАД“ ООД 

9. „МИДИОН НЮ“ ЕООД 

10. ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ 

11. „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ОРФЕЙ“ ООД 

12. "ОРАНЖЕРИИ 2000" ЕООД 

13. "ОРФЕЙ ХИСАР" ООД 

14. СДРУЖЕНИЕ "ПЛОВДИВСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА" 

Клъстерът е с насоченост към туристическата индустрия, като цели внедряването на най-новите в България соф-
туерни и маркетингови продукти в мрежовата икономика и електронния бизнес на участниците в уелнес бранша за 
подпомагането на развитието и качеството на предлаганите услуги, както и увеличаване на броя на потребителите 
на туристическите услуги. 

Град Пловдив е избран за европейска столица на културата през 2019 г. В тази връзка се наблюдава развитие във 
всички културни и творчески сектори, включително алтернативен (културен и фестивален) и екстремен (за стиму-
лиране на несезонен, а целогодишен приток на туристи в България, т.е. нишово търсене) туризъм в цялата област. 
Наличието на изключително разнородна архитектура, артистично занаятчийство, фестивали, сценични и визуални 
изкуства, както и духът на хилядолетния град, представляват основна част от културното наследство на област Пло-
вдив. Приоритетни направления са: развитие на културните и творческите сектори чрез създаване на производство 
на традиционни артефакти от професионалистите занаятчии; дигитализация на културните и творческите обекти. 

С най-голям дял в структурата на промишлената продукция в област Пловдив е хранително-вкусовата про-
мишленост. Този отрасъл е с широка производствена специализация - месопреработка, млекопреработка, прера-
ботка на плодове и зеленчуци (консервиране), мелничарство, производство на захарни изделия, пиво, безалкохол-
ни напитки, цигари и други. Развитието на отрасъла е свързано с благоприятните възможности, които предоставя 
града като пазар на продукция и наличието на подходящи суровинни ресурси. Хранително–вкусовата промишле-
ност заема челно място на територията на област Пловдив или около 30 % от цялото производство в областта.
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В отрасъла най-висок относителен дял има производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи из-
делия, което формира 24,4% от нетните приходи на промишлеността в областта. Водещи фирми са „Каменица“ АД, 
„Кристал“ АД, „Белла България“ АД, „Симид Агро“ ЕООД, Агромил България АД, „Пловдив-БТ“ АД и др. Пловдив е един 
от основните центрове на консервната промишленост въпреки значителното намаление на производството пора-
ди липса на суровини. Област Пловдив е със значителна концентарция на предприятия в областта на преработката 
на плодове и зеленчуци (консервиране, сушене): Филикон-97 АД – Пловдив; Джем и Джем ООД – Пловдив; Булконс 
Първомай АД; Консервинвест ООД - с. Православен, община Първомай; Катрин-Ко ЕООД - с. Стряма, Кирови 4 ООД - 
Царацово, Цима 99 ООД Раковски, Консервна фабрика „Траки“ – с. Стряма, Биосет ООД - Пловдив и други. 

В перспектива се очаква нарастване на продукцията на консервната промишленост при очакваното нарастване 
и на земеделската продукция, което ще възвърне иновационното развитие в тази област. 

На територията на област Пловдив силно развита е индустрията за преработка на етерично-маслени суровини. 
В град Карлово през 1948 г. е създадена фабриката ,,Българска роза” АД, която продължава да работи и е основен 

производител на: 

•	 натурални ароматични продукти-етерични масла, натурални дестилационни води (розова, лавандулова, лай-
кова, маточина, салвиева и други екстракционни продукти); 

•	 парфюмерийни и козметични изделия; 

•	 синтетични ароматични вещества; 

•	 парфюмни композиции и флейвъри; 

•	 соуси и аромати за тютюневата промишленост; 

Поради благоприятното географско местоположение и добре подсигурената инфраструктура добивът и прера-
ботката на етерични масла в областта е изключително добре развит и дава възможности за интензивен производ-
ствен процес, съобразен с прилагането на най-новите технологии в тази индустрия. 

Силно представени са и компаниите, занимаващи се с медицинска и фармацевтична дейност и производство, 
което формира около 14,4% от нетните приходи на промишлеността в областта. Приоритетни направления са: био- 
и нанотехнологии в областта на медицината с приложения за здравословен начин на живот, съпътстваща диагности-
ка, лечебен туризъм с възможности за персонализация в богатата на минерални извори област Пловдив. 

Областното иновационно развитие на област Пловдив кореспондира със заложените стратегически цели в Ино-
вационната стратегия за интелигентна специализация, като се фокусира върху иновационния потенциал в иденти-
фицираните в ИСИС тематични области, създавайки предпоставки за ускорено усвояване на методи и технологии, 
подобряващи ресурсната ефективност, качеството на човешките ресурси и адекватната среда и инфраструктурата 
за иновации. Чрез подобряване на сътрудничествата по оста наука-бизнес се очаква създаването и внедряването 
на нови технологии, стимулиращи сътрудничества за създаване и разпространение на националните продукти и 
услуги, произведени в област Пловдив.

VI. Приоритет 4 - Икономически пространствени обединения (зони)
Оперативна цел 4: Развитие на икономическите пространствени обединения (зони), водещи към конкурентни 

предимства и повишаване на добавената стойност на продукти и услуги в областта на новите технологии във всички 
сектори на икономиката. 

Един от основните приоритети за икономическото и иновационното развитие на област Пловдив е формира-
нето и разгръщането на пространственото обединение „Тракия икономическа зона“. Очаква се до 2020 г. чрез този 
икономически обект появата на голям международен инвеститорски интерес в области като високотехнологично 
производство, аутсорсинга (производство на стоки и услуги от външна компания по отношение на собствената), ту-
ризма, логистиката и хранително-вкусовата промишленост за увеличаването на преките чуждестранни инвестиции 
в предприятия от нефинансовия сектор. 

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) разполага с площ от 1070 хектара, от които 325 хектара са заети. От старта през 
1995 г. на първата индустриална зона „Марица“ до сега във всички зони на ТИЗ са реализирани инвестиции за над 1 
млрд. евро. Привлечени са над 100 чуждестранни и български инвеститори, открити са над 15 000 работни места. 
На 27.02.2015 г. на редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив с Решение № 1, взето с 
Протокол № 1/ 27.02.2015 г., е създадена Постоянна секторна комисия към Областния съвет за развитие на област 
Пловдив (ОСР), която да подпомага развитието на пространственото неформално обединение „ТРАКИЯ ИКОНОМИ-
ЧЕСКА ЗОНА“ в областта на индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, 
здравеопазването, образованието и пазара на труда.  

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) е орган за осъществяване на консултации и съ-
трудничество към ОСР, който работи за обособяването на неформалното пространствено обединение „Тракия ико-
номическа зона“ като Район за целенасочена подкрепа от държавата (РЦПД) и постигане на стратегическите цели: 

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ в качеството си на ръководна структура следва да:  

- Приема решения за Областната стратегия за развитие като обособен РЦПД (район за целенасочена подкрепа 
от държавата); 
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- Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките 
за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; - Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ре-
сурсно осигуряване изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително и финансиране на общински 
проекти в рамките на ТИЗ; 

- Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие, 
свързан с обособения РЦПД; 

- Извършва анализаторска дейност и предлага на министерства и на общините промени в нормативните актове. 

- Създава инициативи пред компетентните органи, свързани с промени в законодателството, което ограничава 
възможността за ползване на финансова подкрепа за проекти, разработвани в обособения РЦПД „Тракия икономи-
ческа зона“. 

Институционалната форма на ТИЗ се осъществява в рамките на Закона за регионалното развитие. Девет общини 
- Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски, и две сдружения 
„Клъстер проектиране и строителство“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ са по-
дписали на 20 март 2014 година Меморандум за активна подкрепа за реализацията на ТИЗ като двигател на регио-
налното развитие в област Пловдив. С Решение № 2 от 04.01.2016 г. на Пловдивски окръжен съд е извършена про-
мяна на наименованието на сдружението от „Клъстер проектиране и строителство“ в „Клъстер Тракия икономическа 
зона“. 

В ТИЗ предприятия, търговски и логистични бази са изградени от световни лидери като АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 
ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД, "СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, СЕНСАТА 
ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД, КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД 
КО КД, ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД, МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ, ЕООД, ТЕХНО АКТАШ 
АД, „ЛИНДЕ – МОТОКАР СЕРВИЗ“ ООД, „ФЕРЕРО ОХГ – ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, 
„БАЛКАН СТАР РИЕЙЛ“ ООД и др. 

Тук развива дейност една от най-значимите промишлени компании в България – 

„КЦМ 2000” АД. Знакови български марки – „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“АД, „МАКСКОМ“ ЕООД, „АГРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ДИ-
МИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД“, „РЕФАН 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, „АТАРО КЛИМА“ ЕООД, „АНДИ БГ“ ООД, „АГРИЯ“ АД, „БОРЧВОР“ ЕООД, „ИНСА ОЙЛ“ ООД, „ВЕДИ 
СПЕД“ ЕООД, „ВИНЗАВОД“ АСЕНОВГРАД АД, „БИО ФРЕШ“ ООД, „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, „ТЕД БЕД“ ЕАД и др. също имат 
обекти в зоната. 

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) е един от мащабните икономически проекти на България, който непрекъснато 
се разраства. ТИЗ обединява три индустриални активно работещи зони, два технологични парка и един аграрен 
център в начален етап на развитие:

- „Марица” 

- „Раковски” 

- „Куклен”  

- Парк „Образование и високи технологии” - Пловдив 

- Високотехнологичен парк „Иновации” 

- Агроцентър „Калояново”.  

Предимствата на „Тракия икономическа зона“ са: 

•	 Стратегическа географска локация – на кръстопътя между Азия и Европа с артерии до Северна Африка, Близ-
кия Изток и Русия, първата европейска страна по древния път на коприната, тук преминават 3 от 10 панев-
ропейски транспортни коридора /всяка дестинация в Европа може да бъде достигната до 24 часа/, ключови 
международни железопътни артерии, в непосредствена близост до Международно летище Пловдив, интер-
модален терминал, на 2-8 часа разстояние от основните морски пристанища - Бургас и Варна (България), 
Солун (Гърция), Текирдаг (Турция) и Русе (на река Дунав). 

•	 Инфраструктурна обезпеченост – транспорт, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, те-
лекомуникации. 

•	 Индивидуално административно обслужване от специализирано звено, ускорени процедури. 

•	 Мобилна и квалифицирана работна сила. 

•	 9 ВУЗ за сътрудничество: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет, Универси-
тет по хранителни технологии, Медицински университет, Технически университет – София, филиал Пловдив; 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите – Пловдив, Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, Европейско висше училище по 
икономика и мениджмънт – Пловдив. 
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•	 35 училища в област Пловдив– основни, средни, профилирани и професионални училища, които извършват 
обучение за придобиване на професионална квалификация 

•	 Взаимодействие със специализирани научни институти по икономически сектори. 

Проектите в „Тракия икономическа зона“ се осъществяват благодарение на завършеното устройствено планира-
не на територията, подкрепата на местните общински власти, Българската агенция за инвестиции, международните 
сътрудничества и работата на екипа в зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промиш-
лени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски обекти; юристи, посредници. В ТИЗ се израждат обекти, 
свързани с интересите на инвеститорите и съобразени с разпоредбите на българското законодателство.

VII. Програма за устойчиво развитие на „Тракия икономическа зона“

Цел на програмата
Да се разработят и приложат на практика модели за работа под формата на публичночастно партньорство (ПЧП) 

и модели на финансиране, които да бъдат мултиплицирани в други региони на страната, както и да дефинира насър-
чителни мерки или облекчителни режими по следните взаимосвързани теми:  

•	 подобряване пазара на труда и мотивация на работната ръка,   

•	 облекчения при финансиране на инвестиционни проекти,  

•	 модели за работа с общините и фирмите (работодателите) под формата на ПЧП,  

•	 образование и професионална квалификация,  

•	 включване на малцинствата в трудовата сила, 

•	 инфраструктурна достъпност, 

•	 работа с ресорните министерства и дефиниране на конкретната форма на подкрепа (облекчителни режими 
от всяко ведомство). 

Основни компоненти на програмата
1. Заетост, квалификация, социални дейности; 

2. Образование; 

3. Инфраструктурна обезпеченост на индустриалните зони/ технологичните паркове; 

4. Стратегически партньорства – икономическо сътрудничество с държавите от ЕС, икономическо сътрудничест-
во с държави от други региони; 

5. Работа с НПО за разработване и участие в проекти; 

6. Финансиране на инициативите по програмата – форми, институции, участници; 

7. Интегриране на ромското население и включването му в програми за заетост и квалификация; 

8. Публичност и разпространение. 

Работа по отделните компоненти 
1. Заетост, квалификация, социални дейности 
1.1 Заетост и професионална квалификация  

- За нуждите на бизнеса 
Обвързване на средните училища с предприятията в ТИЗ и общините – създаване на паралелки с актуални спе-

циалности според нуждите на фирмите – осигуряване на стаж на работното място в съответната фирма. Фирмите 
подпомагат инициативата с разработени учебни програми, осигуряват материална база -  лаборатории, компютри, 
софтуер, оборудват специализирани кабинети.  

Постигнато: Реализирани примери в общините Раковски, Асеновград, Калояново и Марица. 

- За придобиване на професия за безработните и отпадналите от пазара на труда – мотивиране с осигуряване 
на работа, предоставяне на социални жилища при сключване на постоянен трудов договор. 

- Интегрирана и целенасочена подкрепа за подпомагане развитието на вече направените инвестиции, както и 
за привличането на нови съвместно с Клъстер ТИЗ, JobTiger, Сдружение „ДЕМО“, консорциум от партньорски ЦПО и 
с подкрепата на Областна администрация - Пловдив и Община Пловдив, обхващащ следните 4-ри фази: 

•	ПЪРВА ФАЗА: 

Организиране на Дни на кариерата от JobTiger; 

•		ВТОРА ФАЗА: 

Професионално ориентиране, обучения по ключови компетентности и обучения по конкретни професии - насо-
чени към фирмите от ТИЗ; 
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•		ТРЕТА ФАЗА: 

Изграждане на мрежа от професионални училища и колежи; 

•		ЧЕТВЪРТА ФАЗА: 

Осигуряване на необходимата инженерна и социална инфраструктура за ТИЗ; 

•		ПЕТА ФАЗА: 

Мултиплициране на добрите практики. 

1.2. Жилища за индустрията – изграждане на социални жилища за повишаване на мотивацията и удовлетворе-
ността от труда на заетата работна сила. 

Изграждане на социални жилища за работниците и служителите в ТИЗ – отдаване под наем дългосрочно, по-
дписани договори с работодатели в ТИЗ, подкрепящи инициативата. Предвижда се този проект да се осъществи с 
подкрепата на ЕС фондове или други източници за финансиране. 

2. Образование
2.1 Създаване на Образователно-индустриален борд; 

Подписано е Споразумение за учредяване на Образователно-индустриален борд на 29.09.2016 г. между МОН – 
представлявано от г-жа Миглена Кунева, община Пловдив, Клъстер ТИЗ и Индъстри уоч. 

2.2 Активна работа с Регионалните управления на образованието (РУО); 

2.3 В процес на подготовка е проект за създаване на Професионален колеж в Пловдив, в момента се извършва 
проучване на нуждите на предприятията в региона;

2.4 Висше образование – фирмите от ТИЗ отпускат стипендии за студенти по специалности, от които имат нужда 
– този модел вече е работещ. Нужно е да се популяризира, за да привлече повече привърженици; 

2.5 Провеждане на срещи за проучване на нуждите и залагането им в учебната програма на Технически универ-
ситет (ТУ) Пловдив – в областта на мехатрониката и на Пловдивски университет (ПУ) – в областта на ИT. 

3. Инфраструктурна обезпеченост на индустриалните зони/ технологични паркове
3.1 Подкрепа за включване на инфраструктурата на ТИЗ в програмата на МРРБ и АПИ в изпълнение на Решение на 

МС № 617 от 12.08.2015 г. за приемане на анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, и 
за утвърждаване на списък с основни проблемни области и предложения за мерки по тях. За подобряване на инвес-
тиционната среда в област Пловдив е анализирано състоянието на съществуващата инфраструктура и изграждане 
на нова, както и степента на проектна готовност за осигуряване достъп до зоните – на приблизителна обща стой-
ност: 6 696 954 лв. Предвижда се тази инфраструктура да бъде изградена в рамките на две години от осигуряването 
на финансирането. 

3.2 Ролята на общините за предварителна подготовка - провеждане на процедури по ЗОП и включване на част от 
дейностите за инфраструктурна обезпеченост в общинските бюджети. Съвместна работа, свързана с проектиране и 
подготовка на процедури по ЗОП за избор на изпълнители.

4. Стратегически партньорства – икономическо сътрудничество с държавите от ЕС, икономическо сътрудни-
чество с държави от други региони и с местната икономика – малки и средни предприятия (МСП).

4.1 Дейност на Българо-китайска асоциация за бизнес развитие (БКАБР); 

4.2 Разработване на съвместен проект с Портър Сити в България: 

В „Тракия икономическа зона“ се планира да бъде изградена „EU-China New Economy Cooperation Pilot Zone – 
Plovdiv“ - иновативна обществена платформа за бизнес, логистика, финанси, директна връзка между потребителя и 
производителя, за онлайн и офлайн търговия. Тази комплексна платформа, обединяваща пазарите на Азия и Европа, 
цели конкурентност на цените на стоките и по-висока обращаемост.  

Иновативният проект е в унисон с концепцията на китайското правителство „Нова икономика“ и стратегията „Един 
пояс, един път“ (новия път на коприната). Чрез него ще се разработва и развива равнопоставено и взаимноизгодно 
сътрудничество за глобално икономическо възстановяване и реализиране на устойчиво развитие въз основа на 
примера, който град Шенджен дава с развитието на „Shenzhen Special Zone“. 

4.3 Сътрудничество с местната икономика – малки и средни предприятия (МСП), в ориентация към чужди и наши 
пазарни мрежи. 

5. Работа с НПО за разработване и участие в проекти 
5.1 Звено за разработка на проекти; 

5.2 Мониторинг и оценка на проектните предложения и проктните реализации. 

6. Финансиране на инициативите по програмата – форми, институции, участници
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Ресурсното осигуряване на ТИЗ следва да се осъществява чрез източниците за финансиране на широка институ-
ционална база за постигане на устойчиво развитие, а именно:  

1. държавния бюджет; 

2. бюджетите на общините; 

3. средства на физически и юридически лица; 

4. средства от фондовете на Европейския съюз (вкл. финансиране по плана 

„Юнкер“); 

5. международни финансови институции; 

6. други източници, определени със закон; 

7. създаване на Инвестиционен фонд ТИЗ. 

7. Интегриране на ромското население и включването му в програми за заетост и квалификация
7.1 Да се определи община/и с актуализирани общински планове за интегриране на ромите и съвместно с тях 

да се проучи възможността за разработването на пилотен проект за включване на ромите в работната сила, като се 
използва опита на британския инвеститор “William Hughes“ в индустриална зона „Раковски“. 

7.2 Да се установи работна връзка с общините и Областния съвет за сътрудничество по етническите и инте-
грационните въпроси за реализиране на секторната политика за малцинствата в област Пловдив в изпълнение на 
Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 г., която пряко кореспондира с Националната 
стратегия. 

8. Публичност и разпространение 
8.1. Популяризиране на Програмата на ТИЗ – публичност, визуализация, информация и комуникация; 

8.2. Учредяване на клуб/ бизнес общество за неформално общуване и подкрепа с фирмите инвеститори в ТИЗ; 

VIII. Заключение
Програмният документ „Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 г.“ е платформа за иденти-

фициране на иновационното развитие в област 

Пловдив, която не присъства в Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. 

Документът пряко кореспондира с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република Бъл-
гария 2014-2020 г. (ИСИС), като представя приоритетните тематични области за иновационно развитие в област 
Пловдив: „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехно-
логии“.  

Интелигентното специализиране в иновации, внедрени в промишлени системи, идентифицира и средата за раз-
витието им в индустриални зони.  

„Тракия икономическа зона“ с мобилизиране на ресурсите си и нарастващата степен на развитие се превръща 
в определящ фактор, отчитащ непрекъснат напредък в привличането на инвестиции, като подпомага растежа на 
икономиката в област Пловдив. Областното иновационно развитие на област Пловдив за периода 2017-2020 г. оп-
ределя целите, обхващащи четирите приоритета за иновационно развитие, и показва предпоставките и потенциала 
за прилагането и реализирането им. 
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ПРОЕКТ НА ИНОВАцИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕцИАЛИЗАцИЯ НА ОБЩИНА 
ПЛОВДИВ 2016 – 2020 г.

SWOT Анализ

Силни страни
•	 Пловдив е традиционен административен, промишлен, образователен, културен, научен, здравен, спортен 

и туристически център. 

•	 Град с водещ функция в обслужването на ареала и основен полюс на растеж и развитие на ЮЦР.  

•	 Професионалното и висшето образование има водеща роля в развитието на човешките ресурси за инова-
ционната екосистема на местно и регионално ниво и е обвързано с извършваните икономически актив-
ности/дейности в Пловдив.  

•	 В гр. Пловдив са съсредоточени университетите, колежите, научно-изследователските институти и лабора-
тории, които имат най-голям потенциал за осъществяване на научноизследователската и развойна дейност 
(НИРД). 

•	 „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) е един от най-мащабните икономически проекти на България, създаващ 
предпоставки и условия за развитие на НИРД.  

•	 В Община Пловдив и функционалния урбанистичен ареал на Пловдив са изградени няколко клъстера, кои-
то подпомагат развитието на системните връзки между участниците. 

•	 В някои университети и изследователски организации са изградени центрове за трансфер на технологии.  

•	 Конкурентно предимство на Пловдив са традициите в преработващата промишленост, което обуславя на-
личието на човешки капитал с необходимите умения и специфичен производствен капацитет в предприя-
тията. 

•	 Секторите Транспорт и складиране, Здравеопазване, Информация и комуникации се развиват динамично 
и имат нарастващата значимост  в Пловдив и ареала. Бързоразвиващите се сектори са белег на интензивна 
икономическа активност.  

•	 Икономически дейности с висок интензитет на технологии, които обуславят наличието на специфичен ноу-
хау са Производството на компютри и електронни уреди, Производството на машини и оборудване и Про-
изводството на електрически съоръжения. 

Слаби страни 
•	 Не е изградена регионална система за управление и мониторинг на НИРД. Системните връзки между изсле-

дователските организации и предприятията са слаби.   

•	 Териториалният обхват на Община Пловдив не съответства на регионалните функции, които градът изпъл-
нява. 

•	 Недостатъчно развити политики и практики за съвместни дейности за насърчаване на НИРД със съседните 
общини от агломерационния ареал. 

•	 Икономиката на Пловдив не използва оптимално наличния традиционен образователен и научен потен-
циал в ареала. 

•	 Голям дял от завършилите училища и университети продължават образованието си или намират работа 
извън града и не се завръщат в Пловдив. 

•	 Недостатъчно сътрудничество между предприятията и образователните институции (университети, учили-
ща) за организация на съвместни практики и стажове.   

•	 Относително ниски нива на финансиране на НИРД в публичния и частния сектор, както и недостатъчно 
бюджетно финансиране за НИРД на научните институти и университетите от държавния бюджет.  

•	 Ниско ниво на участие на предприятията и изследователските организации в програми и инициативи на 
ЕС за подкрепа на иновациите.  

•	 Не са изградени инвестиционни фондове и други финансови инструменти с регионален фокус за насърча-
ване на НИРД на предприятията. 

•	 Мнозинството от предприятията в региона не са запознати с възможностите за финансиране на инова-
ционната дейност и инвестират собствени средства, което поставя бариера пред поускорено развитие на 
НИРД и иновациите. 
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•	 Няма функциониращи инкубатори и/или акселератори за насърчаване на НИРД и предприемачеството на 
територията на Община Пловдив. 

•	 Съществен дефицит на човешки ресурс за развитие на НИРД, високотехнологични услуги и производства.  

•	 Съществуващата научно-изследователска инфраструктура на научните институти и университетите е не-
достатъчна, в някои случаи – морално остаряла.  

•	 Нивата на достъпност и използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в региона 
са под средните за страната.  

•	 Мнозинството от предприятията в региона не са предприели стъпки за защита на своята индустриална 
собственост, придобита чрез НИРД. 

•	 Услугите за защита и комерсиализация на интелектуалната и индустриалната собственост са относително 
слабо развити и имат ограничено предлагане. 

•	 Слаба интеграция на предприятията в глобалните вериги на добавена стойност и ограничено международ-
но присъствие на малките и средни предприятия (МСП). Относително нисък обем на преките чуждестран-
ни инвестиции (ПЧИ) в сектори с иновационен потенциал.  

•	 Не се наблюдава сектор, който едновременно да нараства динамично, да заема значителна част от оборота 
и от печалбата в Община Пловдив и функционалния урбанистичен ареал. 

•	 Най-бързо растящият сектор в ареала е Операции с недвижими имоти, който е ориентиран към местния 
пазар и има нисък износен потенциал. В допълнение, 40% от ПЧИ са насочени към Операции с  недвижими 
имоти и Производство и разпределение на електрическа енергия. 

•	 Наличието на значителни потоци от ПЧИ в разнообразни производства показва липса на ясно изразена 
специализация на предприятията. 

Възможности 
•	 Пловдив има най-големия по територия и население агломерационен ареал в страната, което създава въз-

можности за изграждане на системни регионални и глобални връзки за развитие на НИРД, диверсификация 
на човешките ресурси и икономии от мащаба при развитие на НИРД. 

•	 Разработване на устойчив механизъм за стратегическо управление на иновационната екосистема. Осигу-
ряване на системни връзки между изследователските организации с предприятията, и интегриране на по-
требностите на предприятията в процеса на НИРД. 

•	 Продължаване на усилията за изграждане на позитивен имидж на Пловдив като атрактивна дестинация за 
ПЧИ и град с благоприятни условия за работа и живот в България.  

•	 Създаване на иновационна платформа за обмен на информация и стимулиране на сътрудничеството меж-
ду предприятията, изследователските организации, публичния сектор и гражданите в областта на науката, 
технологиите и иновациите. 

•	 Наличие на компактни свободни територии в гр. Пловдив (като Гладно поле) за изграждане на иновационна 
инфраструктура за интегрирано развитие на НИРД. 

•	 Интеграция на социалните иновации в цялостни решения, отговарящи на основните социални предизви-
кателства.  

•	 Стимулиране на високотехнологични и средно-към високотехнологични производства с цел повишаване 
техния дял в регионалната икономика.  

•	 Възможност за избор на технологични лидери/координатори в рамките на съществуващите партньорства 
и/или клъстери, които да координират дейностите и идеите, свързани с развитие на НИРД в съответната 
технологична област и да подпомагат разработването на нови проекти за сътрудничество. 

•	 Наличие на групирани дейности в хранителната индустрия с потенциал да се превърне в зона с високотех-
нологични производства в рамките на високотехнологичен клъстер „АгроФуудТех“. 

•	 Потенциал за развитие на нови икономически клъстери като Производство на машини и оборудване, Опа-
ковки, Транспорт и логистика, Хранително-вкусова промишленост, Текстил и облекло, Фармация и козмети-
ка, „Аутомотив“ (дейности за автомобилната индустрия). 

•	 Ефективно използване на възможностите за финансиране на НИРД, предоставяни от 

•	 Европейските структурни и иновационни фондове (ЕСИФ), други програми и инициативи на ЕС, и между-
народни донори.  

•	 Широко въвеждане на ИКТ, както в частния, така и в публичния сектор като инструмент за насърчаване на 
НИРД. 
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•	 Организиране на дуално обучение в професионалните училища като мярка за увеличаване на наличния 
висококвалифициран човешки ресурс в работоспособна възраст. 

•	 Придобиване и укрепване на предприемачески знания и компетенции на човешките ресурси. Стимулиране 
на предприемаческата култура.  

•	 Разработване и предоставяне на специализирани услуги по заетостта на местно равнище. 

Заплахи 
•	 Неблагоприятни демографски тенденции - поради  слаб естествен и механичен прираст на населението.  

•	 Недостатъчна интеграция и участие на всички заинтересовани страни в управлението на иновационната 
екосистема.  

•	 Липса на фокус и прекомерна диверсификация на инвестициите за НИРД в предприятията и изследовател-
ските организации. 

•	 Слабо развитие на платформите за технологичен трансфер на регионално и местно ниво.  

•	 Бързо изменение на технологиите (особено в областта на ИКТ, автоматизация на производствени процеси, 
роботика, нови материали, триизмерно (3D) принтиране), което води до технологично изоставане на пред-
приятията и критично намаляване на тяхната конкурентоспособност.  

•	 Конкуренция от други региони в рамките на ЕС с изградени динамични икономически зони и клъстери. 

•	 Увеличаване на конкурентния натиск от развиващите се страни в ниско-технологичното и средно-техноло-
гичното производство.  

•	 Консервативен подход при банковото кредитиране на проектите за развитие на НИРД. 

•	 Забавено въвеждане на финансовите инструменти за насърчаване на НИРД на предприятията. Слаб инте-
рес към възможностите за използване на финансови инструменти за развитие на НИРД.  

•	 Фрагментиран и некоординиран процес на дигитализация на бизнес моделите на предприятията. Слабо 
използване на ИКТ за развитие на НИРД в научните организации и университетите. 

•	 Недостатъчна координация на мерките за подобряване на ресурсната ефективност на предприятията в 
рамките на клъстерите. 

•	 Преобладаващият дял на средно и нискотехнологичното производство в Община Пловдив и ареала пред-
ставлява бариера за ускорено развитие на НИРД и иновациите. 
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СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

БЕЗРАБОТИцА
Регистрираните безработни в бюрата по труда на Пловдивска област през 2016 г. отбелязват значително по-ниски 

месечни стойности спрямо 2015 г. 
Средномесечният им брой през 2016 г. е 20001 души срещу 25443 души през 2015 година.

 

Брой регистрирани безработни в Пловдивска област
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Равнището на регистрирана безработица в областта в края на декември 2016 г. е 5,8% и е по-ниско от средното 
за страната – 8,0%.

Равнището на регистрирана безработица в областта в края на декември 2016 г. е най-високо в община Брезово, 
а най-ниско в община Сопот.

                                                                                                                                                                                   

Равнището на регистрирана безработица в Пловдивска област по 
общини към 31.12.2016 г. /в %/
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Структура на регистрираните безработни в Пловдивска област  през 2016г. /средномесечни 
стойности/

По пол регистрираните безработни се разпределят: 44% /8711/ - мъже и 56% /11290/ - жени.
От регистрираните безработни 3368 /17%/ са младежи до 29 г., 5800 /29%/ са жени над 50 и мъже над 55 г.
С намалена работоспособност са 1087 души /5,4%/, а продължително безработни /с регистрация над 1 година/ 

7369 души – 37% от всички регистрирани. 
От регистрираните безработни в областта 3720 /19%/ са с работническа професия, 4433 /22%/ са специалисти и 

11848 /59%/ са без квалификация.

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
През 2016 година работодателите от Пловдивска област са заявили в териториалните поделения на 

Агенцията по заетостта 21021 свободни работни места /СРМ/. Те са с 5118 СРМ /32,3%/ повече в сравне-
ние с предходната година. 
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Увеличението на заявените СРМ засяга не само първичния трудов пазар, а и субсидираните СРМ по 
програми и мерки за заетост.

Структура на заявените СРМ в Пловдивска област

2016г. 2015г. Ръст
брой дял/%/ брой дял/%/ брой %

Всичко 21021 100,0 15903 100,0 5118 32.2
На първичния пазар 18207 87 13867 87 4340 31.3
На вторичния пазар, в т.ч. 2814 13 2036 13 778 38.2
- по програми за заетост 2606 - 1894 - 712 38
- по мерки от ЗНЗ 208 - 142 - 66 46

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар, извън програмите за заетост и насърчителни-
те мерки по ЗНЗ, са 18207. В сравнение с предходната година те нарастват с 31,3 на сто или с 4340 СРМ. 

През 2016 г. продължи тенденцията от предходните години частният сектор да предлага по-голямата част от ра-
ботните места на първичния трудов пазар. Работодателите от частния сектор са заявили 12380 работни места /68 на 
сто/ срещу 5827 СРМ или 32 на сто от заявените СРМ в обществения сектор. 

Най-много работни места /7189 или 38% от местата на първичния трудов пазар/ са заявени в преработвателната 
промишленост, а в сферата на търговията, ремонт на автомобили и битова техника са заявени 2410 СРМ или 13%. 
Работните места, заявени в селското стопанство са 599 СРМ /3%/.

В професионалната структура на предлаганите СРМ на първичния трудов пазар с най-голям дял са тези без изиск-
вания за квалификация на работниците – 15278 СРМ. 

През 2016 година на вторичния трудов пазар /по програми и мерки за заетост/ са заявени 2814 СРМ, в това чис-
ло 2606 СРМ са в рамките на програмите за заетост и 208 СРМ са обявени по насърчителните мерки от ЗНЗ. 

Броят на субсидираните работни места нараства с 38% или със 778 СРМ в сравнение с 2015г. 

РЕАЛИЗАцИЯ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
1. Посреднически услуги по заетостта

През 2016 г. на работа са постъпили общо 18406 безработни, регистрирани в бюрата по труда от Пловдивски 
регион. Те представляват 52  на сто от изходящият поток от безработни.  

Постъпилите на работа безработни

2016г. 2015г. Ръст
Постъпили 
на работа 

всичко
в т.ч. чрез ДБТ

Постъпили 
на работа 

всичко
в т.ч. чрез ДБТ

Постъпили 
на работа           

всичко
чрез ДБТ

брой брой % брой брой % брой % брой %
Пловдивска 
област 18406 13665 74 17137 13183 77 1269 7,4 482 3.6

През 2016 г. от общо започналите на работа безработни, 13665 са устроени на работа чрез посредничеството на 
Дирекции „Бюра по труда” /ДБТ/. Броят на устроените на работа с посредничеството на ДБТ е с 4% по-голям спрямо 
предходната година. 

Структура на устроените на работа безработни чрез посредничеството на ДБТ в Пловдивска област 
през  2016г.

области / ДБТ

Всичко 
постъпили на 

работа чрез ДБТ, 
в т.ч.

На първичния 
трудов пазар

На вторичния трудов пазар

Всичко по програми за 
заетост по насърчителни мерки

бр. лица бр. лица % бр. лица % бр. лица % бр. лица %

ДБТ Асеновград 1521 1144 75,2% 377 24,8% 350 23,0% 27 1,8%

ДБТ Карлово 1736 1449 83,5% 287 16,5% 255 14,7% 32 1,8%

ДБТ Марица 2086 1814 87,0% 272 13,0% 237 11,4% 35 1,7%

ДБТ Пловдив 4700 4173 88,8% 527 11,2% 495 10,5% 32 0,7%

ДБТ Първомай 1180 819 69,4% 361 30,6% 335 28,4% 26 2,2%

ДБТ Раковски 916 714 77,9% 202 22,1% 179 19,5% 23 2,5%

ДБТ Родопи 1526 1279 83,8% 247 16,2% 217 14,2% 30 2,0%
Пловдивска 
област 13665 11392 83,4% 2273 16,6% 2068 15,1% 205 1,5%



73

През 2016 година е отбелязан по-голям брой на устроените на работа на първичния трудов пазар и приблизи-
телно същия брой на устроените на субсидираните работни места по програми и мерки за заетост в сравнение с 
2015 година. 

На първичния трудов пазар /в реалната икономика/ на работа са устроени 11392 безработни, които са с 583 души 
или 5% повече спрямо предходната година. 

На вторичния пазар работа е осигурена работа на 2373   души или със 101 по-малко от миналата година /2374/. 
Намаляването на броя на устроените на работа на вторичния трудов пазар засяга само програмите /-144/, докато 
устроените по мерките за заетост се увеличават/+43/.  

2. Програми и мерки за заетост и обучение
През 2016 година броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и програми за заетост и обучение в 

Пловдивска област е общо 1238 лица.

2.1. Насърчителни мерки
През 2016 г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 189.
С най-голям брой включени безработни от Пловдивска област през годината са следните насърчителни мерки 

по ЗНЗ:
•	 По	чл.36	от	ЗНЗ	/за	безработните	младежи	до	29	годишна	възраст/	през	годината	в	мярката	са	включени	73	

младежи. Преференцията е предпочитана от работодателите, поради възможността да наемат на работа мла-
ди хора, които са амбицирани, адаптивни и с перспектива за развитие в условията на динамично променящ 
се пазар.

•	 По	чл.41	и	чл.41а	от	ЗНЗ	/за	насърчаване	на	работодателите	да	приемат	за	стажуване	и	чиракуване	на	младе-
жи до 29 години/ на работа са постъпили 12 души.

•	 По	чл.	52,	ал.1	и	ал.2	от	ЗНЗ	/за	насърчаване	наемането	на	безработни	лица	с	трайни	увреждания/	през	2016	
г. работодателите са наели 10 безработни от областта.

•	 По	53а	от	ЗНЗ		/	за	майки	(осиновителки)	с	деца	от	3-	до	5-годишна	възраст/	през	2015	г.	работодателите	са	
наели 17 безработни от областта.

•	 По	чл.	55а	от	ЗНЗ	/	за	безработни	над	50-годишна	възраст/	включените	в	заетост	са	36	лица.
•	 По	чл.	55в	от	ЗНЗ	/	за	продължително	безработни	лица/	включените	в	заетост	са	22	лица.

2.2. Програми за заетост и обучение
През 2016 година нововключените в програми за заетост и обучение в Пловдивска област са 1049 лица. 
Сред реализираните през годината програми на територията на областта са:
•	 Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”   

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

През 2016 г. в Програмата са включени 308 безработни от Пловдивска област. 
•	 Проект "Шанс за работа - 2016" 

 Нововключените в заетост лица са 47 души.
•	 Регионални и браншови програми за обучение и заетост – 

Устроените на работни места, вкл. за стажуване са 138 души.
•	 Проект "КЛИПС" -БТПП 

Включените в проекта през 2016 г. са 122.
•	 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. 

В програмата през годината са включени 133 лица.
•	 Програма "Старт на кариерата" 

В заетост по програмата през годината са включени 39 лица.
•	 План  за обучения, провеждани от  ДП БГЦПО в изпълнение на публичните задачи по чл.60а, ал.10 от 

ЗНЗ за 2016г. 
През 2016 г. са обучени 83 безработни лица от областта.

3.3.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
През 2016 г. по схемите на ОП „РЧР” нововключените лица в Пловдивска област са  2 753.

Схема „Младежка заетост”.  Включени в заетост по схемата са 667 лица, от които 379 нововключени.  
Схема „Обучение и заетост на младите хора”.  През 2016 г. в схемата са включени в заетост 1 711 лица.
Схема „Обучения и заетост”.  Включените в заетост по схемата през годината са  193 лица.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Пловдив
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НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОцЕСИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните 
десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, 
здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на 
населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2015 г. могат да се отчетат увеличената раждаемост, намаляващата детска 
смъртност. 

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2015 г. изчисленото постоянно население на 
област Пловдив е 674 435 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 2 303 души, или с 0.3%.

Население на област Пловдив към 31.12. по години и пол
(Брой) 

Години Общо Мъже Жени

1990 785 121 384 036 401 085

1995 733 025 355 771 377 254

2001 714 779 345 720 369 059
2005 707 570 340 971 366 599
2006 706 413 340 083 366 330
2007 705 121 339 242 365 879
2008 704 057 338 641 365 416
2009 701 684 337 639 364 045
2010 696 300 334 955 361 345
2011 680 884 328 759 352 125
2012 678 818 327 550 351 268
2013 678 197 327 127 351 070
2014 675 586 325 608 349 978
2015 674 435 324 213 349 070

В общия брой на населението жените са повече (51.8%), или на 1000 мъже се падат 1077 жени. 

Към 31.12.2015 г. в градовете живеят 504 338 души, или 74.9% от населението на областта, а в селата - 168 945 души 
(25.1%). 

Към края на 2015 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 - села. В 17, или в 8.0% 
от населените места живеят от 1 до 50 души. 

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на относителния дял на 
децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. 

Към 31.12.2015 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.3% (136 690) от населението 
на областта. В сравнение с 2014 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.5 
процентни пункта. 

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените 
на възраст над 65 години е 23.7%, а на мъжете - 16.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете 
и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях. 

Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 14.2% (95 726) от общия брой на населението. Спрямо 2014 г. този дял се 
увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. намалява с 0.4 процентни пункта. 

Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастова зависимост - отношението на лицата под 15 и на 65 и повече 
години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 52.7%. През 2005 и 2014 г. 
този коефициент е бил съответно 43.7 и 51.5%. В градовете това съотношение е по-благоприятно - 49.2%, отколкото 
в селата - 64.4%.

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължаващия процес на остаряване, 
което естествено води до нарастване на показателя за средната възраст на населението. През 2000 г. този показател 
е бил 39.9 години, а през 2014 г. - 43.0 години. През 2015 г. средната възраст на населението общо за областта е 43.1 
години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на 
населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 42.2 години, а в 
селата той е 45.8 години.
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Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура - раз-
пределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху обхвата на населението във и над 
трудоспособна възраст оказва както остаряването на населението, така и законодателните промени в определяне-
то на възрастовите граници на населението при пенсиониране1.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Пловдив
(Проценти) 

Години 

Възрастови групи 

под 
трудоспособна 

възраст 

във 
трудоспособна 

възраст 

над 
трудоспособна 

възраст

1990 21.3 56.9 21.8

1995 18.6 57.1 24.3

2001 15.9 59.7 24.4
2005 14.4 62.8 22.8
2006 14.1 63.2 22.6
2007 14.1 63.5 22.4
2008 14.1 63.6 22.3
2009 14.3 63.4 22.3
2010 14.4 62.9 22.7
2011 14.3 61.8 23.9
2012 14.5 61.9 23.6
2013 14.7 61.8 23.5
2014 14.9 61.2 23.8
2015 15.1 60.9 24.0

Населението във трудоспособна възраст към края на 2015 г. е 410 050 души или 60.9% от цялото население.  
В сравнение с предходната година тази категория население е намаляла с 3 693 души или с 0.9%.

Фиг. 1. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Пловдив по години 
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Населението над трудоспособна възраст през 2015 г. е 161 435 души. За една г. то се е увеличило с 561 души. Това 
се дължи на остаряването на населението и на замразяването на възрастовата граница за пенсиониране за послед-
ните три години.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава тенденция на увеличение. През 2010 г. в сравнение с 
2009 г. увеличението на тази категория население е с 343 души, а през 2015 г. спрямо предходната - с 829 души. През 
2015 г. населението под трудоспособна възраст възлиза на 101 798 души.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско за-
местване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя 
на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2015 г. това съотношение е 66. За сравнение, 
през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 122 млади хора.

1 
При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2015 година са включени мъжете на възраст от 16 до навършването на 63 

години и 8 месеца и жените на възраст от 16 до навършването на 60 години и 8 месеца.
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2. Раждаемост на населението

През 2015 г. продължи увеличаването на броя на ражданията в областта и повишаването на равнището на ражда-
емостта. През 2015 г. в област Пловдив са родени 6 708 деца, от които 6 668, или 99.4%, са живородени. В сравнение 
с предходната година броят на живородените се е увеличил с 32 деца. Коефициентът на раждаемост е 9.9‰2.

От всички живородени през 2015 г. 3 463 са момчета, а 3 205 - момичета, или на 1000 момчета се падат 925 моми-
чета.

В градовете живородените деца са 5 179, а в селата - 1 489 деца, или на 1000 души от градското население се падат 
10.3 живородени деца, а на 1000 души от селското население - 8.8 живородени деца. Увеличение на раждаемостта е 
регистрирано в градовете, докато в селата е регистрирано незначително намаление.

Раждаемостта в област Пловдив е малко по-висока от средната за България - с 0.7‰.

Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението в област Пловдив

Години Раждаемост 
(на 1000 души) 

Естествен 
прираст (на 
1000 души) 

Тотален 
коефициент на 

плодовитост
1995 8.4 -3.9 .

2001 8.7 -4.4 1.21

2005 9.2 -4.5 1.27
2006 9.4 -4.5 1.29
2007 9.9 -4.1 1.37
2008 10.3 -3.5 1.44
2009 10.9 -2.5 1.55
2010 10.3 -3.6 1.49
2011 10.0 -3.8 1.54
2012 9.8 -4.5 1.53
2013 9.6 -4.1 1.52
2014 9.8 -4.3 1.58
2015 9.9 -4.8 1.61

Формиралата се тенденция на намаляване на раждаемостта след 2009 г. се дължи предимно на намаляване на 
плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост3. Докато през 2009 г. 
средният брой живородени деца от една жена е бил 1.55, то през 2014 г. той достига 1.58, а през 2015 г. се увеличава 
до 1.61 деца. Като се има предвид, че броят на жените във фертилна възраст намалява и непрекъснато се увеличава 
средната възраст на майката при раждане на дете - 28.2 години за област Пловдив през 2015 г., може да се констати-
ра, че увеличеният брой на ражданията се дължи основно на раждането на второ или следващо дете.

Фиг. 2. Сключени бракове и живородени деца, коефициент на плодовитост в област Пловдив по години
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От 1991 - 1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на 
извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 24.2% през 1995 г. нараства на 56.4% за 2014 година. През 2015 

2 
Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.



77

г. броят на живородените извънбрачни деца е 3 722, или 55.8%. Високата извънбрачна раждаемост може да се обяс-
ни със значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора, без те да са оформени в юридически 
брак. 

3. Смъртност на населението

В общата смъртност сред населението не настъпват съществени изменения. През 2015 г. броят на умрелите е 9 
943 души. В сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 380 души, като коефициентът на обща 
смъртност4 (14.7‰.) е с 0.6‰ по-висок от този през 2014 г., което се дължи на общото намаление на населението.

Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.9‰), отколкото сред жените (13.7‰) и в селата 
(21.1‰), отколкото в градовете (12.6‰).

Коефициенти на обща и детска смъртност в област Пловдив

Години Обща 
смъртност ‰ 

Детска 
смъртност-‰

1995 12.3 12.0

2000 13.3 16.0

2001 13.0 11.4
2005 13.7 13.7
2006 13.9 11.9
2007 14.0 8.7
2008 13.8 9.4
2009 13.4 10.3
2010 13.9 7.8
2011 13.8 9.2
2012 14.3 8.1
2013 13.6 8.3
2014 14.1 8.3
2015 14.7 7.5

След достигнатото високо равнище през 1999 г. - 16.9‰, коефициентът на детска смъртност5 намалява и през 
2015 г. достига 7.5‰. През 2015 г. в областта са умрели 50 деца на възраст до една година.

Равнището на детската смъртност в областта е с 0.9‰ по-високо от средното за България.

Фиг. 3. Коефициенти на обща и детска смъртност в област Пловдив по години
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Равнището на общата смъртност на населението в област Пловдив е по-ниско с 0.6‰ от средното в България.

4. Естествен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. Тъй като от 1990 г. 
досега умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което насе-

4 
Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

5 
Брой умрели деца на възраст под една година на 1 000 живородени деца.
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лението на областта непрекъснато намалява. През 2015 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 3 275 
души. Това е второто най-голямото намаление на населението в резултат на естествения прираст след 2006 година. 
Стойността на коефициента на естествения прираст6 е минус 4.8‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в 
селата - минус 12.3‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.3‰. 

Фиг. 4. Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Пловдив по години
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В област Пловдив естественият прираст е с 1.4‰ по-висок от средния за страната.

5. Брачност и бракоразводност

През 2015 г. са регистрирани 2 917 юридически брака, като те са с 314 повече от предходната година, и това е 
най-високата стойност след 2008 година. От тях 82.9% са в градовете. В селата са сключени 499 брака.

Фиг. 5. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Пловдив по години
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През 2015 г. броят на регистрираните бракоразводи е 994 и е с 1 по-голям от този през 2014 година. 81.4% от тях 
се отнасят за градовете. Над 91.0% от разводите са по взаимно съгласие, 6.5% са поради несходство в характерите, 
а за 1.0% от тях причината е фактическата раздяла.

6. Вътрешна и външна миграция на населението

Вътрешната миграция включва лицата, които са променили настоящия си адрес в рамките на областта и страната.

През 2015 г. в преселванията между населените места в областта и страната са участвали над 5.6 хил. души, които 
са с 1.5 хил. повече в сравнение с предходната година.

От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в страната, 45.9% са мъже и 54.1% - жени.

По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите

6 
Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.
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се са лицата във възрастовата група 20 - 39 години (33.5%), следвани от лицата на 40 - 59 години (23.9%). Значител-
но по-малък е делът (19.5%) на лицата под 20 години и на тези на 60 и повече навършени години - 23.0%.

Най-голямо движение има по направлението „град-село“. Почти 2.7 хил. души (47.5%) са сменили местоживеенето 
си от град в село. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „село-град“ - 1.4 хиляди (24.8%) и 
над 1.0 хиляди (18.0%) по направлението „град- град“. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички 
мигранти през 2015 г. 550 души (9.7%) са се преселили от селата в селата.

В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на селата се е увеличило с 1 282 души, рес-
пективно с толкова е намаляло населението в градовете.

Преселващите се, избрали за свое ново местоживеене област Пловдив са 9 974. Областите с най-големи относи-
телни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) - 7.8%, Пазарджик - 5.5%, Смолян - 4.7%, 
Хасково - 4.4% и Стара Загора - 3.9%.

В резултат на механичния прираст населението на областта през 2015 г. се е увеличило с 972 души.

През 2015 г. 1 097 души са променили своя настоящ адрес от областта в чужбина, като от тях 53.3% са мъже.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в Пловдивска област, или потокът на имигрантите 
включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение 
за постоянно пребиваване в страната. През 2015 г. 1 434 лица са променили своето обичайно местоживеене от чуж-
бина в Пловдивска област. Относителният дял на мъжете е 48.5%, а на жените - 51.5%.

Фиг. 6. Структура на вътрешномиграционните потоци през 2015 г. в област Пловдив - %
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7. Прогноза за населението на област Пловдив до 2070 година

През 2014 г. в НСИ е актуализирана демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в 
перспектива до 2070 година. Тенденциите в перспективното развитие на населението в областите по пол и възраст 
са обвързани със съответните проекции в националната прогноза (I вариант - реалистичен) общо за страната, която 
удовлетворява концепцията за конвергентност на страните от ЕС.

Прогноза за населението на област Пловдив по пол до 2070 година

(Брой) 

Години Общо Мъже Жени

2015 674 435 326 859 350 786

2020 670 897 323 729 347 168

2025 662 160 320 054 342 106
2030 652 733 316 317 336 416
2035 643 348 312 801 330 547
2040 634 152 309 466 324 686
2045 624 797 306 009 318 788
2050 614 890 302 124 312 766
2055 604 379 297 738 306 641
2060 593 194 292 902 300 292
2065 581 564 287 821 293 743
2070 569 925 282 815 287 110

От данните в горната таблица се вижда, че очакванията са през 2070 г. населението в Пловдивска област да нама-
лее със 107 720 лица или 15.9%. При мъжете намалението е с 44 044 лица или 13.5%, а при жените - с 63 676 лица или 
18.2%. Средното намаление на населението през периода 2015 - 2070 г. е с 1.6% на петгодишен период. 
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Методологични бележки
Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната 

година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. 

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Национал-
ния статистически институт. 

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, 
разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. 
Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граж-
дански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ 
адрес. 

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени 
според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, 
общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. 

Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето. 

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. 

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на 
датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на 
събитието. 

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Сред-
ногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предход-
ната и края на отчетната година. 

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извърш-
ват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността 
и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. 

Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономи-
ческо развитие на страната. 

•	 I вариант (целеви): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на 
Европейския съюз за демографското и социалноикономическото развитие на страните членки. 

•	 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага, че демографското развитие ще проти-
ча при благоприятни социално-икономически процеси в страната. 

•	 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипо-
тези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. 

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ, за развитието на населението до 2070 година, е актуали-
зирана през 2014 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2011 година, оценено на 
база окончателни резултати от Преброяване на населението - 2011 година. Прогнозираното население е разпреде-
лено по пол и петгодишни възрастови интервали за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодиш-
ни възрастови и календарни периоди.

Източник: МТСП
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www.leader96.com
LEADER 96 Ltd.
3, Vazragdane Str., Rogosh, BULGARIA

tel./fax: +359 32 640 577 
e-mail: info@leader96.com

colection

2018

PASSION ON TWO WHEELS

20YEARS
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     БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД 

           Пловдив, бул.Христо Ботев  № 82 
                 тел.: 032 626082, факс: 032 624317 

                                          BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC. 
www.bthold.com                                          82, Hristo Botev  Blvd., Plovdiv, Bulgaria 
office@bthold.com                                       тel.:+359 32 626082, fax:+359 32 624317 
 
Автомобилни превози на конвенционални товари                                    Road transportation of safe cargo and passengers 

in the country and abroad; 
Rent of premises, offices, repair depots, storage areas; 
Annual and prior to departure technical inspections of vehicles; 
Automobile repair shops, car-washes, fuel stations.

   
и автобусни превози в страната и чужбина;                                                     
Отдаване под наем на площи, помещения, офиси, ремонтни бази;         
Годишни и предпътни технически прегледи на ППС;                                    
Сервиз на транспортни средства, автомивки, бензиностанции;                 

  ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 
„Тексимтранс“АД – Варна   052 750032 
„Автотрафик“АД – Бургас    056 854413 
„Автотранс“АД – Монтана   096 305322 
„Русе-спец.превози“АД – Русе 052 845263 
„Межд. младежки център“АД – Пловдив 032 632542 
„Филтранс“АД – Пловдив  032 692300 
„Автостарт“АД – Самоков  0722 66866 
„Транс юг“АД – Петрич  0745 60801 
„Странджа автотранспорт“АД – Царево  0590 52047 
„Товарни превози-91“АД – Видин  094 601661 
„Хемус автотранспорт“АД – Габрово 066 800693 
„Ел Ей Рент“АД  – Лом 0971 66632  
„Транспорт гарант“АД – В.Търново 062 603209 
„Родопи автотранспорт“АД – Девин 03041 2581 
„Троян автотранспорт“АД – Троян   0887857314 
„Напредък – тов.превози“АД – Н.Загора  0457 63651 
„Авторемонтен завод“АД – Смолян 0301 65301 
„Автотранспорт-Чирпан“АД – Чирпан 0416 92384 
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ГР. ПЛОВДИВ, 4006
УЛ. УДРОУ УИЛСЪН № 4, ЕТ. 2
ТЕЛ: 0893 454 996
E-MAIL: INFO@AVIS-ENG.EU 
WWW.AVIS-ENG.EU
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"ГБС-ПЛОВДИВ" АД
4000 Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" 

№24
тел.: 032 624 653
факс: 032 626 134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com

GBS-PLOVDIV PLC.
24, Hristo G. Danov Str., Plovdiv - 

4000, Bulgaria
Tel.: +359 32 624653
Fax: +359 32 626134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com
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гр. Пловдив: ул. Братя Бъкстон 122, тел.: 032 657 657
Мебели: 0889902 169
Строителни материали: 0884013 743
Баня: 0884013 826

гр. Първомай: 
Строителни материали: 0336 65797, 0889264 205
Железария: 033665808, 0885111 351
Мебели: 0336 66778, 0887702 831
с. Градина: 03162/2301, 0885/111 367
Е-mail: rila1@abv.bg
www.rilaonline.com

ЗА НАС:
Строителен хипермаркет “ РИЛА” е раз-
положен в южната индустриална зона в 
квартал “Кючук Париж”, което улеснява 
достъпа с автомобил откъм булевард 
“Александър Стамболийски” или откъм 
булевард “Кукленско шосе”, който свърз-
ва града с околовръстния път за автома-
гистрала “Тракия”.
Хипермаркетът разполага с 13 000 кв.м. 
площ, от които 3000 кв.м. застроена 
покрита търговска и 2000 кв.м. складова 
площ, където под един покрив се предла-
гат голямо разнообразие от артикули в 
секторите строителство, ремонт, всичко 
за банята, домашни потреби, инструмен-
ти, осветителни тела и др.
Специализирана изложбена зала с богат 
избор на качествени мебели. 
     Асортиментът от стоки е съвкупност от 
признати маркови продукти, допълнен с 
широка гама от висококачествени бъл-
гарски марки.

ОЩЕ….
1. Осигурен безплатен паркинг.
2. Поръчки. Част от предлаганите продукти може да бъде произведен
     по поръчка на клиента.
3. Тониране на бои и мазилки.
4. На изплащане.
5. Отстъпки при големи поръчки.
6. Осигурен безплатен транспорт за мебели в рамките на града.

Хипермаркет “РИЛА” 
НИСКИ ЦЕНИ ,  УДОБЕН ПАРКИНГ,  ЗООК ЪТ!

Елате!       Вижте!      Решете си проблема!
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ЗА НАС:
Строителен хипермаркет “ РИЛА” е раз-
положен в южната индустриална зона в 
квартал “Кючук Париж”, което улеснява 
достъпа с автомобил откъм булевард 
“Александър Стамболийски” или откъм 
булевард “Кукленско шосе”, който свърз-
ва града с околовръстния път за автома-
гистрала “Тракия”.
Хипермаркетът разполага с 13 000 кв.м. 
площ, от които 3000 кв.м. застроена 
покрита търговска и 2000 кв.м. складова 
площ, където под един покрив се предла-
гат голямо разнообразие от артикули в 
секторите строителство, ремонт, всичко 
за банята, домашни потреби, инструмен-
ти, осветителни тела и др.
Специализирана изложбена зала с богат 
избор на качествени мебели. 
     Асортиментът от стоки е съвкупност от 
признати маркови продукти, допълнен с 
широка гама от висококачествени бъл-
гарски марки.

ОЩЕ….
1. Осигурен безплатен паркинг.
2. Поръчки. Част от предлаганите продукти може да бъде произведен
     по поръчка на клиента.
3. Тониране на бои и мазилки.
4. На изплащане.
5. Отстъпки при големи поръчки.
6. Осигурен безплатен транспорт за мебели в рамките на града.

Хипермаркет “РИЛА” 
НИСКИ ЦЕНИ ,  УДОБЕН ПАРКИНГ,  ЗООК ЪТ!

Елате!       Вижте!      Решете си проблема!

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА – 
УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Най-мащабната българска индустриална зона, развиваща се в 
района на Пловдив, се разширява към Хасково и Бургас

Зоната предлага терени за инвестиционни проекти с модерна инфраструктурна обезпе-
ченост - пътна инфраструктура, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, 
телекомуникации, изграждане на обекти в кратки срокове, както и наем на готови помеще-
ния.

ПРОЕКТЪТ ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА:
През 2013 г. шестте индустриални, търговски и логистични зони в района на Пловдив / „Марица“, „Раковски“, „Кук-

лен“, Индустриален парк „Пловдив“, Парк „Иновации“ и Агроцентър „Калояново“ /, които се развиват от „Сиенит Хол-
динг“ АД, „КЦМ 2000“ АД, израелски и италиански партньори, бяха обединени под общия бранд „Тракия икономиче-
ска зона“. Общата площ на ТИЗ е 10 700 000 м², от които 3 250 000 м² вече е заета, а 7 450 000 е свободна. В състава на 
ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален - има зони в областта на леката и 
тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Така инвеститорът има изключителна 
възможност за избор.

Разширяването на проекта „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ към Бургас e обявено  в края на февруари 2017 г. 
от кмета на Бургас, Димитър Николов и инж.Пламен Панчев, председател на СД на „Сиенит Холдинг“ АД, създател и 
дивелъпър на зоната. В ТИЗ се включва община Хасково, както и територията на община Бургас. 

Страните ще работят за ускореното икономическо развитие на регионите на Южна България; за подобряване на 
обществената, жилищната, бизнес среда и мобилността на работната сила; за осигуряване обучен персонал за ра-
ботни места в индустриални, логистични и търговски обекти. Те ще обединят усилия за подпомагане и привличане 
на български и чуждестранни инвеститори, извършване на анализ, проучване и проектиране, активно участие в 
междуведомствени работни групи, промотиране на проекта „Тракия икономическа зона“ на вътрешни и междуна-
родни икономически форуми.

Всъщност „Тракия икономическа зона“ доказа на практика не само, че бизнесът и общините могат да работят за-
едно, но тя е пионер и в обединяването на самите общини. ТИЗ е успешен модел за публично-частно партньорство. 
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С над 120 предприятия и над 1.1 млрд. евро инвестиции (направени в период от 20 години) тя превърна Пловдив 
в най-развития индустриален център на страната, благодарение на сътрудничеството между 9 общини - Пловдив, 
Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски, две сдружения - "Клъстер 
Тракия икономическа зона" и "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив", и бизнеса.

Само за последните две години инвестициите в ТИЗ достигат 300 млн. евро. Благодарение на създадената симби-
оза се работи не само за привличането и задържането на инвеститори, но и за решаване на проблемите, свързани 
с професионалното образование и квалификацията на работната ръка. Затова "Клъстер Тракия икономическа зона" 
заедно с JobTiger и 6 индустриални компании поде стратегическа инициатива  за наемане на работници от насе-
лени места с висока безработица. Създаден  е и помощен орган „Международни проекти и програми“, за изготвя-
не, договаряне и управление на национални и международни проекти и програми; организиране на дейността на 
Клъстера, свързана с професионално обучение и професионално ориентиране, както и по обученията по ключова 
компетентност.   

 „Тракия икономическа зона“ се очертава не само като производствено, но и като логистично ядро. Стратегиче-
ското географско положение и наличната инфраструктура провлякоха логистиките на Кауфланд, Шенкер, Джъмбо, 
тук е и ПИМК - най-големият автомобилен превозвач в страната.ТИЗ се оформя и като център на автомобилната 
индустрия –8 предприятия произвеждат компоненти за нея. Два от тях са световни лидери - Magna Powertrain и 
Sensata Technologies.България, и по-конкретно Пловдив, се превръща в топ аутсорсинг и IT дестинация, констатира 
още през 2015 г. водещият световен бизнес ежедневник „Файненшъл Таймс“.

2016 – НОВИ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ В ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА 
Американската Sensata Technologies, номер 1 в света в производството на сензорни и електрозащитни устрой-

ства, приключи първия етап на предприятието си в зона Марица, част от ТИЗ. Според инвеститорите, „Тракия иконо-
мическа зона“ е комбинация от фактори: близо до магистралата, има летище, гарантиран достъп до електричество и 
цялата инфраструктура, подкрепата на местната власт, а близостта до Техническия университет дава необходимите 
квалифицирани кадри“. 

Нов инвеститор в ТИЗ е и производителят на кормилна и задвижваща техника „Вили Елбе аутомотив България" – 
дъщерна фирма на германската Willi Elbe Gelenkwellen, която приключва строителството на новия си завод.

Германският производител на машини, консумативи и софтуер за хранително-вкусовата индустрия INTRAMA 
строи в индустриална зона „Марица“ нова производствена база. 

Първа копка на завод на водещия световен производител на осветителни тела германската компания Osram край 
Пловдив направиха на 22 март 2016 г. 

Белгийската компания за офроуд и тежкотоварна техника Malmar нае през 2016 г. 1000 кв. м. готово хале, като 
планира през 2017 г. да започне строителство на собствено предприятие в ТИЗ.  

Българската „Биофреш” построи модерна база в зона „Марица“, включваща производство на маркова козметика от 
розово масло, роботизиран склад и офис помещения. 

В близост до „Биофреш“ и до магистрала Тракия са 2-те халета на „Елена Пропъртис“ и „Сенсор“, които със своята 
стратегическа локация са изключително примамливи за компании, развиващи своите дейности в сферата на търго-
вията, леката промишленост, складова и спедиторска дейност.

Един от най-големите работодатели в Пловдивска област - немската фирма „Либхер” откри логистичен център 
през април 2016 г. 

Британската фирма за производство на автомобилни детайли „Уилям Хюз", също непрекъснато разширява дей-
ността си. Англичаните са вече 13 години в зона „Раковски“ и инвестират годишно средно по 1 милион евро.

Производителят на детайли за бяла техника „Мекалит България" започна ново производство в завода си в зона 
„Куклен“, част от ТИЗ, за да снабдява оттук предприятията на Liebherr, Bosch-Siemens Hausgeraete и Miele. 
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TRAKIA ECONOMIC ZONE – 
A SUCCESSFUL EXAMPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The largest industrial zone developing in the region of Plovdiv 
expands toward Haskovo and Burgas
the area provides a versatile choice of plots for property development projects supplied with 
modern infrastructure, such as roads, power, gas and water supply, sewerage, telecommunica-
tions, tight-term project performance, plus lease of ready-to-use facilities

tHe PRoJect oF tRAKIA econoMIc Zone:
In 2013, the six industrial, commercial and logistics zones in Plovdiv region (Maritza, Rakovski, Kuklen, Industrial Park 

“Plovdiv”, Innovation Park, and Agro Centre Kaloyanovo) which develop from Sienit Holding Jsc, plus KCM 2000 Jsc, Israeli 
and Italian partners united under the brand of “Trakia Economic Zone”. The total area TEZ comes at 10 700 000 m², of which 
3 250 000 m² occupied, and 7 450 000 free. “Trakia Economic Zone” comprises zones of versatile economic specifics, which 
makes the project one of its kind – there are zones in the light and heavy industries, inclusively machine-building, high 
technologies, and agriculture. Thus, the prospective investor can afford a wide choice.

An expansion of “Trakia Economic Zone” /TEZ/ project towards Burgas has been announced at the end of February 2017 
by the mayor of the Burgas, Dimitar Nikolov and eng. Plamen Panchev, chairman of the BD of Sienit Holding Jsc, co-founder 
and developer of the zone. Municipality of Haskovo opted in the economic zone too.   

The parties will combine their efforts toward the economic progress of the regions within South Bulgaria; with the view 
also to enhance the public, residential and business environment as well as workforce mobility; to supply skilled personnel 
in demand to the needs of industrial, logistics, and commercial businesses. They are further to work together to support 
and attract Bulgarian and foreign investors, to work through feasibility studies, review and design, to get intensely involved 
in work groups between administrations, to promote the “Trakia Economic Zone” project at the national and international 
economic forums.

Indeed, “Trakia Economic Zone” has given a definitive proof of not only the fact that business and municipalities can 
perform in cooperation, moreover, it is the pioneer to have produced unity between municipalities themselves. “Trakia 
Economic Zone” is a proven public-private partnership pattern. 

Having seen over 120 companies and upward of EUR 1.2 billion investments placed and brought to success on its area 
(all made down the path of 20 years), it has virtually made Plovdiv the best-performing industrial center in the country 
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owing to the cooperation of 9 municipalities – Plovdiv, Asenovgrad, Kaloyanovo, Kuklen, Maritza, Parvomay, Rakovski, 
Rodopi, and Stamboliyski, two associations - “Cluster Trakia Economic Zone” and “Cluster  information and communication 
technologies - Plovdiv”, plus the business. 

For the recent two years alone, “Trakia Economic Zone” has enjoyed an aggregate of investments reaching EUR 300 
million, noted eng. Plamen Panchev. The partnership pattern contributes not only to attracting and keeping investors 
for good, but also to meeting issues concerning the vocational training of workforce. As such, “Cluster Trakia Economic 
Zone” in one with HR company and career site JobTiger and 6 industrial companies took the strategic initiative to recruit 
personnel sourcing them from areas of high unemployment rate. 

At the initiative of the Cluster, "Trakia Economic Zone" be established as the First Region in Bulgaria for Priority Support 
from the State, by resolution of the District Council for Development on February 27, 2015. The Programme for Sustainable 
Development of “Trakia Economic Zone” became part of the Plan for “District innovative development of Plovdiv region 
2017 – 2020”. 

“Trakia Economic Zone” promises to keep the profile of concentrating not only production, but also logistics facilities. 
Its strategic geographical location, equally so the available infrastructure supplied the demand for logistics area of 
Kaufland, Shenker, Jumbo, PIMK – the largest automobile transport service provider in the country. “Trakia Economic 
Zone” is increasingly assuming the profile of an automobile industry center also – given that 8 companies now produce 
components for this industry. Two of them – global leaders as Magna Powertrain and Sensata Technologies. Bulgaria, and 
more precisely Plovdiv, has grown up into a top outsourcing and IT destination, the trend having been there ever since 
2015 as registered by Financial Times, the leading world business newspaper.

2016 – FResH LARGe-scALe InVestMents In tRAKIA econoMIc Zone
The American company Sensata Technologies, virtually the best producer worldwide of sensor and electric protection 

devices, completed the first stage development of its facility in Maritza zone, a part of “Trakia Economic Zone”. Tommy Wer 
Elst, the General Manager of Sensata in Bulgaria admitted that the company had chosen “Trakia Economic Zone” as it lives 
up to combination of factors: proximity to the high way, availability of an airport, an ensured hook-up to power supply and 
overall infrastructure, the support of local authorities, and proximity to the Technical University to supply skilled workforce 
in demand“. 

A new investor in “Trakia Economic Zone” is Willi Elbe Automotive Bulgaria, a producer of steering wheel and actuating 
devices – a subsidiary of the German Willi Elbe Gelenkwellen, which has completed the development of its new production 
plant.

INTRAMA, the German producer of machinery, consumables and software for the food industry is in the process of 
developing a new production center in Maritza Industrial Zone. 

On March 22, 2016 the German lights producer Osram started the construction works for the development of its 
production plant t in the vicinity of Plovdiv. 

In 2016, Malmar the Belgium off-road and heavy-freight machinery company leased 1000 m2 a ready-to-use facility, 
planning to undertake the construction of its own facility in “Trakia Economic Zone” in 2017.  

The Bulgarian company Biofresh opened a top-notch center in Maritza Industrial Zone including the production of 
cosmetics from rose oil, plus, an automated storage and offices. 

Close to Biofresh and Trakya highway come the two facilities of Elena Properties and Sensor, which being strategically 
located have proven of high appeal to companies performing in trade, light industry, storage and transport service 
industries. 

In April, 2016, the German company Liebherr, one of the largest employer in Plovdiv region inaugurated its logistics 
center. Speaking on the occasion of the expansion of Liebherr Hausgeraete Maritza, the granddaughter of the company’s 
founder, namely Stéfanie Wohlfarth admitted to the media: “We have started Liebherr close to Plovdiv in 1999, and ever 
since then we have expanded our production here multiple times.” 

Likewise, the British automotive components producer William Hughes keeps the trend of expanding company’s 
activities. They are already 13 years in Rakovski Industrial Zone, part of “Trakia Econocmic Zone”, placing an annual 
investment of EUR 1 million on average.

Mecalit Bulgaria, a domestic appliances’ components producer, started a new facility in Kuklen Industrial Zone, which is 
a part of “Trakia Economic Zone to supply the productions of Liebherr, Bosch-Siemens Hausgeraete and Miele. 
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МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
ПЛОВДИВ – СРЕД ЛИДЕРИТЕ В 
юГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Международен панаир Пловдив  е сред лидерите на изложбе-
ната индустрия в Югоизточна Европа. Създава  нови възможности 
за бизнес. 

Международен панаир Пловдив е надежден партньор за пре-
зентиране, развитие и интернационализация на всяка компания, 
защото предлага:

•	 професионализъм в организирането на изложения, 
•	 разнообразни маркетингови инструменти, 
•	 всички необходими услуги, 
•	 интензивни В2В и В2С контакти, 
•	 модерна инфраструктура. 
Той адаптира своя над 120-годишен опит към съвременните 

изисквания на бизнеса, за да се създаде ефективна платформа 
за маркетинг и реклама на фирми с различен профил и цели на 
развитие. 

Международен панаир Пловдив организира над 40 изложбе-
ни прояви годишно. Сред тях е и единственият на Балканите  ме-
гафорум за агробизнес, храни, вино и туризъм, който събира шест 
изложения, свързани със селското стопанство, производството и 
предлагането на храни, вина  и спиртни напитки.

Всяка година над 8000 изложители от 60 държави и 250 000 
посетители от България и Европа  се включват в деловите форуми, 
представящи около 250 бранша. 

Международен панаир Пловдив фокусира своята активност 
върху маркетинговата подкрепа за бизнеса, за да могат компа-
ниите да разширяват своите пазари и дейности. Акцентира се 
на специализираните браншови изложения, каквато е модерна-
та тенденция в световната панаирна индустрия. По едно и също 
време се провеждат изложения за браншове, които имат общи 
маркетингови интереси и се допълват, съчетават се делови съ-
бития и атракции за посетителите. Това дава повече шансове на 
изложителите да намерят нови клиенти и партньори. 

 Панаирният комплекс е един от най-големите в Югоизточна 
Европа. Той включва зони за изложби, за контакти, за услуги и за 
отдих, 4-звездния парк-хотел „Санкт Петербург”. 

На разположение на изложителите са:
•	 атрактивни локации за експозиции и демонстрации;
•	 рекламни точки -  LED екрани, билбордове, пана;
•	 пълен сервиз - от архитектурния проект на щанда през 

неговото изграждане и оборудване до цялостното прос-
транствено оформление; 

•	 Конгресен център - организатор и домакин на над 500 
прояви годишно. 

Модерните услуги и инфраструктура, възможностите за пре-
зентиране и маркетинг изграждат един ефективен изложбен мо-
дел, обърнат към днешните и утрешните потребности на бизнеса. 
В негова подкрепа е и широката партньорска мрежа. Тя включ-
ва Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI), 
Централноевропейския  панаирен алианс (CEFA),  25 панаирни 
организации от цял свят, над 60  бизнес сдружения, фондации и 
ведомства в България.

Международен панаир Пловдив –  
нови възможности за успех. 

www.fair.bg

INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV -
AMONG THE LEADERS IN 
SOUTHEAST EUROPE 

International Fair Plovdiv is among the leaders of the 
exhibition industry in Southeast Europe. It creates new business 
opportunities.  

International Fair Plovdiv is a reliable partner for presentation, 
development and internationalization of each company because it 
offers the following:

•	 professionalism in organizing exhibitions, 
•	 a variety of marketing tools, 
•	 all necessary services, 
•	 intensive B2B and B2C contacts,  
•	 modern infrastructure.  
It adapts its over 120 years of experience to modern business 

requirements to create an effective platform for marketing and 
advertising for companies with different profiles and development 
objectives. 

International Fair Plovdiv organizes over 40 exhibition events a year. 
Among them is the only Balkan mega forum for agribusiness,food, 
wine and tourism, which brings together six exhibitions, related to 
agriculture, manufacturing and supply of food, wines and spirits. 

Each year, over 8000 exhibitors from 60 countries and 250 000 
visitors from Bulgaria and Europe take part in the business forums, 
representing about 250 sectors.  

International Fair Plovdiv focuses its activities on the marketing 
support of business, so that companies could expand their markets 
and activities. Emphasis is placed on specialized trade fairs, such 
as the modern trend in the international exhibition industry is. 
Exhibitions for industries that share common marketing interests and 
complement each other are held at the same time. Business events 
and attractions for the visitors are combined. This provides more 
opportunities to the exhibitors to find new clients and partners.  

The fairground is one of the largest in Southeast Europe. It includes 
areas for exhibitions, contacts, services and recreation, as well as the 
4-star Park Hotel Sankt Peterburg.  

The following is available to exhibitors:
•	 attractive locations for exhibitions and demonstrations; 
•	 promotional items – LED screens, billboards, posters; 
•	 full service – this includes the architectural design of the 

stand, its construction and equipment and the overall spatial 
layout;  

•	 Congress Center – organizer and host of over 500 events per 
year. 

 The modern services and infrastructure, the opportunities for 
presentation and marketing build an effective exhibition model to 
address today's and tomorrow's business needs. It is supported by 
the broad partnership network. This network includes the Global 
Association of the Exhibition Industry (UFI), the Central European 
Fair Alliance (CEFA), 25 fair organizations worldwide, more than 60 
business associations, foundations and institutions in Bulgaria.

International Fair Plovdiv – 
new opportunities for success. 

www.fair.bg
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INVESTMENT DESTINATION PLOVDIV - 2016

   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, 
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
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   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).

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.

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. 

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. 
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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.

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) NUMBER (‘000) SHARE OF TOTAL
under 20 542 18%

20-44 1129 37%
45-64 822 27%
65-74 287 10%

over 75 239 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.

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 
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.

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 
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workers, 31 000 machine operators. The labor force is specialized but nevertheless readily adaptable and can easily work in 
different segments of industrial production.

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).

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).

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.

Source:  NSI

Source: National Statistical Institute
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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.

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).

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 
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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.

Available land for business development

745 HECTARES
IN ORGANIZED

INDUSTRIAL
ZONES

1400
HECTARES

IN THE CITY OF
PLOVDIV

1200
HECTARES IN

NEIGHBORING
MUNICIPALITIES

   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 Price
Verification of available power capacity
(above 100 kW) EUR 107

Study of the specific terms and conditions for
connection to the distribution grid or a offer
with preliminary connection contract (above 1000
kW)

EUR 390

Connection to the grid
(500-1000 kW, about 25 meters of new power line to grid) EUR 18,000

Tariffs

medium-voltage users * - peak rate 96 EUR/mW
(regulated prices)

medium-voltage users * - low rate 40 EUR/mW
(regulated prices)

big industrial users liberalized market

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. 

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.
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natural gas
The region of Plovdiv benefits from the fact that it is on the route of both an international transit (Russia-Greece-

Macedonia) and a national transit gas pipeline. Several of the municipalities have access to the pipeline which constitutes 
the Southern Transit Half-Ring. There are 8 automatic 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

  Construction permit

•	 A clear workflow that takes up to 136 days 

•	 Shorter	timeline	that	oecd	average	•	

•	 Municipality assists investors in dealing with other institutions
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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.

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

DRAFT  INVESTMENT  PROJECT

Preliminary contract with Power company 
Assessment by Water company 
Assessment by Environmental Agency

14 days

30 days

CONTRACT  CONSTRUCTION  SUPERVISION  COMPANY

Project coordination with Power company 
Project coordination with Water company

30 days

COMPLETE  INVESTMENT  PROJECT

Approval of investment project by municipality 7 days

Issue of construction permit 15 days

INVESTOR  APPROVES  COMPLETION  OF  STAGE  1

Contract with Power company 
Contract with Water company 
Building mapped on Cadastre

30 days

INVESTOR  APPROVES  COMPLETION  OF  STAGE  2

Municipal stamp on technical passport of building 3 days

7 days

OTAL : 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 
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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.

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.

 

manufacturing retail
construction transport
energy & utilities IT & business services
tourism others
admin. services

Structure of the 
economy  
(by production volumes)

Source: Industry Watch, based on NSI

 

 

trade
transport and logistics
construction
accomodation and food services
administrative services
IT, innovation & B2B services
�nancial services
real estate services

Structure of the services 
sector  
(by number of employees) 

Source: 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 
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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.

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 long-term 
assets have been made by IT and business services companies.

  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 
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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.

  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.

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.

source: Plovdiv Municipality in partnership with Industry Watch Group Ltd
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РАЗГОВОР С ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ОБЩЕСТВЕНИцИ ОТ 
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ИНЖ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
СОБСТВЕНИК НА КOЗМЕТИЧНА КОМПАНИЯ  
РОЗАИМПЕКС ООД - ПЛОВДИВ

Успешна ли бе за Вас 2016 година?
2016 г. беше пренаситена от емоции, спомени, безсънни нощи в размиш-

ления за миналото, настоящето и бъдещето на РОЗАИМПЕКС. 25 години – 
четвърт век за историята са нищожно къс период. За нас – това е животът 
ни, който през миналата година премина като на филмова лента – от първи-

те флакони с паста за зъби до мощните производствени мощности, с които разполага фабриката, между красиви 
радости и постоянни тревоги… Удовлетворението от всичко свършено видяхме в очите на хилядите клиенти, 
наши дистрибутори, партньори, които ни поздравиха по време на празника. Най-ценното в този водовъртеж от 
събития през годината бе, че аз видях до себе си младата генерация мениджъри във фирмата – Атанас Георгиев 
– търговски директор, Милена Георгиева – мениджър маркетинг и реклама, заместник-директор по развойната 
дейност, като хора, които вече могат да държат уверено кормилото на РОЗАИМПЕКС. 

Разкажете за 25-те години на фирмата?
Началото бе през 1991 г. Аз, моята съпруга Дора и няколко съмишленици - Рилка, Минка и Васко, стартирахме 

първата частна фирма за козметика у нас. РОЗАИМПЕКС започва с производството на червила, първото ни златно 
отличие от Пловдивския панаир, след това идва и  боята за коса „Скала“. Произведохме я с много ентусиазъм  в 
една лаборатория, която приличаше на гараж.

Много скоро създадохме първите собствени лаборатории на фирмата, което спомагаше за създаването, разви-
тието и внедряването на нови, революционни продукти и иновации с изключително високо качество. 

През 2003 година компанията бе сертифицирана по ISO 9001:2001. В продуктовата ни гама  тогава влизаха 
артикули като: кремове за ръце, лице и тяло, боя за коса, балсами, шампоани и тоалетни млека, пасти за зъби и 
мъжка козметика.

ISO сертификацията е оценка спрямо международните стандарти на Международната организация за стан-
дартизация и спецификация от независим акредитиран орган. Това признание гарантира пред клиентите ни, че 
сме надежден партньор.  То подлежи на постоянен контрол, но е оценка за качеството на труда на хората, които 
работят във фабриката.

На 10 октомври 2006 г. марката Prestige получи сертификат „Официален доставчик на Московския Кремъл - 
световноизвестния знак за качество още от времето на Императорска Русия. Бяхме удостоени с Орден „Петър I 
Велики” на Руската Федерация за принос в развитието на българо-руските отношения. 

Доброто име на марките на РОЗАИМПЕКС се базира на високото качество на влаганите в тях суровини и мате-
риали, доставяни от най-известните и реномирани фирми в света. Оборудването, с което работим, е от най-висок 
клас. Така нашите продукти не отстъпват по качество на продукцията на най-добрите европейски козметични 
компании.

РОЗАИМПЕКС  изнася в над 35 държави. Основните ни пазари са бившите съветски републики - Русия, Украйна, 
Грузия, Армения, Узбекистан, Прибалтийските Републики, всички страни от ОНД, Франция, Испания, Белгия, Ав-
стрия, Италия, Гърция, Румъния, Турция, Иран, Ирак, Алжир, Саудитска Арабия, Сирия, Йордания и др.

Произвеждаме бяла козметика в две основни категории: продукти за коса - бои за коса, балсами, шампоани, 
маски за коса, стилизиращи продукти, оцветяващи и обезцветяващи трайни и полу-трайни продукти за коса; про-
дукти грижа за кожата - кремове за лице, ръце и тяло, тоалетни млека и тоници, лосиони и серуми, козметични 
маски, ароматерапевтични продукти, професионални продукти за СПА и бюти салони. Портфолиото на РОЗАИМ-
ПЕКС включва повече от 300 продукта за професионалисти и за домашна употреба.

80% от продуктите на РОЗАИМПЕКС се реализират на международния пазар.
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Ползвате ли европейски средства за финансиране и как оценявате тази възможност?
Козметиката не влиза в ничии приоритети. И ние не разчитаме на съфинансиране нито от страна на европей-

ските фондове, нито на нашата държава. Но, за да не ни питат защо не участвате в проекти, решихме да си опитаме 
силите и там. И успяхме. И ето че спечелихме първият ни проект, в категорията „Внедряване на Иновация”.

Как влияе политическата обстановка в страната и в ЕС за развитието на фирмата Ви?
За 25 г. – четвърт век, успяхме да удържим и  не се оцветихме в „лакмуса” на нито една политическа партия, а 

постоянно държахме да сме обърнати към клиента. С гордост казвам, че ние работим за подобряване имиджа 
на България, защото след повече от 40-годишна активна кампания в страните от бившия социалистически лагер, 
че България произвежда евтина и ниско качество стока, вече доказваме, че имаме и суровината, и подготвените 
специалисти този лош имидж да се обърне в обратна посока. Нашето кредо е клиентът да бъде доволен. И РОЗА-
ИМПЕКС винаги е обърната към него, към клиента. Обърнем ли се към политиката, ще изневерим на клиентите 
си. Така че, политиката е далече от нашето производство. Скоро политическото безвремие ще си отиде, а пазарът 
си остава и продължава да работи.

Имате ли препоръки към Общинската/Областната администрация за подобряването на ус-
ловията за успешно предприемачество?

Когато властта и бизнесът са в синхрон, то тогава няма опасност от криза. Ако администрацията не работи на 
бързи обороти, инвестиционните проекти спират. Не бих искал да давам съвети на управляващите, но бих искал 
да горят в това, което правят за града, за хората, да са работливи и раздаващи се, за да си подредим държавата. 
Бизнес климатът  у нас е добър, полезно би било политиците да обърнат повече внимание на този тип отношения 
и тогава ще се подобри комуникацията между всички.

Как ще се отрази избирането на град Пловдив за Европейска културна столица през 2019 г. 
на икономическото развитие на областта?

РОЗАИМПЕКС непрекъснато се модернизира и въвежда постоянна реконструкция, така че да отговаря на 
принципите на добрата производствена практика – нови производствени цехове, мощности, оборудване, обуче-
ние на  хората, с цел повишаване производителността на труда и оттам - повишаване на общите резултати. Всички 
говорят за това, че модерното изкуство и новите квартали за култура оживяват градовете, играят социална роля 
за икономическото и културното развитие на нашето общество, промяна в града, подобрена среда, качество на 
живот. Иска ми се да вярвам и да се случи наистина, чрез инструментите на културата, Пловдив да се превърне 
в действащ културен център и това да се почувства от всички. Да видим на практика културното общество в 
по-глобален смисъл, а не да четем за поредния фалстарт в някой “artsquatting” проект, какъвто се оказа проектът 
Тютюневите складове. Защото конкурсът „Европейска столица на културата“ е плод точно на убеждението, че кул-
турата и културните събития могат да са мощен двигател за развитието на градовете. 

ИНЖ.САРКИС ГАРАБЕДЯН 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТИРЛИН АД - ПЛОВДИВ

Вашата оценка за развитието на икономиката през 2016 година.
Мога да кажа, че 2016 год. беше една от най-успешните години след привати-

зацията. Имахме непрекъснато много работа. Строяхме на наш терен - бул."Мари-
ца"№ 25 - комплекс от 27 000 м2 застроена площ и на инвеститори чрез възлагане. 
Използвахме и приятелски фирми, които ни помагаха като подизпълнители. 

Отказахме и няколко поръчки за строителство, за да не вдигнем временно нивото на нашите възможности. Не 
участвахме в обществени поръчки, защото при предишни участия се оказваше, че уж сме най-добри, а все бива-
хме класирани на второ място. 3а първите места очевидно си има определени фирми. 
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Кои са основните трудности в развитието на Вашия бизнес?
Разбира се, срещахме и доста трудности. Повечето от некомпетентно и мързеливо администриране. 3аради 

определена мудност, безхаберие и донякъде чиновническо своеволие, не успяхме да въведем в експлоатация 
до 31.12.2016 г. два обекта, които бяха готови от пролетта. Въведохме ги в експлоатация през месеците януари и 
февруари 2017 г. 

По тази причина останахме с един завършен обект през 2016 г. и въведен в експлоатация - етап от Калцит АД 
- Асеновград. 

Когато се вземат решения на държавно ниво, властимащите трябва да се съобразяват и с бизнеса. Решенията 
се вземат на общо основание, гледа се едва ли не само бюджетната сфера. Считам за подлост непрекъснатото 
увеличаване и въвеждането на нови и нови такси - общински, държавни и най-вече банкови. 

Ползвате ли европейски средства за финансиране и как оценявате тази възможност?
Не ползваме европейски средства за финансиране, тъй като няма нито отношение, нито може да се разчита на 

общините. Те просто си гледат интереса, но не се стремят да съчетаят интересите си с тези на фирмите. 

Кандидатствахме за изграждането на многоетажен паркинг в комплекса на бул."Марица" № 27 по програма 
Джесика. Нещата се движеха с посредничеството на Експресбанк, но се стигна до благословията на Община Пло-
вдив и идеята замря. 3авършихме изграждането на паркинга със собствени средства. А нашият град има остра 
нужда от такива паркинги. И тук Общината трябва да е изключително активна. Да намира начин да се застрояват 
общински терени на подходящи места с многоетажни паркинги. 

Как влияе политическата обстановка в страната и в ЕС за развитието на фирмата Ви?
Политическата обстановка в страната и в Европейския съюз не влияе на бизнеса ни. Не сме аполитични, но 

не се обвързваме с никоя партия. Следваме максимата "не сме за един ден". Партиите идват и си отиват. Мразим 
хамелеонщината. Когато търсим партньори, доставчици и т.н., не се съобразяваме с партийните им привързаност. 

Ние изпълняваме предимно високо строителството. Но когато става въпрос за изграждане на обекти от на-
ционално значение (например такива за Европейската столица на култура) има големи софийски фирми, от които 
трудно могат да се вредят провинциалистите. Но това не зависи от политическите цветове. Всички са еднакво 
мислещи. Досега не са ни търсили за строителство, поради политическа активност или пасивност. Търсят ни, 
защото сме добри професионалисти и съвестно и честно си гледаме работата.

Имате ли препоръки към Общинската/Областната администрация за подобряването на ус-
ловията за успешно предприемачество?

Да, имаме. Необходимо е сътрудничество - безкористно, всеотдайно, разумно.

Какви са впечатленията Ви от българските неправителствени организации в подкрепа на 
бизнеса?

Неправителствените и работодателските организации са необходими в подкрепа на бизнеса в страната. Но не 
всички проявяват необходимата активност. Профсъюзите вече са само на книга и са като безгласни букви. Не мога 
да се сетя скоро да са помогнали, да са издействали нещо в защита на бизнеса. 

Професионалните камари, съюзи и експертни съвети трябва да проявяват по-голяма активност, за да се раз-
вива нормално бизнеса.

Какви са Вашите очаквания за чуждестранни инвестиции във връзка с избирането на град 
Пловдив за Европейска столица на културата пред 2019 година?

Избирането на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 год. ще се отрази благоприятно 
на икономическото развитие на областта. Но времето е малко, а има много неща, които трябва да се направят. 
Трябва да се издействат достатъчно средства, които да се използват разумно, целенасочено. Да не се пилеят и се 
използват за неща, които нямат общо с темата..

Вашата прогноза и препоръки за по-добър бизнес климат в България през 2017 година.
Надежда, надежда, надежда и едно голямо очакване! Но това ще стане с комплексно решаване на проблемите. 

А те са много. 

Но ние сме насреща с готовност винаги да се отзоваваме и да помагаме. 
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ИВАН ВИЧКОВ
СОБСТВЕНИК НА РИЛА 1 АД - ПЛОВДИВ

Успешна ли беше за Вас 2016 година? 
Годината беше успешна. Разкрихме нови 10 работни места. Обмислихме и 

приехме нови идеи за развитие на нашата фирма Рила 1 АД.

Кои бяха най-големите трудности от външната икономическа 
среда, които трябваше да преодолявате?

Трудности не липсваха. Става все по-трудно да намериш подходящия персонал. Особено когато търсиш ръко-
водители. А нормално е да привлечеш хора, специалисти, които да формират и да управляват екипи, да те разто-
варят от всекидневна практическа работа и да си освободиш повече време за развитие, за делови срещи, за нови 
контакти и пътувания. Независимо какви високи заплати предлагаш, често оставаш разочарован, защото опита се 
придобива с практиката, а не в училище или дори в университет.

Ползвате ли европейски средства за финансиране на фирмата Ви и какво мислите за тази 
възможност?

Досега не сме използвали такъв тип финансиране, защото тези средства са насочени главно към производ-
ствени проекти, а нашата фирма е търговска. Кандидатстването за нас би означавало загуба на време. Освен това, 
средствата идват след свършването на проекта, а не предварително, затова използваме банкови източници.

Влияе ли политическата обстановка в страната и в Европейския съюз върху ефективността 
на Вашия бизнес?

Без стабилна политиката няма стабилен бизнес. Фирмите и инвеститорите зависят от политиката и се развиват 
по различен начин. При бързите смени на правителствата обстановката е неблагоприятна, случват се и беззако-
ния. Сменят се областни управители и други кадри. Сега не е ясно в каква посока ще се тръгне след изборите. Да 
не се спрат пак фондовете, новото правителство да не предприеме реваншизъм към фирмите. Предприемачите 
се надяваме и очакваме бъдещата политика да е по-добра за бизнеса.

Имате ли препоръки към Общинската/Областната администрация за подобряването на 
местните условия за успешно предприемачество?

Има публикувани много примери и данни за загуба на човекодни при набавяне на необходимите документи 
при строителство, при озаконяването на обекти, при търговски сделки. Бюрократичното, чиновническо отноше-
ние от страна на служителите към потребителите е голяма пречка за фирмите. Това са нерви, загуба на време и 
средства, удължаване и пропускане на срокове. Омагьосан кръг. Само обещания за “електронно правителство”, 
“обслужване на едно гише”, “мълчаливо съгласие”, но резултатите са недостатъчни. 

Вашата оценка за влиянието и необходимостта от неправителствените и работодателски ор-
ганизации в подкрепа на бизнеса в страната.

Сред най-полезните контакти за нас винаги са били тези с Търговско-Промишлена Камара - Пловдив. Повече 
инициативи очакваме от браншовите камари и организации - и за обучения, и за нови контакти и за срещи с по-
тенциални инвеститори. Неправителствените организации са необходим елемент на гражданското общество и 
изискванията към тях ще се увеличават.  

Как ще се отрази избирането на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 
год. за икономическото развитие на областта?

Пловдив - Европейска културна столица е много полезно събитие. Много средства ще се отделят и от държава-
та, и от общинският бюджет. Голяма част от тях трябва да отидат за реклама на града. Голям брой туристи трябва да 
научат, че Пловдив съществува. През последните години се направи много за центъра, за общия облик на града, 
но има още идеи за реализация. Още много неща трябва да станат за гражданите на Пловдив.
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Какви са очакванията Ви за промяна на бизнес средата през 2017 год.? 
Имаме амбициозен план да разширяваме и подобряваме обслужването на нашите клиенти. Завършваме от-

криването на ресторант със 70 места. Имаме амбицията да направим добро заведение. Търсим обслужващ персо-
нал с умения и желание за работа и създаване на привлекателно място за краткотрайна почивка с апетитна храна. 
Българският клиент става все по-взискателен и трябва да се съобразяваме с неговите изисквания и постиженията 
на конкуренцията.    

Какъв съвет бихте дали на младите специалисти?
Бих ги посъветвал да влагат повече от себе си в работата и като се захванат с нещо да не очакват резултати 

веднага, а да отстояват всичко, което поискат. С такова мислене няма да прогресираме. Първо теоретически да се 
подготвят и след това да преодоляват трудностите в практиката. Не можеш да станеш управител директно без да 
си минал последователно през различни стъпала на развитие. Големият успех се постига с много труд.

АТАНАС КАЛЧЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Господин Калчев,
От страниците на Икономически годишник 

2017 искаме да представим Община Кричим чрез 
Вас, тъй като Вие сте кмет, избран за трети мандат 
на последните Общински избори и имате принос 
и собствена оценка за икономическото развитие 
на Общината в последните 10 години. 

От всичките 18 Общини в Пловдивска област 
само 4 запазват броя на населението си в края 
на 2016 год. спрямо 2000 год. Това са Асеновград, 
Кричим, Марица и Пловдив. Дори процента на 
Община Кричим е най-висок - 101,94 %. Какъв е 
Вашият коментар за този добър показател?

Община Кричим не остана извън миграционните процеси, които протичат като цяло в нашата страна. И все 
пак – да, така е, ние бележим положителен прираст на населението, което се дължи на някои основни фактори: 

- за съжаление съотношението между живородените и починалите за последните 3 години, т.е. естественият 
прираст на населението е отрицателен. Броят на новородените е значително по-малък от броя на починалите, 
което не отличава Кричим от почти всички останали населени места в България; все пак сме свидетели, че има 
цели райони, които се обезлюдяват;

- положителният прираст на населението на градa е по-скоро механичен прираст. Доста наши съграждани 
поеха пътя към чужбина, където да търсят по-добри възможности за трудова и социална реализация, много чес-
то дори цели семейства. Но и доста нови съграждани имаме, хора, които харесват нашия град и се установяват 
трайно да живеят тук. Все пак, географски, Кричим е разположен в подножието на Родопа планина, в началото 
на равнината, което е важна предпоставка за благоприятен климат. Близостта с големите градове, в т.ч. и с об-
ластния град Пловдив, удобните транспортни връзки и пътни комуникации, дават възможност на хората да имат 
достъп до институции и услуги, каквито при нас /тъй като сме малка община/ не се предоставят. Голяма част от 
съгражданите ни работят в големия град, но предпочитат уюта и спокойствието на Кричим, както за себе си, така и 
за семействата си. Полагаме сериозни усилия да се подобряват все повече социално-битовите условия на живот 
в града ни, което, мисля, че се оценява и от кричимци, и от новодошлите, които го предпочитат пред останалите 
населени места;
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- един от основните приоритети на общината е грижата за подрастващите и младите, които са бъдещето на гра-
да. Полагаме всички усилия по отношение условията за отглеждане и възпитание на децата на Кричим – детските 
градини и училищата са изцяло реновирани и модернизирани, материалната им база е много добра, което мисля 
че се оценява и от родителите, и децата, които ги посещават. За да запазим възможността младите хора, които 
желаят да придобият средно образование тук, в града, без да им се налага да пътуват, което е сериозен разход 
за някои семейни бюджети, предприехме стъпки за оптимизация на училищната мрежа – сляхме едното начално 
училище с гимназията, за да запазим статута й на средно училище, с оглед изискванията на влезлия в сила от 
01.08.2016 г. нов Закон за предучилищното и училищното образование. Убеден съм, че това беше едно далновид-
но решение на общината, което ще бъде оценено и от бъдещите поколения на Кричим.

Разкажете за икономиката на Общината. 
Икономиката в Кричим е представена предимно от частния сектор - малки и средни предприятия, малък семе-

ен бизнес в сферата на услугите, ресторантьорството, дървопреработването, търговията. Макар и все още доста 
разпокъсано, но имаме добре развито селскостопанско производство. Кричим е добре известен с произвежда-
ната от местните земеделски производители продукция - ягоди, праскови, ябълки и други овощни насаждения, 
както и с оранжерийното производство на някои видове зеленчуци.

Една от основните ни цели в посока развитие на икономиката е обособяването и изграждането на промиш-
лена зона със съответстващата инфраструктура и статут на терените, каквато почти се е обособила като такава 
в годините в непосредствена близост до града. Това инвестиционно намерение на общината намери отражение 
в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, 
Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, и ще очакваме целе-
насочената подкрепа на държавата за нейното реализиране. Това ще бъде важна предпоставка за създаване на 
адекватни и атрактивни условия за развитие на бизнес и индустрия, а оттам на икономиката като цяло за града ни.

Какви проекти с Европейско финансиране са реализирани в Кричим?
С Европейско финансиране успяхме успешно да изпълним най-големия в историята на града  инфраструкту-

рен проект, с който се постигна 100 % изграденост на канализационната система, рехабилитирана водопроводна 
мрежа и изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Създадоха се и предпоставки за икономически и 
социален подем на града. Крайният резултат от изпълнението на четирите проекта, финансирани по Програмата 
за развитие на селските райони, е видим – обновени зелени площи и паркови пространства, реновирана цен-
трална градска част с нови пейки, беседки, поливни системи, фонтани, кошчета за отпадъци и настилки, изцяло 
променена визия на пешеходния мост над р. Въча, нова и модерна детска площадка на пл. „Освобождение”, отго-
варяща на всички изисквания за безопастност, изградена изцяло нова пътна конструкция, положена асфалтова 
настилка, маркировка и пътни знаци по пътното платно на общинският път Кричим – ЖП спирка Кричим. Матери-
алната база в двете начални училища и детските градини е изцяло модернизирана и отговаря на най-високите из-
исквания по отношение условия за обучение и възпитание на най- младото поколение на града след изпълнения 
проект за енергийна ефективност. Паралелно с инфраструктурните проекти се реализираха и редица проекти, 
финансирани по различни оперативни програми в сферата на образованието, културата и социалната политика. 
В практическото им изпълнение бяха обхванати и петте учебни заведения на територията на гр. Кричим, което ги 
направи особено атрактивни, както за децата и учениците, така и за педагозите. Изпълнихме проекти с основна 
насоченост - повишаване капацитета на общинска администрация, разширяване и подобряване на предлаганите 
административни услуги, разработване на стратегически планови документи за развитието на общината. Изпъл-
нените проекти с европейско финансиране дадоха възможност за по-бързо и своевременно решаване на сери-
озни обществено значими проблеми, които имат пряко отношение към начина на живот на населението. Градът 
придоби нова визия – визията на един обновен и благоустроен град, град, определян като наистина по-добро 
място за живеене.

Как получавате необходимата Ви икономическа информация за управлението на Общината?
Преди всичко се стараем да бъдем информирани за всички възможности, които се предоставят от оператив-

ните програми, от различните донорски и национални програми в тази посока. Работим много добре с Областния 
информационен център, който периодично предоставя актуална информация на всички заинтересовани на ре-
гулярно провежданите от тях информационни кампании на място в града ни. Работим много добре с Бюрото по 
Труда, обменяме непрекъснато информация и с местния бизнес по отношение техните потребности и проблеми. 
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Всичко това дава една добра възможност не само да бъдем информирани, но и да търсим възможности, да се 
възползваме и да реализираме различни идеи, които да бъдат от полза на общината и да гарантират нейното 
развитие. 

Коментирайте състоянието на трудовите ресурси и проблемите в образователното ниво на 
необходимите Ви специалисти.

Процентът на безработните и трайно незаети лица, регистрирани в Бюрото по труда, е значително висок за 
една такава малка община, каквато е Кричим, и се дължи преди всичко на хора, които са без образование и 
професионална квалификация. Не мисля, че проблемът с липсата на специалисти е специфичен само за нашия 
град. Това е проблем на образованието като цяло в страната. В повечето случаи и средните, и висшите учебни 
заведения предлагат специалности и професии, каквито са атрактивни за младите хора и целят да привлекат кол-
кото се може повече бройки, защото това означава по-голям бюджет за учебното заведение, но в същото време 
липсва възможност за реализация на трудовия пазар на завършилите обучението си. Този проблем ще продължи 
да съществува дотогава, докато средните и висши училища в България не започнат да подготвят специалисти, 
каквито действително са необходими и търсени на трудовия пазар, такива специалисти, каквито са потребни за 
развитие на различните икономически и индустриални сектори и съобразно спецификите в различните региони. 
Мисля, че образователната система в България трябва да бъде гъвкава, да работи в тясно партньорство с частния 
бизнес и да съумява да задоволява потребностите му от добре обучени и подготвени специалисти в различните 
професионални направления.

Ползвате ли неправителствени организации и каква е тяхната роля във Вашата дейност?
Разбира се, че работим в партньорство с НПО предимно в сферата на културата, спорта, младежките и социал-

ните дейности. Те са наши партньори при реализирането на редица важни инициативи – организиране и провеж-
дане на обществени и културни мероприятия, реализиране на проекти в сферата на опазване на околната среда, 
а също и при последната ни инициатива – създаване на МИГ с община Брацигово. 

Вашата прогноза за влиянието на политическата обстановка в страната върху условията за 
икономическото развитие на търговските дружества и какъв съвет бихте дали на предпри-
емачите.

Както за публичния, така и за частния сектор, честата промяна на политическата обстановка в страната има 
влияние на „задържащ” ефект. Публичният и частният сектор са неразривно свързани и еднакво се влияят от 
промяната на условията, в които трябва да работят, да се опитват да оцеляват и да се развиват. Честата промяна 
на законодателството, в някои случаи е силно рестриктивна, води до несигурност, а така е трудно да се създадат 
трайни условия за развитие. Немаловажна е и текущата подмяна на човешкия фактор – всяко ново правителство 
незабавно пристъпва към подмяна на кадрите в различните сектори на публичната дейност, много често нови-
те кадри нямат нужната професионална или експертна подготовка, и всичко започва от начало. Разбира се, че 
трябва да се дава възможност и на нови хора да покажат на какво са способни, но трябва да има и някаква при-
емственост, а не всеки път всичко от начало. Това води до буксуването на държавата, а за съжаление понякога и 
връщане назад, което е неблагоприятно за всички. Затова ще си позволя само да пожелая на всички, които имат 
силата и куража да бъдат предприемачи, да съумеят да намерят такава ниша за развитие, която да им гарантира 
устойчивост във времето и, колкото и големи да са затрудненията, да вярват, че все пак ще дойдат по-добри дни 
и да бъдат постоянни в работата си.

Плановете Ви за Община Кричим през 2017 год.?
Да съумеем да реализираме Годишната инвестиционна програма, да получим положителна оценка на входи-

раните пред Държавен Фонд Земеделие – Разплащателна Агенция три важни за общината инфраструктурни про-
екта, да запазим стабилно финансовото състояние, да надграждаме вече постигнатото по отношение цялостното 
развитие на общината, за да ставаме все по-привлекателни и за живеещите, и за новодошлите, и не на последно 
място за бизнес – представителите, които ще предпочетат нашия град за място на дейност, защото това ще е от 
съществено значение за икономическото развитие на общината и за повишаване благосъстоянието на населе-
нието като цяло.
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ФЕРМА „МЛЕЧИНИТЕ“ – м.АЙРОВО
АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ „ПРОТУБЕРАНС “ – КЪРДЖАЛИ

ФЕРМА „МЛЕЧИНИТЕ“ – м.АЙРОВО
АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ „ПРОТУБЕРАНС “ – КЪРДЖАЛИ

Мислим че с удоволствие бихте опитали и вие 
Чакаме ви с нетърпение !

За контакт : 0898 594 305 – доц.д-р Д.К.Димитров
E-mail: protuberance.kj@gmail.com

офис Дом на Архитекта,гр.Кърджали

Много качествени млечно-кисели ValShek закваски за 
вкусни десерти
Сертифицирани по стандарта SNR /sustainable natural resources/ 
Селски туризъм – м.Халач
Понтонни конструкции тип Stanzapp за рибовъдство и увеселителни 
заведения
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oR

Сребърна бижутерия
направена в България

www.tokash.bg
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II. В ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ ПЛОВДИВСКА 
ОБЛАСТ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив  
Търговско-Индустриална Камара

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е юридическо лице с нестопанска цел за осъ-
ществяване на дейност в частна полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопан-
ска цел. Създадена на 03.04.1990 год. от местни фирми, кооперации и физически лица, като 
доброволна, обществена организация с идеална цел, съгласно Закон за лицата и семей-
ството (1949 г.) за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове.

Пловдивската Камара работи в рамките на единната система на Българските Търгов-
ско-Промишлени Палати. Тя е една от регионалните търговско-промишлени палати в 
страната, втора по размер и значимост след БТПП- София. Това е най-голямата система от 
бизнес асоциации в България, с дълга история, традиции и важно място в подпомагането 
на Българските предприемачи и икономика.

Камарата съдейства на своите членове при осъществяване на тяхната стопанска дей-
ност чрез предоставяне на широк набор от услуги:

Административни услуги

•	 Покани - декларации за чужденци;

•	 Вписване на фирми в Търговския регистър на БТПП;

•	 Търговски Представителства на чуждестранни лица в 
БТПП;

•	 Издаване на сертификати за произход;

•	 Заверяване на търговски фактури;

•	 Заверяване на подписи върху документи;

•	 Издаване на референции и писма;

•	 Издаване на командировъчни заповеди;

Бизнес и консултантски услуги

•	 Търсене на бизнес-партньори и пазари;

•	 Бизнес-събития за фирми (изложения, В2В мисии);

•	 Реклама в медиите и изданията на Камарата;

•	 Професионално обучение от лицензиран НЦПО; 

•	 Закрила на индустриалната собственост;

•	 Отдаване под наем на зали и презентационна техника.

Експертите на Търговско-Промишлена Камара-Пловдив  
са на разположение на своите членове и клиенти 
по всякакви бизнес въпроси. 

За контакт: 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул. Самара №7, ет. 3
Тел.: (032) 908 989, (032) 908 991
Е-mail: office@pcci.bg
Web: www.pcci.bg
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ 
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив осигурява за фирмите издаване на сертификати за произход, отори-

зирани от Международната търговска камара – Париж, важна необходимост на българските фирми-износители 
за осъществяване на тяхната дейност и безпрепятствено митническо освобождаване на стоките им на територията 
на държавата-вносител.

С цел подобряване и хармонизиране на процедурите по издаването на сертификатите, удостоверяващи произхо-
да на стоките, Световната федерация на търговските палати към Международната търговска камара – Париж, създа-
де Международна акредитационна верига за сертификатите за произход, с ясно определени изисквания и условия.

Акредитационната верига ще гарантира на бизнеса, на доставчиците, на банките и на митническата администра-
ция, че сертификатите за произход, издадени от Камарите и Палатите, членове на акредитационната верига, отгова-
рят на международните правила и стандарти и съответстват на най-добрите международно признати практики за 
осъществяване на тези дейност.

Като дългогодишен член на Международната търговска камара /МТК/, Българската Търговско-Промишлена Пала-
та и регионалните камари извършиха технологично обновление на Единния си доброволен Търговски регистър в 
унисон с новите изисквания на МТК .

Палатата бе сред първите 11 търговски палати, одобрени за членове на Акредитационната верига, и получи спе-
циалния етикет /международен знак/ с уникален номер, идентифициращ я като акредитирана палата, оторизирана 
да заверява сертификати за произход на стоки.

БТПП вече отпечата етикетът върху бланките си за непреференциални сертификати за произход. Единствено ото-
ризирани от МТК Палати могат да заверяват този вид сертификати.

Формулярите влязоха в действие от 01.01.2016 г. От тази дата БТПП и Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, 
която е  част от единната система на Българските Търговско-Промишлени Палати/Камари,  заверяват сертификати 
за непреференциален произход на стоки, изготвени само върху бланките, съдържащи: Етикетът за акредитацията 
и отпечатания уникален референтен № на съответния комплект (включващ 1 оригинал с вплетен защитен знак, 3 
копия и заявление за издаването му).

Непреференциалните сертификати /т.нар.Обикновена форма/ се използват за прилагането на нетарифни мерки 
спрямо стоките, за които се отнасят – при забрана за внос на стоки, произхождащи от определена страна, усвояване 
на квоти, статистика. Обичайно е практиката да се издават такива сертификати при износ на стоки за страните от 
Близкия изток, вкл. и Израел, Северноафриканските страни, Русия, Украйна, Турция, Китай, и редица други държави. 
В определени случаи се изисква и при участие в търгове и обществени поръчки за доставка на стоки по финансира-
щи програми, както и при някои вътреобщностни доставки в рамките на Европейския съюз. 

БТПП обръща внимание, че неоторизирани организации нямат право да ползват този вид бланки на сертификати.

Новите формуляри ще могат да се закупуват единствено от БТПП и от регионалните търговско-промишлени па-
лати/камари.

Сертификати за произход се изготвят и заверяват и в двата офиса на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив 
на ул.“Самара“ 7, ет.3 и непосредствено до Митница - Пловдив на адрес бул.“Кукленско шосе“ 32А, в сградата на Мит-
нически терминал, ет.2, офис 204.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА 
Институтът на Търговското представителство на чуждестранно лице е уреден в чл. 6 на Закона за чуждестранните 

инвестиции. Търговските представителства не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност. За 
нуждите на търговското си представителство, чуждестранното лице може да сключва сделки с местни лица, които 
се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица. Такива сделки могат да се сключват и от самото 
търговското представителство на чуждестранното лице, но от името и за сметка на чуждестранното лице. Търгов-
ското представителство подлежи на регистрация в БТПП чрез регионалните Камари, където необходимите докумен-
ти се внасят лично от представляващия търговското представителство след заплащане на такса. Председателят на 
БТПП се произнася с решение. След вписването в регистъра, могат да бъдат издавани удостоверения /сертификати/ 
на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират търговските представителства пред 
чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др.

ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЕ В СТРАНАТА  
Използват се, когато се налага чуждестранни лица да бъдат канени за краткосрочно посещение в страната ни във 

връзка с дейността на фирмата.
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Поканите се изготвят и заверяват съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на 
визовия режим, приета с ПМС № 198 от 11 юли 2011 г.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив оказва съдействие за заверката на следните видове покани-деклара-
ции:

-Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, с която се 
кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;

-Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с 
което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;

-Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България, регистрирано по За-
кона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

Необходимите документи за изготвяне на всяка една покана можете да намерите на страницата на Камарата:

http://pcci.bg/Invitations/index.html

След предоставяне от страна на клиента на всички необходими документи, поканата се внася за заверка. Завере-
ните покани са получават  обикновено в срок от около четири дни от внасянето им в сектор “Миграция” при ОД на 
МВР–Пловдив, след което клиентът получава готовата заверена покана от офиса ни.

ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Закрилата на интелектуалната собственост (ИС) допринася за икономическия растеж чрез стимулиране на ино-

вациите, културното разнообразие и техническото развитие. В наши дни за много компании по целия свят интелек-
туалната собственост е много по-ценна от всеки друг актив. 

Защо интелектуалната собственост е важна за бизнеса?
Всеки продукт или услуга, която ние използваме в ежедневието си е резултат от дълга верига, от малки или голе-

ми иновации, като например промени в дизайна или подобрения по вида или функционирането на даден продукт. 
Това се отнася до почти всеки продукт или услуга на пазара. Да вземем за пример мобилния телефон. Различни 
технически части от него могат да бъдат закриляни чрез патент за изобретение. Дизайнът му може да се регистрира 
като промишлен дизайн. Брандът може да се закриля като търговска марка, която да отличава продукта от тези на 
други производители и търговци. Марката е тази, благодарение на която потребителите откриват стойността на 
стоките. Ако марката е атрактивна и запомняща се, тя ще заинтригува потребителите и ще привлече вниманието им 
към дадената стока и даден производител/търговец.

Ключът към успешния бизнес е не само да създадем нов, качествен и на разумна цена продукт, но и да го пред-
ложим на потребителите по атрактивен и запомнящ се начин и не на последно място да използваме правилните 
инструменти на индустриалната собственост, с цел да получим стабилна закрила на резултата от творческата ни 
дейност. 

Независимо от това какви продукти произвежда вашето предприятие или каква услуга предоставя, твърде веро-
ятно е то редовно да използва и създава интелектуалната собственост. Именно затова компаниите следва системно 
да разгледат и обмислят необходимите стъпки за закрила, прилагане и управление интелектуалните активи, за да 
получат възможно най-добрите финансови резултати от своето притежание на интелектуална собственост. Ако из-
ползвате интелектуалната собственост, чиито притежател е друго лице, тогава трябва да обмислите закупуване или 
придобиване на права за използване,  за да се избегнат скъпи съдебни спорове.

Всяко предприятие има наименование или една или повече търговски марки и трябва да помисли за закрилата 
им. Повечето малки и средни предприятия имат ценна поверителна информация, от списъците с клиентите до так-
тики, които използват. Голям брой най-вероятно са разработили оригинален дизайн. Мнозина са произвели или по-
могнали за публикуването, разпространението или продажбата на авторска творба. Някои може би са изобретили 
или подобрили даден продукт или услуга.

Във всички такива случаи, компаниите трябва да обмислят как най-добре да използват системата на интелектуал-
ната собственост, за да извлекат максимална полза от собствените си активи. Закрилата на интелектуалната собстве-
ност може да помогне на компаниите в почти всеки аспект бизнес развитието и конкурентната стратегия.

Как закрилата на интелектуалната собственост може повиши пазарната стойност на компаниите?
Стойността на интелектуалната собственост често не се оценява адекватно и потенциалът за осигуряване на 

възможности за бъдеща печалба се подценява от предприятията. Въпреки това, когато ИС е защитена от закона и 
има търсене за закриляните продукти и/или услуги на пазара, интелектуалната собственост може да се превърне в 
ценен бизнес актив.

•		 	ИС	може	да	генерира	приходи	за	компанията	чрез	лицензиране,	продажба,	или	комерсиализацията	на	за-
щитените продукти или услугите, което може значително да подобри пазарния дял или повиши печалбите на 
компанията.
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•			Правата	на	ИС	могат	да	увеличат	стойността	на	компанията	в	очите	на	инвеститори	и	финансови	институции.

•			В	случай	на	продажба,	сливане	или	придобиване,	активи	на	ИС	могат	значително	да	повишат	стойността	на	
компанията.

От всичко това следва, че стратегическото използване на активите на ИС може значително да повиши конкурен-
тоспособността на предприятията. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Центърът за Професионално Обучение при Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е лицензирана обучава-

ща организация за професионална квалификация. Центърът е част от структурата на НЦПО към Търговско-Про-
мишлените Палати/Камари в България.

Центърът разполага с добри специалисти, преподаватели и модерна материално-техническа база. Разработени 
са учебни програми, свързани с изискванията на нормативната база.

 Центърът за професионално обучение изпълнява проекти, насочени към намаляване равнището на безработица 
чрез програми за професионално обучение на безработни лица от групи в неравностойно положение и дългосроч-
но безработни, както и преквалификация на служители от състава на индустриалните предприятия.

Контакти: НЦПО – клон Пловдив, e-mail: ofiice@pcci.bg

МЯСТО ЗА ДЕЛОВИ СРЕЩИ, БИЗНЕС СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Предлагаме оборудвани конферентни/учебни зали под наем, част от офисните площи на Търговско-Промишлена 

Камара – Пловдив, ул. Самара №7. Могат да се ползват в събота и неделя.

Зала "Самара" - 50 кв.м, 
капацитет до 40 места

›

Зала "Средец" - 22 кв.м, 
капацитет до 16 места  

›

Зала "Родопа" - 22 кв.м., 
капацитет до 16 места 

›

Оборудване на всяка зала:  
- учебни маси-двуместни и столове, 
за различни конфигурации 
- мултимедиен проектор
- тонколони
- микрофонна уредба с 2 микрофона /за зала Самара/
- лаптоп

- wi-fi Интернет достъп
- флипчарт
- бял екран
- лазерна показалка
- ТЕЦ/климатик
- щори

Осигуряваме също така и зали с по-голям капацитет за провеждане на прояви, в други части на града,при конкрет-
но запитване.

 Допълнителни услуги: кетъринг, логистика за гостите, осигуряване на хотелско настаняване на преференциал-
ни цени в близост до залата.
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PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
A reliable and experienced project partner

Background: PCCI  is registered in 1990 as legal person, non-profit organization, unifying representatives of the 
business community of a region, covering a population of 1,2 million and more than 34,000 companies. It is based on 
the principles of  voluntary membership and independence from the state institutions. It is a self-sustaining organization. 
The main objectives of PCCI are to support and promote regional industry, operating at national and international level. 
PCCI is a holder of more than 25 years of experience in the field of identifying and promoting business and investments 
opportunities at domestic and international level. 

Management structure: General Assembly of members >Management Board >President> Administration.

Capacity – PCCI owns two storeys of 500 sq.m.in a centrally located office building. Convenient fully equipped offices 
with modern communication facilities. Full-time personnel of 8 qualified experts.

Main activities: Business cooperation, Consultancy, International Projects, Awareness-raising, Events, Seminars, Company 
missions and b2b meetings, Vocational training, etc.

Networking: PCCI collaborates actively with the respective public authorities, branch organizations, environmental 
service providers, academic and research bodies, etc.

PCCI is part of the following networks : 

- Bulgarian Chambers of Commerce network ,communicating a vast number of branches and businesses in the whole 
country; 

- Enterprise Europe Network 

- Q-Placements network - the European host companies network for the promotion of international workplace training; 

- Environmental Technology Network in the Danube Region  

centres: The Chamber hosts a number of specific centers: 

Enterprise Europe Network center – a part of the largest network in Europe supporting SMEs competitiveness and 
innovation; a gateway to a wealth of information on doing business, finding collaborative partners and increasing your 
competitiveness in Europe. 

Training Centre, acknowledged for its excellence and efficiency. It organizes vocational trainings in environmental 
regulations, business administration, various specialized courses for qualification and training in safety at work, catering, 
accounting, language courses, welding and other professional fields. 

Consultancy Centre – providing advice and support in developing EU and BG funded projects. Specialized in the sector 
of Agriculture, Food industry, Development of tourism and Micro-enterprises. Preparation of projects covering all eligible 
investment costs for any local or foreign client. These services are provided by in-house consultants and external experts.

Specific expertise: consultancy in foreign trade, eco-design and environmental issues, business cooperation, access 
to finance, start-ups, enhancing management capacities, vocational training, EU project management, female and social 
entrepreneurship, etc.

The team of PCCI has an extensive experience in EU project collaboration since 1998 as a project partner, WP and task 
leader in more than 20 projects on different topics, but mainly in supporting regional SMEs competitiveness and innovation 
by service provisioning such as consultancy, trainings, awareness-raising, creation of platforms, surveys, analyses, databases, 
focus groups, sectorial meetings, site visits, exchange of best practices at national/international level, etc.

Main projects: 

title of the project Description of the project european financing Project duration 

ЕОМ (Enterprise 
Organizational 
Management)

Organizational development for SMEs 
through better management & insight and 
development of their human capital

Programme of the Flemish 
Government

2008-2009
12 months

Business Support 
Programme (BSP) for 
Bulgaria, Romania, Croatia 
and Turkey 

Bridge across Europe boosting food quality 
production; transferring good practices in 
the SME’s 

EuropeAid/125728/C/ACT/Multi 2008 - 2009

Q-Placements 
Training placement in foreign enterprises 
for vocational training students: a European 
approach for quality.

ES/08/LLP-LdV/TOI/149008 2008-2010
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title of the project Description of the project european financing Project duration 

Enterprise Europe Network 
EIIRC-BG 

EEN-BG

Enterprise Europe Network, providing 
services to support SMEs competitiveness 
and innovation

CIP Programme
Specific GA No.EEN-150325-
EIIRC-BG-I

COSME

2008-2014

2015-2020

EUP4SME - EU policies for 
SMEs

EU policies for SMEs
CIP, Specific Action, SME Panels
SGA No. EEN-150325-EIIRC-BG-I

2009-2010

GREEN - GReening Business 
through EEN

Services for SMEs -  transferring innovation 
and good practices in the field of 
environment through EEN

CIP Programme, Specific Action
GA No.EN/SPA/09/ENV/250436 2010-2012

New CESBU Network - 
Cooperation agreement; 

Establishment of centers for service and 
training in Bulgaria in support of SMEs. 

Financed by the Italian 
Government -  Law 84 of 2001 2009-2011

PROCEED
PROmotion and coordination of 
environmental research in Central 
and Eastern Europe for a sustainable 
Development with the support of EEN

FP7, THEME [ENV.2010.5.1.0-2]
[Dissemination and exploitation 
of research
results to enhance impacts of 
environment
research activities in an enlarged 
Europe]

2011-2013

EFFECT
Upgrading of Energy Efficient Public 
Procurement for a balanced economic 
growth of SEE area

SEE Programme
SEE/B/0022/2.4/X 2011-2014

Q-Placements Network

A network to promote international 
workplace trainings, to develop long 
lasting partnerships between IVET training 
providers and business sector;

Project No. 2008-1-ES1-
LEO05-03182

2011-2014

C2C - Catering to Caterers’ 
Needs

Catering sector collaboration and best 
practices exchange

LdV Partnerships, LLP
2011-1-FR1-LEO04-24157 6

2011-2013

WE-EEN
Wizard of the Environment: the Enterprise 
Europe Network

CIP Programme, Specific Action
Grant Agreement No. EEN/
SPA/10/SMESENV/283620/WE-
EEN

2012-2013

IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design measures 
through EEN

CIP Programme, Specific Action
Action number: EEN/SPA/12/
ECO/333005/IMAGEEN

2013-2014

ITA.BUL
Introduction of transnational networks for 
creation of business leaders

Human Resources Development 
Operational Programme, 
procedure BG051PO001-7.0.07 
Without Borders, Agreement No. 
BG051PO01-7.0.07-0025-C0001

2013-2014

contact us at: een@pcci.bg 

mailto:een@pcci.bg
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Подпомагаме иновативните процеси и международния растеж на малките и 
средни предприятия

Кои сме ние?

Най-голямата бизнес мрежа в света в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) и процесите на тяхната 
интернационализация. 

В Enterprise Europe Network участват над 650 бизнес и изследователски оранизации от над 60 страни в Европа, 
Азия, Северна и Южна Америка.

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса enterprise europe network е създадена от Главна Дирекция Въ-
трешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП на Европейската комисия през 2008 г. като един от основните 
инструменти за изпълнение на политиките за подкрепа на малките и средните предприятия.

Enterprise Europe Network се управлява от базираната в Брюксел Изпълнителна агенция за малки и средни пред-
приятия и се съфинансира чрез Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия COSME на 
ЕС за периода 2014 - 2020 г.

enteRPRIse eURoPe netWoRK - ПЛОВДИВ към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е част от мрежата 
центрове Enterprise Europe Network в България, която осигурява пълно териториално покритие на страната. Дей-
ността на центъра има за цел да подпомага фирмите от областите Пловдив, Смолян, Кърджали и Пазарджик в тър-
сенето на нови партньори и пазари. 
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Мрежата от центрове съдейства на българския бизнес и на изследователските организации за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност и достъп до европейските и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани 
услуги за бизнес коопериране и иновации.

Центровете работят в мрежа като създават в обща база данни профили за бизнес, технологично и проектно коо-
периране, отговарят на запитвания на свои клиенти, организират съвместни бизнес мисии и двустранни срещи по 
интереси.

Как можем да ви помогнем?

Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на вашия бизнес чрез специализирана подкрепа, 
предоставяне на възможности за създаване на нови бизнес партньорства и достъп до финансиране.

Бизнес коопериране
Ние предоставяме персонализирана подкрепа, за да намерим точните чуждестранни делови партньори. Ето как:

•	 Чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа, нашите експерти помагат 
на МСП да изградят нови международни партньорства с отличен потенциал за растеж 

•	 Ние организираме бързи и ефективни срещи за коопериране в рамките на водещи международни конферен-
ции и търговски изложения, за да ви спестим време и пари 

•	 Нашите търговски мисии водят до създаване на успешни международни партньорства благодарение на до-
бра подготовка, експертни познания и съвети на нашите екипи.

Консултации и обучения
Нашите експерти предоставят съвети и повишават вашата информираност относно:

•	 Европейско законодателство и стандарти 

•	 Навлизане на международния пазар 
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Какъв е принципът на мрежата за предоставяне на услуги?

- Общодостъпни
- Безплатни на стандартно ниво
- Платени на специализирано ниво

Какви възможности предлагат платформите на enterprise europe network?

Чрез централизираната база данни на мрежата Enterprise Europe Network, контактните точки от различните дър-
жави обменят информация и разпространяват офертите за бизнес, технологично и проектно сътрудничество.  От 
своя страна, фирмите също могат да разгледат подадените заявки за търсене и предлагане директно в сайта на 
мрежата или в бюлетините, които всеки център разпространява чрез своите информационни канали.

1. Създаване на фирмен профил

Профилът се изготвя на база типов формуляр и съдържа информация за компанията и вида сътрудничество, кое-
то тя търси или предлага, свързано с нейните стоки, технологии, ноу-хау, услуги, като се изтъкват предимствата на 
фирмата пред конкурентните и желаното партньорство с чуждестранни фирми в страните от мрежата. Публикува-
нето на профили в мрежата на ЕЕН е напълно безплатно за фирмите.

2. Бюлетини за търговско, производствено и технологично коопериране

В тези бюлетини се дава информация за профилите на фирми, публикувани в базата според тяхната насоченост. 
При проявен интерес към конкретен профил се попълва формуляр, съдържащ кратка информация за фирмата, коя-
то го подава, както и за търсеното сътрудничество. Тази услуга също не се заплаща от фирмите.

- Бюлетин Търговско Коопериране – представя оферти на фирми, които търсят или предлагат възможност за 
бизнес сътрудничество по отношение на конкретен продукт или услуга;

- Бюлетин Технологично Коопериране – представя технологични оферти и заявки за  разработване на нова тех-
нология, иновация или технологичен трансфер; 

- Бюлетин Проектно Коопериране – бюлетин за търсене на партньори за включване в проекти по програми на ЕС. 
В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Наличен е и пълен текст на английски език.

- Бюлетин B2B събития. Това е бюлетин за предстоящите брокерски събития, организирани от Enterprise Europe 
Network, представляващи възможност за участие в индивидуални бизнес срещи с потенциални партньори в рамки-
те на международено изложение или конференция с конкретна насоченост и тематика. 

•	 Защита на интелектуална собственост 

•	 Възможности за финансиране 

•	 Технологичен трансфер 

•	 Подобряване на управленския капацитет

Подкрепа за иновациите

•	 Повишаване на иновативния капацитет

•	 Търсене на партньори за съвместни иновативни 
проекти и развойна дейност

•	 Достъп до финансиране за научни изследвания и 
иновации

•	 Комерсиализиране на иновативни продукти и 
технологичен трансфер

Вашият глас в Европа

•	 участие в обществени обсъждания

•	 участие в дискусионни панели по европейски 
политики
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3. Участие в международни събития на мрежата с включени бизнес срещи

Събитията се провеждат по време на международни изложения и панаири и дават възможност за директни сре-
щи с потенциални нови партньори. 

Enterprise Europe Network организира международни партньорски/брокерски срещи в областта на различни сек-
тори. Брокерските събития са форум за B2B срещи в рамките на международни изложения, по време на които инова-
тивни фирми могат ефективно да създават контакти с нови бизнес, технологични и проектни партньори в чужбина, 
след като предварително публикуват своите оферти, заявки или проектни идеи. 

Как да вземете участие в събитие на een: 

- Изберете актуално събитие от Календара на брокерските събития на EEN  
        http://een.pcci.bg/

- Регистрирайте се онлайн на съответната страница в рамките на посочения срок. 

- Качете своя профил за сътрудничество (cooperation profile) в онлайн каталога, като посочите  
       ‘BG-Enterprise Europe Network Bulgaria’ като ваш local support office 

- Онлайн каталогът ще бъде редовно актуализиран с новите профили. 

Участниците могат да избират интересните за тях профили от електронния каталог, да разглеждат профилите на 
другите регистрирани участници, да изпращат и приемат заявки за срещи през своя акаунт за достъп до платфор-
мата на събитието.  

- След изпращане на заявка системата резервира 30-минутна среща по време на събитието. 

На всеки участник ще бъде изпратен по имейл индивидуален график, включващ всички потвърдени срещи, ня-
колко дни преди самото брокерско събитие.

Ползите за предприемачите:

•	 Намиране на потенциални партньори преди вашето посещение на панаирното събитие с цел осъществява-
не на ползотворни контакти, когато сте вече там. 

•	 Помощ от нас като местен партньор на Enterprise Europe Network по време на процеса на регистрация и 
създаване на профил. 

•	 Подкрепа от екип на Enterprise Europe Network по време на брокерското събитие. 

За подробна информация относно възможностите за бизнес коопериране на мрежата, както и за връзка към бю-
летините, можете да посетите интернет страницата на Enterprise Europe Network към Търговско-Промишлена Камара 
- Пловдив: http://een.pcci.bg

За контакт с нас
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - ПЛОВДИВ:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 999, (032) 908 997

Е-mail: een@pcci.bg
Website: www.een.pcci.bg 

een.ec.europa.eu



128

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП 

1. Въведение
Достъпът до финансови средства е жизненоважен за започването или разширяването на всяка една бизнес ини-

циатива. За малките и средни предприятия в България този достъп е от съществено значение както за запазване 
на позициите им на местния пазар, така и за повишаване на конкурентоспособността им в европейски и световен 
мащаб. Малкият и среден бизнес са грабнакът на икономиката на Европейския съюз, поради което за тях са създа-
дени различни механизми на финансиране. Те могат да бъдат както преки като предоставянето на грантове, така 
и непреки механизми, които включват национални и местни посредници, предоставящи заеми, гаранции и други 
облекчени условия за достъп до финансови средства.

Целта на настоящото ръководство е да представи на заинтересованите страни кратка справка за отделните въз-
можности за достъп до финансиране на национално и европейско ниво, с което да ги ориентира за това какви са 
различните възможности пред техния бизнес или инвестиционни намерения, съобразно тяхната специфика.

От ръководството могат да се ползват както представителите на малките и средни предприятия в страната, така 
и неправителствени организации, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др., които имат интерес и 
биха желали да се възползват от механизмите за финансиране, предоставяни от Европейския съюз.

2. Възможности за финансиране на национално ниво
Основните инструменти за финансиране на национално ниво са оперативните програми, съфинансирани от на-

ционалния бюджет на Република България и Европейския съюз, но също така има и други национални програми и 
различни фондове в помощ на бизнеса. Както споменахме, настоящото Ръководство цели да даде обща представа на 
читателите за това какви са мерките и схемите за финансиране към настоящия момент, както и да ги насочи в избора 
им на програма, подпомагайки тяхното бъдещо кандидатстване. Ето и основните възможности за финансиране на 
национално ниво, от които малките и средни предприятия могат да се възползват:

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 

в България и съгласно Споразумението за партньорство 2014-2020г., стратегията на ОП „Ино-
вации и конкурентоспособност” е тясно свързана с целта за растеж и заетост и приноса на 
България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според стратегията 
„Европа 2020”:

•	 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации

•	 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно из-
ползване на ресурсите

•	 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално 
и териториално сближаване

Четирите приоритетни оси по ОПИК, към които има различни инвестиционни приоритети, са:

•	 „Технологично развитие и иновации“

•	 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

•	 „Енергийна и ресурсна ефективност“

•	 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“

Допустими кандидати за финансова помощ са:

•	 стартиращи или съществуващи микро, малки и средни предприятия в секторите, определени в Национална-
та стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

•	 клъстери с потенциал за добавена стойност за растеж

•	 приложими институции и организации на бизнеса, както и такива, които са свързани с предоставянето на 
услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.

•	 предприятия или техни обединения, включително институционални партньорства с научноизследователски 
организации

За периода 2014-2020 г. програмата ще осигури за своите бенефициери финансова помощ в размер на 1 390 
135 901 евро (1 181 615 516 евро принос на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и 208 520 385 евро 
национално съфинансиране). Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конку-
рентоспособност“ при Министерство на икономиката.

Пълна информация за програмата, нейните приоритети и допустими дейности, както и отворените за канди-
датстване мерки, можете да намерите на нейния уеб-сайт: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_
id=276, както и на адрес: http://archive.eufunds.bg/bg/page/987
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Пълна информация за програмата, нейните приоритети и допустими 

дейности, както и отворените за кандидатстване мерки, можете да намерите на 

нейния уеб-сайт: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276, както и 

на адрес: http://archive.eufunds.bg/bg/page/987

ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020
Тази програма е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата 

за МСП в Европа - съвместна програма на Европейската комисия и Европейската 

инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия 

през програмен период 2014-2020 г. Основната цел е бързо увеличение на 

кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително 

въздействие върху стимулирането на икономическия растеж, създаването 

на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС. Освен Испания и 

Малта, България е третата страна в ЕС, решила да осигури този ресурс за МСП чрез 

инструмента.

ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020
Тази програма е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа - съвместна про-

грама на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни 
предприятия през програмен период 2014-2020 г. Основната цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП 
на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на икономическия рас-
теж, създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС. Освен Испания и Малта, България е третата страна в ЕС, решила да осигури 
този ресурс за МСП чрез инструмента.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Минис-
терство на икономиката. Бюджетът й е в размер на 102 млн. евро, предоставени от Европейския фонд за регионално 
развитие. Национално съфинансиране по тази програма не е предвидено. Средствата са заделени от ресурса на 
Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на финансови 
инструменти. Портфейлите от заеми ще бъдат гарантирани и чрез ресурси на програмите COSME, Хоризонт 2020, а 
също и на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Както подсказва заглавието на 
програмата, основните й бенефициери са българските малки и средни предприятия.

Новата програма предвижда за изпълнение един гаранционен продукт, който включва неограничени гаранции 
за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране 
на допустими МСП. Този продукт ще се изпълнява при по-облекчени условия в сравнение с прилагания по Опера-
тивна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен такъв.

Още информация за програмата е налична на адреси:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-

initziativa-za-malki-i-sredni-predpriyatiya

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014–2020) е насочена към пости-

гането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността, насърчаване на социал-
ното включване и модернизиране на публичните политики.

Петте приоритетни оси на ОП РЧР са:

•	 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

•	 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

•	 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“

•	 „Транснационално сътрудничество“

•	 „Техническа помощ“

Потенциални бенефициери на програмата са:
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•	 работодатели и клъстери

•	 самостоятелно заети лица

•	 неправителствени организации

•	 образователни и обучителни организации и институции и др.

Най-подходяща и насочена към бизнеса е Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството 
на работните места” с двете си тематични цели „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа 
за мобилността на работната сила“ и „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното 
обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“. Тази приоритетна ос подкрепя мерки за развитие 
на социалното предприемачество, ново работно място и активно включване на целеви групи в пазара на труда, 
както и мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд в предприятията.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ 
на Министерство на труда и социалната политика. Финансирането на програмата е в размер на 1 092 248 077 евро, 
от които 938 665 315 евро принос от ЕС и 153 582 762 евро национално съфинансиране.

Повече информация за програмата, допустимите дейности и кандидати има на следните адреси:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-
razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020

ОП „Околна среда“ 2014-2020
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е изготвена в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три приоритета целят изграждане на икономика, основана на 
знания и иновации, по-енергична и по-конкурентоспособна.

Програмата цели да допринесе за изпълнението на инициативата „Европа за ефективно използване на ресурсите“ 
чрез следните приоритетни оси:

•	 „Води“

•	 „Отпадъци“

•	 „Натура 2000 и биоразнообразие“

•	 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

•	 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

•	 „Техническа помощ“

Допустими за кандидатстване на предприятия са основно мерките от Приоритетна ос 1 „Води“, където 
бенефициери на финансовата помощ могат да бъдат различни ВиК дружества и техни обединения.

Програмата се управлява от Главна Дирекция „Оперативна програма околна среда“ към Министерство на 
околната среда и водите и разполага с бюджет от 1 770 381 342 евро (1 504 824 141 евро европейско съфинансиране 
и 265 557 201 евро средства от националния бюджет) като за Приоритетна ос „Води“ са разпределени 1 216 млн. евро.

По-подробна информация за програмата може да бъде намерена на адреси:

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/evrpopeiska-zakonodatelna-baza/oficialni-pozicii/item/628-

operativna-programa-okolna-sreda-2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020
За периода 2014-2020 г. Програмата за развитие на селските райони 

има следните три цели:

•	 Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и 
жизнеспособността на стопанствата за повишаване на доходите на 
производителите и осигуряване на доставката на качествени хра-
нителни продукти

•	 Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване 
на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и 
хранителната промишленост

•	 Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на 
бедността, социалното включване и по-добро качество на живот

•	 Хоризонталните приоритети на програмата са:

•	 Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението

•	 Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени
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•	 Опазване и възстановяване на околната среда

Управляващ орган е дирекция „Развитие на селските райони” към Министерството на земеделието и храните 
(МЗХ).

Общият бюджет по програмата за периода 2014-2020г. е над 2,9 млрд. евро. Като подходящи за бизнеса са мерки 
като:

•	 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

•	 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

•	 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

•	 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски про-
дукти

Разбира се, пълна информация за програмата, всички отворени за кандидатстване схеми, допустими бенефицие-
ри, дейности и др. е налична на следните интернет адреси:

http://archive.eufunds.bg/bg/page/984
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
Действащата към момента Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор е с период на 

действие 2014-2018г. Бюджетът й е 133 млн. евро. Програмата се управлява от отдел „Вино“ на Държавен Фонд Земе-
делие и има четири приоритетни области:

•	 Промоции в чужбина (7,5 млн. евро)

•	 Преструктуриране и конверсия на винени лозя (80,81 млн. евро)

•	 Събиране на реколта на зелено (2,2 млн. евро)

•	 Инвестиции (42,5 млн. евро)

Програмата цели производство на висококачествени вина като с приоритет се ползват производството на биови-
но и пенливи вина. Предвижда се увеличение на производството на вина със защитени географски означения и за-
щитени географски наименования като в края на 2018г. те трябва да са половината от всички вина, произведени у нас.

Повече информация за програмата има на страницата на Държавен Фонд Земеделие на адрес: http://www.dfz.bg/
assets/7093/NSP_BG_2014_2018.pdf, както и на страницата на Изпълнителна агенция по лозата и виното: http://www.
eavw.com/updocs/1413121387015620_NSP_BG_2014_2018.pdf

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Европейският фонд за морско дело и рибарство е създаден с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 15 май 2014 г. и е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се 
допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.

Фондът подпомага рибарите при прехода към устойчиво рибарство, подкрепя крайбрежните общности при ди-
версифицирането на тяхната икономика, финансира проекти, чрез които се създават нови работни места и се подо-
брява качеството на живот по европейското крайбрежие и улеснява достъпа до финансиране.

Както и при останалите оперативни програми, Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с 
национално финансиране.

С тези съвместни средства функционира Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ за периода 2014-2020 г. 
Управляващ орган е дирекция „Морско дело и рибарство” към Министерство на земеделието и храните, а общия 
бюджет за програмния период възлиза на 113 543 227 млн. евро.

Програмата има за цел да стимулира динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и 
аквакултурите в България, като има следните приоритетни оси, обвързани с генералните цели на Фонда за морско 
дело и рибарство:

•	 Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“

•	 Приоритетна ос 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и 
основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”

•	 Приоритетна ос 3 „Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на рибарството“ (ОПОР)

•	 Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“

•	 „Приоритетна ос 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването“

•	 Приоритетна ос 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика“

По тези приоритетни оси се подкрепят различни мерки като иновации в рибарството, нови форми на доход, ди-
версификация и създаване на работни места в рибарството, инвестиции на борда, окончателно преустановяване на 



132

риболовните дейности, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми, добавена 
стойност и качество на продуктите от риболов, рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки, 
иновации в аквакултурата, производствени инвестиции в аквакултурите, нови форми на доход и добавена стойност 
в аквакултурите и други.

Пълна информация за всички допустими дейности и кандидати, необходими документи и условия може да бъде 
намерена на следните адреси:

http://oprsr.government.bg/?page_id=4155

http://archive.eufunds.bg/bg/page/983

Национален иновационен фонд
Националният иновационен фонд е създаден въз основа на приетата от Минис-

терски съвет Иновационна стратегия на Република България. Той се управлява от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия като ос-
новната му функция е да поощрява научноизследователската и развойната дейност 
на предприятията в страната. Фондът подпомага реализацията на научноизследова-
телски и развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване 
на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилва-
не на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и техно-
логичното равнище на предприятията. Чрез дейността си Фондът цели да подобри 
пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за 
по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на 
инвестициите в ефективни предприятия.

Средствата от фонда се отпускат на проектен принцип в рамките на отворени сесии и подкрепят конкретни при-
оритетни области на дейност като например: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни 
технологии и информатика, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии и др.

Средствата са заделени от националния бюджет и размерът на помощта за проект е до 80% в зависимост от типа 
предприятие, което кандидатства и типа дейности, планирани за изпълнение.

Повече информация за финансирането по този фонд може да бъде намерена на адреси:

http://www.sme.government.bg/?p=33687
https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html

Освен Националния иновационен фонд Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП управлява и финансира 
още два инструмента в помощ на бизнеса, насочени към научноизследователска и развойна дейност. Това са Ини-
циативата ЕВРИКА и Програма Евростарс-2.

Инициативата ЕВРИКА се основава на Декларацията от Хановер и пред-
ставлява трансевропейска мрежа за пазарно ориентирана изследователска и 
развойна дейност в областта на промишлеността, създадена през 1985г. Цел-
та й е да подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез 
развиването на международни партньорства, изграждане на междуфирмени 
контакти и мрежи за иновации. Тези контакти и мрежи следва да бъдат осно-
вата за пазарната реализация на резултатите от една висококачествена науч-
ноизследователска и развойна дейност, която да подобри качеството на живота на европейските граждани.

Като система от механизми, Инициативата предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на инфор-
мация и друго обслужване на промишлените предприятия, научно-изследователски организации и университети за 
сътрудничество в областта на приложно-технологичните изследвания. С голяма добавена стойност се ползва полу-
чаването на статут „проект на ЕВРИКА“ , който е запазена марка за качество в Европа, тъй като тази запазена марка 
привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Самата Инициатива не се финансира от централизирани фондове на Съюза, а от бюджетите на страните членки, 
участващи в нея (ползва както публично, така и частно финансиране). Към момента в Инициативата са включени 40 
държави от и извън ЕС, както и самият Европейски съюз като 41-ви член.

Повече Информация има на страниците на:
Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg/themes/iniciativata-evrika-23-287.html
Официален сайт на инициативата: http://www.eurekanetwork.org/
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Евростарс-2 е съвместна програма на Инициатива ЕВРИКА и Европейската комисия по 
линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС. 
Целта й е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експе-
риментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществява-
щи научно-развойна дейност.

При кандидатстването има изискване в проекта да участват най-малко две юридически 
лица от различни страни членки, като водещият партньор трябва да бъде малко или сред-
но предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност. Също така полученият краен 
продукт от проекта следва да бъде внедрен в производството или на пазара в срок до две години от приключването 
на съответния проект. Бюджетът на програмата за периода 2014-2020 г. е в размер на 400 млн. евро като 100 млн. 
евро отпуска ЕК, а останалите средства осигуряват страните членки от националните си бюджети.

Съгласно изискването на Европейската Комисия, Националният иновационен фонд е посочен като финансовият 
инструмент, който съответства на дейността на съвместната програма ЕВРОСТАРС и по чиито правила да бъдат фи-
нансирани проектите. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е посочена за 
партнираща организация, която да администрира дейността на ЕВРОСТАРС.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма заделя годишно от бюджета на Националния иновацио-
нен фонд до 1 млн. лв. за финансирането на проекти по програма ЕВРОСТАРС.

Максималният размер на финансовата помощ за проект с продължителност от 12 до 36 месеца е 500 000 евро, 
като интензитетът на помощта достига до 80% в зависимост от включените дейности (индустриални научни изслед-
вания и/или експериментално развитие) и от допустимите разходи. Допустими кандидати са МСП, регистрирани 
съгласно Търговския закон на Република България. Млади развойни

компании следва да докажат, че разходите им за научна и развойна дейност са поне 15% от всички разходи на 
компанията за поне една от трите предходни на кандидатстването години.

За повече информация: http://eurostars-eureka.eu
https://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-evrostars-30-287.html

Фонд eleven
Eleven е инвестиционен фонд, който подпомага стартиращи компании в тяхното развитие като им осигурява 

както необходимата инвестиция, така и ментори и партньори, които да им съдействат. Фондът е сред най-големите 
фондове за инвестиции в стартиращи компании в централна и източна Европа. Финансовият ресурс на фонда е 12 
млн. евро, осигурени от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на програма JEREMIE. Фондът подпомага 
идеи с потенциал за развитие, предоставяйки инвестиция от до 200 хиляди евро в рамките на няколко кръга, започ-
вайки с 25 до 50 хил. евро.

На година над 50 фирми имат шанса да се възползват от опита и контактите на над 150 ментора. Партньори на 
фонда са компании като Тelerik, Microsoft, Amazon, IBM и Google. Eleven е член и на Global Accelerator Network (GAN) 
и се стреми постоянно да развива мрежата си от контакти с водещите хъбове за стартиращи компании в Европа и 
Северна Америка.

Фирмите, които са кандидатствали и получили одобрение, преминават през три фази на развитие:

•	 процес на оформяне и изграждане на бизнес идея и концепция (с финансиране до 50 000 евро за доказване 
на концепцията на бизнеса)

•	 подобряване на продуктите или услугите (в тази втора част от ускорителната фаза се предоставят още 25 000 
евро срещу 5% дялово участие на фонда в новите компании)

•	 комерсиализиране на услуга или продукт с фокус върху излизане на международния пазар (инвестицията 
тук е от 150 000 евро, често в партньорство с други инвеститори като процентът, който Eleven придобива в 
компанията при тази инвестиция, се договаря, но той не може да надвишава 30 % дял от компанията за всич-
ките три фази общо).

Повече информация за фонда има на неговия сайт: http://11.me/bg/%D0%B7%D0%B0-eleven/

Подобно на Eleven, финансиране на стартиращи проекти се пре-
доставя и по линия на Launchub – създаден също по евроинициатива 
JEREMIE фонд с финансиране от общо 9 млн. евро.

Разликата е, че при него предимство при разглеждане на заявления-
та имат компании основно в дигиталния сектор, които вече са развили 
своята концепция, имат изграден екип и са близо до прототип, но най-вече такива които имат опит с участие в ак-
селераторски програми или са успели да привлекат инвестиции от бизнес ангели. След кандидатстване най-високо 
оценените проекти получават до 200 хил. евро срещу дялово участие, както и възможността да се включат в специ-
алната менторска програма (каквато е практиката и при фонд Eleven).
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Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ)
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е създаден чрез Закона за енергийна ефек-

тивност като юридическо лице независимо от държавните институции. Фондът осъществява своята дейност съ-
гласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и 
споразуменията с Донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет. Първоначално фондът е захранен 
изцяло с грантови средства от Глобалния екологичен фонд на ООН чрез Международната банка за възстановяване 
и развитие (Световна банка) с 10 млн. щатски долара, от Правителството на Австрия с 1,5 млн. евро и от Правител-
ството на България с 3 млн. лева , както и от частни български спонсори.

Фондът е център за консултации, осигурява кредити и гаранции по кредити. Той съдейства на българските фир-
ми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност, като им осигурява 
финансиране, съ-финансиране или гарантиране пред други финансови институции.

Малките и средни предприятия могат да се възползват от помощта на фонда чрез достъп до инвестиции за пови-
шаване на енергийната ефективност в индустриални процеси, саниране на сгради, подобрения на топлоизточника 
и топлопреносната мрежа, както и други случаи на крайно потребление на енергия като контролни системи за 
управление, мерки за корекция на фактора на мощността, въздушни компресори, преминаване към различно гори-
во, проекти с използване на възобновяеми енергийни източници и др.

Повече информация за фонда има на електронната му страница: http://www.bgeef.com/displaybg.aspx?page=about

3. Централизирани програми на eвропейския съюз и европейското икономическо 
пространство

ТТази секция на Ръководството включва централизираните програми на Европейския съюз, от които българските 
малки и средни предприятия могат да се възползват. Кандидатстването, оценката и цялостното управление и кон-
трол на проектите се извършва към и от съответните управляващи органи на Комисията. Основните програми, от 
които българските МСП могат да се възползват, са следните:

Програма cosMe
Програма COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises) на Европейския съюз е продължител на Рамковата програма за конку-
рентоспособност и иновации (CIP) 2007-2013. Тя се основава и е в изпълнение на 
Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act).

За периода 2014-2020г. програмата e с общ бюджет от 2,3 млрд. евро, като те се 
разпределят в 4 основни области на подпомагане:

•	 Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти

•	 Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб

•	 Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията

•	 Насърчаване на предприемачеството

Програма COSME подобрява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия чрез два основни ин-
струмента. Това са Механизъм за гарантиране на заеми и Капиталов механизъм за растеж. За двата инструмента са 
заделени близо 1,4 млрд. евро.

Съгласно първия механизъм част от бюджета на COSME ще финансира гаранции и насрещни гаранции за финан-
сови посредници като гаранционни организации, банки, лизингови компании и др., за да им помогне да осигурят 
повече кредити и лизинг финансиране на МСП. Този механизъм ще включва и секюритизацията на дълговите порт-
фейли на малките и средни предприятия. Очакванията са по този начин финансовите посредници да разширят 
обхвата и видовете на транзакциите, които предлагат. 

По втория механизъм друга част от бюджета на програма COSME ще бъде насочен към инвестиции във фондовете 
за рисков капитал (предоставящи рисков капитал и мецанин финансиране). Очаква се повече от 500 компании да 
получат финансиране чрез дялово участие по линия на програмата с общи инвестиции от над 4 млрд. евро като 
също така в последствие финансиране ще бъде привлечено и чрез съинвестиции от други публични и частни из-
точници.

Повече информация за двата механизма на програмата, както и за финансовите посредници, действащи в Бълга-
рия, може да бъде намерена на адрес: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/
en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=139.

Оставащата част от 1 млрд. евро от бюджета на програмата са предназначени за редица от успешните подпро-
грами на предходния програмен период от програма Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). 
Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, която има повече от 600 офиси в ЕС и извън него, в т.ч. и 
в България, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата „Eразъм за млади предпри-
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емачи“, за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост 
на МСП и др. Програма COSME подпомага и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните 
членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените 
предприемачи.

Освен изброените механизми за подпомагане на МСП, по програма COSME регулярно се публикуват отделни по-
кани за набиране на проектни предложения в различни области на бизнеса, по които МСП могат да кандидатстват.

Повече информация за програмата, нейните механизми и правилата за кандидатстване по отделните покани 
може да бъде намерена на следните адреси:

https://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html;
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Програма „Хоризонт 2020“
Програма „Хоризонт 2020“ (наследник на 7-ма Рамкова програма) е фи-

нансов инструмент за научни изследвания и иновации в изпълнение на Ини-
циативата на ЕС „Съюз на иновации“. Програмата се управлява от Генерална 
дирекция „Научни изследвания и иновации“ на ЕК. За периода 2014-2020г. 
програмата разполага с бюджет от близо 80 млрд. евро за инвестиции в рас-
теж и нови работни места (средствата са заделени от ресурсите за иновации на Рамковите програми за изследвания 
и технологично развитие, Програмата за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации 
и технологии).

Програма „Хоризонт 2020“ е организирана в три приоритетни оси, към които спадат различни инструменти и 
подпрограми:

Високи постижения в научната област (24,4 млрд. евро)

− Европейски съвет за научни изследвания

− Бъдещи и навлизащи технологии

− Дейности по програма Мария Склодовска-Кюри

− Европейски научноизследователски инфраструктури

Водещи позиции в промишлеността (17 млрд. евро)

− Базови и промишлени технологии

− Достъп до рисков капитал

− Иновации в МСП (Включително инициативата „Инструмент за МСП)

Обществени предизвикателства (29,7 млрд. евро)

− Здравеопазване, демографски проблеми и благосъстояние

− Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и 
биоикономика

− Надеждна, чиста и устойчива енергийна система

− Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

− Климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини

− Приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества

− Сигурни европейски общества

Допълнителни линии за финансиране по Програма „Хоризонт 2020“ са:

− Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието

− Наука с и за обществото

− Междусекторни дейности

− Директен път към иновации

− Европейски институт за иновации и технологии

− ЕВРАТОМ

− Съвместни научноизследователски центрове

Повече информация може да бъде намерена на следните електронни адреси:

http://www.smebp.bg/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Инструменти по линия на програма Хоризонт 2020:

Инструмент за малки и средни предприятия
На малките и средни предприятия Програма „Хоризонт 2020“ е посветила специализиран „Инструмент за малки 

и средни предприятия“, чрез който те да могат да се възползват от финансовата помощ за развиване на иновации. 
Този инструмент е насочен към високоиновативни МСП, които имат амбиции да развиват своя потенциал за растеж. 
Инструментът включва три фази:

Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за осъществяване - тя е насочена към проучване с цел провер-
ка на технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност на иновационната идея със значителна 
новост за сектора на индустрията, в която тя е представена. В края на проекта по фаза 1, бенефициерът трябва да 
представи бизнес план, с който се кандидатства по фаза 2.

Фаза 1 финансира 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта в размер до 50 000 eвро.

Фаза 2: Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация, пренасяне на пазарна основа - тук се фи-
нансират демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на 
мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни дейности, насочени към задвижване на 
иновационната идея (продукт, процес, услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара. 
Допустимите разходи са разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.

Фаза 2 финансира 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта в диапазон между 0.5 и 2.5 млн. евро.

Фаза 3: Комерсиализация – тази фаза не осигурява директно финансиране, но за най-успешните и качествени 
проекти предлага улеснен достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки и други инстру-
менти по програмите „Хоризонт“ 2020 или COSME, които се създават съвместно с финансовите институции като 
Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и др.

Допълнителни възможности за подпомагане и работа в мрежа се осигуряват от експертите на Enterprise Europe 
Network България.

До участие се допускат само МСП - едно самостоятелно или консорциум от МСП, установени в ЕС или в асоции-
рана държава.

Директен път към иновации е друга процедура по програма „Хори-
зонт 2020“ за насърчаване на близките до пазара иновации и е отворе-
на за всички видове участници, както и за всякакви сфери на дейност. 
Това има за цел да засили интердисциплинарното и междусекторно съ-
трудничество в областта на иновациите.

Мярката се реализира с общ бюджет от 200 милиона евро. Финансира се по приоритетна ос „Обществени предиз-
викателства“ и специфична цел „Водещи позиции в базовите и промишлените технологии“, без да има никакви ло-
кални ограничения.

Основните цели на процедурата са:

•	 намаляване на времето от идеята до пазара

•	 стимулиране на участието на кандидатите за първи път в научни изследвания

•	 увеличаване на инвестициите на частния сектор в научни изследвания и иновации

Предложения за финансиране следва да бъдат подавани от консорциуми, включващи между три и пет юриди-
чески лица, установени в най-малко три различни държави членки на ЕС или страни, асоциирани към програма 
„Хоризонт 2020“. За всеки одобрен проект е предвиден бюджет от около 3 млн. евро.

Повече информация може да бъде намерена на адрес:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016

Инициативата InnosUP: По-добра подкрепа за иновации в МСП
Финансовата подкрепа по тази инициатива е насочена към развитие на екосистема за подкрепа за иновациите в 

МСП в Европа. Целта е осигуряване на възможности държавите членки и регионите да повишат ефективността на 
своите услуги чрез сътрудничество, взаимно обучение и прилагане на нови подходи.

В работната програма за 2016-2017г. акцентът е поставен върху тестване на нови подходи за по-добра подкрепа 
за иновации в пилотни проекти. Резултатите ще бъдат основа за дискусия относно следващата рамкова програма 
за научни изследвания и иновации. Entrprise Europe Network и Националните контактни точки в страните членки 
ще играят важна роля в имплементирането на тези пилотни проекти и трансфера на резултатите в техните региони. 
Поканите за проектни предложения са насочени към следните приоритетни области:

•	 Проекти на клъстери за нови индустриални вериги за създаване на стойност - ще бъдат подкрепяни структу-
рирани иновативни проекти за сътрудничество на МСП от различни сектори и държави, като се цели насоч-
ване на смесица от различни целеви мерки за предприемаческа и иновационна подкрепа. Най-малко 75% от 
общия предложен бюджет се отпуска директно за подкрепа на иновациите в МСП.
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•	 Сътрудник на европейско иновативно МСП - мярката цели да предостави подкрепа на МСП, които имат труд-
ности да наемат опитни изследователи за сътрудници. Бенефициерът (МСП) ще има възможност да използва 
в рамките на една година потенциала на своя сътрудник, а също така да превърне неговите иновативни идеи 
в проекти.

•	 Технологични услуги, засилващи усвояването на съвременни производствени технологии за чисто произ-
водство от производствени МСП - МСП трябва да имат желание за интегриране на напреднали производ-
ствени технологии по иновативен начин, което изисква закупуване на технологични услуги или достъп до 
оборудване. Предвижда се финансова подкрепа за трети страни. Грантът за фирми ще бъде до 60 000 евро.

•	 Предприятия за социални иновации („Challenge Platform”) - мярката цели намиране на решения за предизви-
кателствата на социалните предприятия. Изисква се създаването на онлайн платформа, позволяваща свърз-
ването на МСП, търсещи други такива, предлагащи иновативни решения. Предвиден е грант до 50 000 евро 
за тестване на осъществимостта и икономическия потенциал на решенията.

Повече информация за горепосочените мерки, както и за мерки, непредвиждащи пряка финансова подкрепа за 
МСП, има на адрес: http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-innosup

ИнновФин – европейско финансиране за иноватори е съвместна ини-
циатива, предприета от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ 
и ЕИФ) в сътрудничество с Европейската комисия по програма „Хоризонт 
2020“.

„ИнновФин“ се състои от серия от интегрирани и взаимно допълващи се 
инструменти за финансиране и консултантски услуги, предлагани от групата 
на ЕИБ, обхващащи цялата верига на стойността на научните изследвания и иновациите с цел да се подкрепят ин-
вестициите от най-малките до най-големите предприятия.

С гаранциите „ИнновФин“ за МСП се предлагат гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране на стой-
ност между 25 000 и 7,5 млн. евро с цел подобряване на достъпа до финансиране за иновативни малки и средни 
предприятия и за малки дружества със средна пазарна капитализация (с до 499 служители). Инструментът ще се 
управлява от Европейския инвестиционен фонд, а финансирането ще се предоставя чрез финансови посредници 
— банки и финансови институции в страните от ЕС и асоциираните страни. ЕИФ ще предоставя гаранции на финан-
совите посредници за част от техните загуби по дългово финансиране, обхванато от инструмента.

Консултантските услуги “ИнновФин“, които ще се предлагат от ЕИБ въз основа на до 28 млн. евро от бюджета на 
„Хоризонт 2020“, имат за цел подобряване на финансовата осъществимост и инвестиционната готовност на големи 
проекти, които се нуждаят от значителни, дългосрочни инвестиции.

„ИнновФин“ се реализира за всички достъпни сектори по Програма „Хоризонт 2020“ във всички държави членки 
на ЕС, както и в асоциираните страни.

Очаква се до 2020г. Инструментът да генерира над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструк-
тура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.

Повече информация може да бъде намерена на адрес: http://www.eib.org/products/blending/innovfin/

Програма „ЕРАЗЪМ +“
Новата европейска програма за образование, обучение, младеж 

и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 
2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно 
взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, профе-
сионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на инова-
циите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта със специален акцент върху борбата с 
младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ включва три основни ключови дейности:

•	 Образователна мобилност за граждани (КД 1)

•	 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

•	 Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Подходяща за малките и средни предприятия е ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на 
добри практики, която подкрепя:

•	 стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
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•	 алианси на знанието

•	 секторни алианси на уменията

•	 изграждане на капацитет в областта на висшето образование

•	 изграждане на капацитет в областта на младежта

Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност, следва да генерират положителни и дълготрай-
ни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности са формулира-
ни, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.

Очаква се, че в резултат на тази ключова дейност ще бъдат разработени, трансферирани и/или въведени инова-
тивни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.

Повече информация за програмата и отворените за кандидатстване схеми може да бъде намерена на адрес: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg

Програма „Еразъм за млади предприемачи“
Програма „Еразъм за млади предприемачи” е финансирана от Европейската комисия 

и функционира на територията на участващите по програмата държави посредством 
отговорните посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на под-
крепа за бизнеса (например търговски камари, центрове за начален бизнес, бизнес 
инкубатори и др.). Техните дейности са координирани на европейско ниво от Службата 
за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи”. Средствата на програмата 
са част от бюджета на Програма COSME, Цел 4 „Промотиране на предприемачеството 
и предприемаческата култура“ и са в размер на 55,3 млн. евро. Администратор на про-
грамата е Европейската изпълнителна агенция за МСП.

По същество Програма „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен и затова тя предос-
тавя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки 
предприятия в други участващи в програмата държави.

Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предпри-
емач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин 
се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудни-
чество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства 
от Европейския съюз.

В програмата могат да участват както нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен биз-
нес или вече са стартирали такъв през последните три години, така и предприемачи с опит, които притежават или 
управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава.

Повече информация за програмата и кандидатстването по нея може да бъде намерена на следния адрес: http://
www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=bg

Програма „Творческа Европа“
Програма „Творческа Европа“ е приета от Европейския парламент 

на 11 декември 2013г. и заменя предишните програми на общността 
– „Медиа“, „Медиа Мундус“ и „Култура“.

Тя е рамкова програма с бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро 
и е насочена към подпомагане на проекти в областта на културата, 
киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства и културното наследство. С близо 9% по-го-
лям бюджет от предходните години, програмата ще даде значителна подкрепа на културните и творческите индус-
трии, които са сред важните източници на трудова заетост и икономически растеж.

Подпрограма „Култура“

Подкрепя творците и организациите (включително МСП), които работят в областта на културните и творчески 
индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури 
трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики 
между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления:

•	 проекти за сътрудничество

•	 превод на литературни произведения

•	 европейски мрежи

•	 европейски платформи

Информация за България се предоставя от Контактната точка по подпрограма „Култура“ на „Творческа Европа“ - 
http://www.creativeeurope.bg/kultura/?office=kultura
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Подпрограма „Медиа“

Подкрепя европейската филмова и телевизионна индустрия, фокусира се върху проекти от областта на видео 
игрите и дигиталните технологии.

Като такава, Програма „Творческа Европа“ има за цел да подкрепя инициативи, които могат да генерират реално 
въздействие за сектора в цяла Европа, включително и в подкрепа на отделни произведения, инициативи, които на-
сърчават нови умения в сектора, както и инициативи, които насърчават международното сътрудничество в сектора.

Повече информация за програмата може да бъде намерена на адреси:

http://www.creativeeurope.bg/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Финансов механизъм на европейското икономическо прос-
транство и норвежки финансов механизъм

България има на разположение 210,1 милиона евро за проекти, 
след като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и ЕС подписаха спора-
зумение за Европейско икономическо пространство и Норвежки 
финансов механизъм за периода 2014-2021 г.

В рамките на новия програмен период 15 държави членки на ЕС ще получат общо 2,8 милиарда евро (1,5 ми-
лиарда чрез ФМ на ЕИП и 1,3 по Норвежкия финансов механизъм) за намаляване на социалното и икономическо 
неравенство и укрепване на двустранните отношения с трите държави донори. България е четвъртият най-голям 
бенефициер след Полша, Румъния и Унгария. Предстои да бъдат създадени два регионални фонда, насочени срещу 
младежката безработица (65,5 милиона евро) и в насока насърчаване на регионалното сътрудничество (34,5 мили-
она евро).

Съгласно Синята книга за период 2014-2021г., Финансовият механизъм на Европейското икономическо простран-
ство и Норвежкият финансов механизъм подкрепят проекти в следните пет приоритетни области:

•	 Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност

•	 Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността

•	 Околната среда, енергетиката, изменението на климата и нисковъглеродна икономика

•	 Култура, гражданското общество, добро управление и основните права и свободи

•	 Правосъдие и вътрешни работи

Всички те са организирани в 23 различни сфери на програмиране (подприоритети), по които малките и средни 
предприятия могат да кандидатстват съобразно дейността и интересите си.

Повече информация има на адрес: http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/.

Програма LIFe
Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действия за околната 

среда и климата, предоставящ 3,46 млрд. евро помощ за периода 2014-2020 г.

Програма LIFE има две подпрограми:

•	 Програма за Околната среда (с бюджет 2,59 млрд. евро)

•	 Програма Действия за климата (с бюджет 0,86 млрд. евро)

Поне 2,8 млрд. евро (81% от общия бюджет) са заделени за LIFE проекти, финанси-
рани чрез безвъзмездни средства за действия или иновативни финансови инструменти. Около 0,7 млрд. евро ще 
получат интегрираните проекти. Поне 55% от ресурсите на бюджета, отпуснати за проекти, издържани чрез безвъз-
мездни средства за действия по Програмата за околна среда, ще се използват за проекти, подкрепящи опазването 
на природата и биоразнообразието. Максимум 0,62 млрд. евро ще се използват пряко от ГД „Околна среда“ и ГД 
„Действия по климата“ за разработка на политики и оперативни помощи.

Програмата се управлява от Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“), като Коми-
сията е делегирала изпълнението на много компоненти на програмата LIFE на Изпълнителната агенция за малки и 
средни предприятия (EASME).

Всяка публична или частна организация, установена в ЕС, може да се възползва от програма LIFE като координа-
тор или съвместен бенефициер. МСП са възможен координиращ бенефициер, ако са установени извън ЕС, само ако 
държавата от която са, е сключила конкретно споразумение с ЕС.

Всяка от Програмите има 3 приоритетни оси, по които МСП могат да кандидатстват. За двете програми това са 
съответно:

Програма за Околната среда

•	 „Околна среда и ефективност на ресурсите“
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•	 „Природа и биоразнообразие“

•	 „Управление на околната среда и информация“

Програма Действия за климата

•	 „Смекчаване на изменението на климата“

•	 „Адаптация към изменението на климата“

•	 „Управление на климата и информация“

Повече информация за програмата, както и за поканите за подаване на проектни предложения по приоритетни 
оси има на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Механизъм за свързване на Европа
Механизмът за свързване на Европа е ключов инструмент на Съюза, насочен към растеж, откриване на нови 

работни места и повишаване на конкурентоспособността на ЕС чрез целенасочени инвестиции в инфраструктура 
на европейско ниво. Механизмът се управлява от Изпълнителната агенция за иновации и инфраструктурни мре-
жи, която е наследник на Трансевропейската Изпълнителна агенция „Транспортна мрежа“ (TEN-T EA), създадена от 
Европейската комисия през  2006 г. за управление на техническото и финансовото изпълнение на програма TEN-T.             

Агенцията официално стартира дейността си на 1 януари 2014 г. с цел да се приложат следните програми на ЕС:

•	 Механизъм за свързване на Европа (Central European Facility - CEF)

•	 Части от „Хоризонт 2020“ - интелигентен, устойчив и интегриран транспорт, както и сигурна, чиста и ефектив-
на енергия

•	 Наследените програми „TEN-T“ и „Marco Polo“ от програмен период 2007-2013 г.

Механизмът за свързване на Европа разполага с бюджет от 27,4 млрд. евро и финансира проекти, които ще по-
могнат за изграждането на липсващите звена в секторите енергетика (4,7 млрд. евро), транспорт (22,4 млрд. евро) и 
дигитални услуги (0,3 млрд. евро) в Европа. Чрез насърчаване на използването на екологични транспортни системи, 
високоскоростни широколентови връзки и възобновяема енергия се цели икономиката на Европа да стане „по-зе-
лена“ в унисон с Европейската стратегия 2020.

Финансирането на енергийни мрежи ще способства за по-нататъшната интеграция на вътрешния енергиен пазар, 
ще намали енергийната зависимост на ЕС и ще подобри сигурността на доставките от енергоизточници. Фокусът 
на Механизма за свързване на Европа върху интелигентни, устойчиви и взаимосвързани транспортни, енергийни и 
цифрови мрежи ще спомогне за окончателното оформяне на Единния европейски пазар.

Всички проекти следва да бъдат изпълнявани от консорциуми като участниците могат да бъдат международни 
организации, съвместни предприятия или публични или частни предприятия или организации, установен в държа-
ва членка на ЕС или в асоциирана държава.

Повече информация за програмата и поканите за проектни предложения по отделните направления може да 
бъде намерена на адреси:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/connecting-europe-facility

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 

цели да допринесе за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, 
като подпомага обмена на знания и преноса на добри практики меж-
ду участниците с регионално значение (държавите по поречието на р. 
Дунав) с цел усъвършенстване на регионалната политика. Към терито-
риалния обхват на Програмата спадат държавитe членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални 
провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите канди-
дат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна: Закарпатска, 
Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област.

Програмата е организирана в пет приоритетни оси:

•	 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“ (30% от бюджета на програмата)

•	 „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“ (30% от бюджета на програмата)

•	 „Подобрена свързаност на Дунавския регион“ (20% от бюджета на програмата)

•	 „Добре управляван Дунавски регион“ (14% от бюджета на програмата)

•	 „Техническа помощ“ (6% от бюджета на програмата)
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По тях могат да бъдат изпълнявани следните видове дейности:

•	 Разработване на общи ориентации, рамки и стратегии в областите от транснационално значение

•	 Развитие и практическо прилагане на транснационални инструменти и услуги

•	 Подготовка на транснационални инвестиции (оборудване, инфраструктура и др.)

•	 Пилотни дейности, включително и дребни инвестиции

•	 Разработване и реализиране на обучение за изграждане на капацитет

•	 Съпътстваща информация, разпространение и публичност

Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори от три различни страни на територията на програ-
мата: един водещ партньор и най-малко двама партньори по проекта. От тримата поне един трябва да се намира на 
територията на държава членка на ЕС съгласно териториалния обхват на програмата.

Допустими за кандидатстване са:

•	 местни, регионални и национални публични органи

•	 международни организации

•	 частни организации

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. се финансира от Европейския фонд за ре-
гионално развитие със средства в размер на 202,3 млн. евро, 19,8 млн. евро от които са по линия на Инструмента за 
предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Приносът на България към форми-
рането на общия размер на средствата е приблизително 8,60%.

Управляващ орган на Програмата е Секретариатът за национално икономическо планиране към Министерството 
на националната икономика на Република Унгария.

Държавите, участващи по Програмата, имат свои национални партниращи органи, които осигуряват първо ниво 
на контрол на разходите и сключването на договори за националното съфинансиране с партньори. За България това 
е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие.

Повече информация за Програмата може да бъде намерена на следните Интернет адреси:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5930
http://www.interreg-danube.eu/

4. Други финансови инструменти в помощ на бизнеса

Заеми и гаранции
По-голямата част от бизнеса в Европа разчита на банкови заеми като външен източник на финансиране. За малки-

те и средни предприятия, обаче, взимането им не винаги е възможно поради липсата на допълнителни гаранции или 
необходимата финансова история. Именно в тази насока с цел преодоляването на проблема работи Механизмът за 
гарантиране на заеми по програма COSME, който предвижда близо 20 млрд. евро помощ за МСП под формата на за-
еми и банкови гаранции за периода 2014-2020г. Основният документ тук е Директивата за капиталовите изисквания.

Повече информация за това как може да се кандидатства за заеми и гаранции, както и кои са посредниците за 
различните държави членки на Съюза, може да бъде намерена на следните адреси:

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/loans-guarantees_en
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_

term_node_tid_depth=139

Рисков капитал
Този вид капитал е подходящ за неголям брой фирми и все пак той е от изключително значение за растежа на 

тези от тях, които развиват иновативна дейност. Фондовете за рисков капитал акумулират средствата си основно от 
институционални инвеститори и влагат значителни средства във фирми с потенциал за изключително бърз растеж. 
От друга страна голяма част от инвеститорите са скептични към инвестиции в стартиращи и/или иновативни фир-
ми поради големия риск, транзакционните разходи и възможността от невъзвръщаемост на инвестициите. По тази 
причина през 2013г. Комисията приема Регламент (ЕС) № 345/2013 за Европейския фонд за рисков капитал и чрез 
инструмента Капиталов механизъм за растеж на програма COSME отделя над 4 млрд. евро за преодоляването му.

Повече информация за този финансов инструмент може да бъде намерена на адрес: https://ec.europa.eu/growth/
access-to-finance/funding-policies/venture-capital_en

Бизнес ангели
Бизнес ангелите обикновено са частни лица, повечето със собствен бизнес опит, които инвестират част от сред-

ствата си в нови и растящи бизнес инициативи на други лица. Освен капитала си, те предават и своя управленски 
опит на предприемачи, уменията и контактите си със съзнанието, че възвъщаемостта на инвестициите им може да 
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отнеме много време. Все пак в много страни този тип източник на финансиране се нарежда на второ място след 
финансовото подпомагане от страна на семейство и приятели.

В тази насока е изградена и съществува Експертна група за трансгранично свързване на иновативни фирми с 
подходящи за тях инвеститори. Направени са оценки на модела в страните от ЕС като е наличен и наръчник за 
насърчаване на този тип финансиране на МСП в Европа. Създадени са и няколко мрежи на бизнес ангели като на-
пример The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN) и Business 
Angels Europe.

Повече информация по темата може да бъде намерена на адрес: https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/
funding-policies/business-angels_en

Фондови пазари, стимулиращи икономическия растеж
Фондовите пазари, стимулиращи икономическия растеж, предоставят възможности чрез много по-опростени 

изисквания за участие на фирми, които не могат или не желаят да бъдат част от основните фондови пазари, тъй като 
първите им предоставят достъп до много по-широка база с капиталови инвеститори.

Чрез промяна на статута си от частни в публични, фирмите могат да продават акциите си на фондовите пазари, 
стимулиращи растеж. По този начин, осребрявайки продажбата си, те ще имат достъп но нови средства за бъдещи 
инвестиции, проекти или разрастване.

По този начин първичните публични предлагания на акции осигуряват естествена връзка с инвеститорите на 
рисков капитал и така осигуряват ценни насоки за възможни продажби на други фирми с подобни затруднения.

За повече информация: https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/growth-stock-markets_en

Групово финансиране
Груповото финансиране е един различен способ за набиране на средства чрез отправяне на покана към обще-

ството основно посредством интернет. Често пъти това финансиране е в замяна на възнаграждение, предварително 
заявяване на конкретен продукт, кредитиране или инвестиция. В случая всякакъв вид организации (МСП, артисти, 
социални предприемачи, стартиращи компании и други) могат да се възползват от него. Европейската комисия под-
крепя тази нова възможност за акумулиране на капитал като регулярно издава различни справочници, брошури и 
статистики, които информират и подпомагат европейските граждани в по-задълбоченото й разбиране.

Повече информация има на адрес: https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/crowdfunding_en

Подробна информация за всички финансови инструменти в помощ на бизнеса е на разположение на адрес: 
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_bg

Основни източници:

•	 Официален сайт на Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприема-
чество и МСП“ http://ec.europa.eu/growth/index_bg

•	 Европейски портал за малък и среден бизнес: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_bg.htm

•	 Официален сайт на програма „Хоризонт“ 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

•	 Структурни фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

•	 Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия: https://ec.europa.eu/easme/en

Източник: een към БТПП - София

een.ec.europa.eu
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4000 Пловдив, ул. Хан Кубрат №1
Тел: (032) 275 656, 275 601
Факс: (032) 633 770

1, Khan Kubrat Str., 4000, Plovdiv
Тel: (+359 32) 275 656, 275 601

Fax: (+359 32) 633 770

www.noviz.com
www.noviz-beauty.com

 

НОВИЗ АД - 25 ГОДИНИ  УСПЕШЕН БИЗНЕС И 
ПОДКРЕПА НА ДУХОВНОСТТА. 

ДИВЕРСИФИЦИРАНАТА ФИРМЕНА СТРУКТУРА, 
СЪСТАВЕНА ОТ РАЗЛИЧНИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ 

С ОБЩА БИЗНЕС КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ:

ИМПОРТ, ПРОДАЖБА И РЕЕКСПОРТ НА ПОЛИМЕРИ: 
HDPE, LDPE, LLDPE,  PP, PS и др. 

ПРОИЗВОДСТВО на трислойни фолиа и 
полиетиленови опаковки с и без флексопечат: торби за 
многократно използване, пликове, чували,  в т. ч. и 
компостируеми.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване 
(солариуми, спа-капсули, медико-козметични  лазери, 
фармацевтична  козметика),  хотелско оборудване, 
термопомпи. Бранд портфолиото включва: Sybaritic, 
Hapro, Health Company, Elits, Soleo, Оxygen Botanicals, 
Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  и др. 

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – разработка и 
реализация на строителни обекти.

НОВИЗ-ХОТЕЛ - четиризвезден бизнес хотел в центъра 
на Пловдив.

ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД  -  фасилити 
мениджмънт. 

ИНТЕРКОНТАКТ ООД  - международни делови прояви, 
посещения на панаири и изложби. PR, 
тренинг-обучения, бизнес семинари.

 

NOVIZ INC. – 25 YEARS SUCCESSFUL BUSINESS AND 
SUPPORT OF CULTURAL HERITAGE AND ARTS. 
DIVERS COMPANY STRUCTURE, MADE UP OF 

DIFFERENT BUSINESS ACTIVITIES WITH A 
COMMON STRATEGY:

IMPORT, SALE AND RE-EXPORT OF POLYMERS: 
HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, etc.

PRODUCTION of three-layers films and polyethylene 
packages with and without flexographic printing: reusable 
bags, garbage bags, including compostable ones.  

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment 
(tanning beds, SPA capsules, medical lasers, cosmetics), 
hotel equipment, heating pumps. Brand portfolio: Sybaritic, 
Hapro, Health Company, Eliits,  Soleo, Оxygen Botanicals, 
Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  and others.

BUILDING ENTERPRENEURSHIP – construction, sales, 
and lease of property.

NOVIZ HOTEL – a four-star hotel located in the central part 
of Plovdiv.

BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  
management.

INTERCONTACT LTD. – international business events, 
visits to fairs and exhibitions. An official representative of 
foreign fairs. PR, training-business seminars.
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НОВИЗ АД - 25 ГОДИНИ  УСПЕШЕН БИЗНЕС И 
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ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване 
(солариуми, спа-капсули, медико-козметични  лазери, 
фармацевтична  козметика),  хотелско оборудване, 
термопомпи. Бранд портфолиото включва: Sybaritic, 
Hapro, Health Company, Elits, Soleo, Оxygen Botanicals, 
Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  и др. 

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – разработка и 
реализация на строителни обекти.

НОВИЗ-ХОТЕЛ - четиризвезден бизнес хотел в центъра 
на Пловдив.

ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД  -  фасилити 
мениджмънт. 

ИНТЕРКОНТАКТ ООД  - международни делови прояви, 
посещения на панаири и изложби. PR, 
тренинг-обучения, бизнес семинари.

 

NOVIZ INC. – 25 YEARS SUCCESSFUL BUSINESS AND 
SUPPORT OF CULTURAL HERITAGE AND ARTS. 
DIVERS COMPANY STRUCTURE, MADE UP OF 

DIFFERENT BUSINESS ACTIVITIES WITH A 
COMMON STRATEGY:

IMPORT, SALE AND RE-EXPORT OF POLYMERS: 
HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, etc.

PRODUCTION of three-layer films and polyethylene 
packages with and without flexographic printing: reusable 
bags, garbage bags, including compostable ones.  

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment 
(tanning beds, SPA capsules, medical lasers, cosmetics), 
hotel equipment, heating pumps. Brand portfolio: Sybaritic, 
Hapro, Health Company, Eliits,  Soleo, Оxygen Botanicals, 
Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  and others.

BUILDING ENTERPRENEURSHIP – construction, sales, 
and lease of property.

NOVIZ HOTEL – a four-star business hotel located in the 
central part of Plovdiv.

BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  
management.

INTERCONTACT LTD. – international business events, 
visits to fairs and exhibitions. An official representative of 
foreign fairs. PR, training, business seminars.
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DIFFERENT BUSINESS ACTIVITIES WITH A 
COMMON STRATEGY:

IMPORT, SALE AND RE-EXPORT OF POLYMERS: 
HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, etc.

PRODUCTION of three-layer films and polyethylene 
packages with and without flexographic printing: reusable 
bags, garbage bags, including compostable ones.  

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment 
(tanning beds, SPA capsules, medical lasers, cosmetics), 
hotel equipment, heating pumps. Brand portfolio: Sybaritic, 
Hapro, Health Company, Eliits,  Soleo, Оxygen Botanicals, 
Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  and others.

BUILDING ENTERPRENEURSHIP – construction, sales, 
and lease of property.

NOVIZ HOTEL – a four-star business hotel located in the 
central part of Plovdiv.

BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  
management.

INTERCONTACT LTD. – international business events, 
visits to fairs and exhibitions. An official representative of 
foreign fairs. PR, training, business seminars.

ОФИС
МАТЕРИАЛИ
ПО КАТАЛОГ

www.allegro-bg.com тел.
София 02 9788 887 ● Пловдив 032 20 30 04 ● Пазарджик 0888 945 840

0700 140 70
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ОТОПЛЕНИЕ

ВЕНТИЛАЦИЯ

ОБОРУДВАНЕ ЗА БАНЯ

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ВОДОПРОВОД

Дека Трейд ООД
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 170

тел.: 032/90 53 80, 90 60 50; факс: 032/90 53 99
office@decatrade.bg, www.decatrade.bg
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АГЕНЦИЯ  ЗА  РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ 
с  бизнес  център  за  подпомагане  на  малки  и  средни  предприятия 

Как да постигнеш успех - много е просто! 
 
Избери да правиш нещо, което харесваш и което ти носи удоволствие. 
Квалифицирай се! 
Заобиколи се с най-добрите експерти и след това се забавлявай от работата! 
 
 
 
АРР БЦ МСП 
(Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни 
предприятия) 
 
е вече 21 години вашият партньор в областта на: 
 

 регионалното развитие , 

 подобряването на икономическата среда, 

 изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора 
(микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места 
и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество). 
 
 
 
АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики 
за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена 
инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на 
пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на 
регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, 
комуникационни стратегии и др.  
 
АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник  в регионални, областни и общински 
съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и 
общинско ниво, в национални и международни мрежи. 
 
АРР БЦ МСП - Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 
1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност. 
 
 
Сред съучредителите, членовете и почетните членове на  АРР БЦ МСП - Пловдив 
са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица 
като: 
 

 Община Пловдив 

 Община Пловдив, район Централен 

 Община Карлово 

 Община Калояново 

 Община Първомай 

 Община Родопи 

 Стопанска асоциация – Пловдив 

 Търговско-промишлена камара – Пловдив 

 Университет за хранителни технологии – Пловдив 

 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 Технически университет София - филиал Пловдив 

 Медицински университет - Пловдив 

 Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 

 и др. 
 
 
 

АРР БЦ МСП Пловдив е член на: 
 БАРДА (Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес 
центрове) 

 ENGINE (European Network for Green Infrastructure Knowledge and Experience) 

 участва в координация и съвместна дейност с европейски мрежи като - EVTA 
(European Vocational Training Association),  EURANEC(за регион Пловдив) 
 
И да - ние не сме първи, но се стараем повече! :) 

ВСИЧКИ ЧЕСТВАТ ДВАДЕСЕТ, НИЕ  rda-bg.org    21 ! 
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ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗАКРИТИ ПЛОЩИ,
ОФИСИ И СКЛАДОВЕ

ДЕНОНОЩЕН ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

4008, гр. Пловдив, 
Бул. Кукленско шосе № 32а
Тел.: 0887349364
Е-mail: mitnicheski_terminal@abv.bg

За поръчка 
http://pcci.bg/News/1816.html
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