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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЛОВДИВСКИЯ 
БИЗНЕС 

Мария Габриел, 
Комисар по въпросите на 
цифровата икономика и общество 
Европейска Комисия

Уважаеми предприемачи от област Пловдив, 

Приветствам Вас и Търговско-Промишлена Камара – Пловдив за ежедневните усилия, които полагате за утвър-

ждаването на Пловдивски регион като регион на иноватори. Вие сте туптящото сърце не само на регионалната ико-

номика. Вашите постижения допринасят за  конкурентоспособността на националната и европейската икономика 

като цяло. 

Радвам се да отбележа, че предприятията, работещи на територията на Пловдивска област, са добър пример 

как използването на цифровите технологии и иновации водят до развитие с бързи темпове.  Пътят на България, на 

Европа към растежа преминава през цифровизацията на индустрията. За да насърчим разгръщането на потенциала 

на предприятията, Европейската комисия представихме наскоро предложение за свободното движение на нелични 

данни в ЕС. Данните са катализатор за растежа. Стойността на икономиката на данни може да достигне 739 милиарда 

евро до 2020 г., което се равнява на 4% от БВП. От друга страна, предприятията имат нужда да бъдат освободени 

от оковите на блокирането на географски принцип. Ето защо работим за неговото премахване, което би довело до 

увеличение на печалбите за фирмите с 283 милиона евро. В рамките на програма "Научни изследвания и иновации" 

на "Хоризонт 2020" разработихме нов подход  "Иновационен радар"  за идентифициране и подкрепа на работата на 

иноваторите. Насърчавам предприятията от Пловдивски регион да използват този инструмент и покажем, че Бълга-

рия заслужава своето място в челните редици на държавите, които ще оформят цифровото бъдеще на икономиката 

на Европа. Друга ключова инициатива, от която може да се възползва бизнеса, са хъбовете за цифрови иновации. 

Със 100 милиона евро годишно, Европейската комисия подкрепя създаването на такива хъбове в държавите-член-

ки, които подпомагат фирмите в цифровата им трансформация. 

Не на последно място, искаме да осигурим справедлива, предвидима, устойчива и надеждна бизнес среда за тър-

говците от ЕС, които търгуват на онлайн платформи. Знам колко важно е това и за българския бизнес. Ето защо Евро-

пейската комисия работим да предоставим прости правила за справедливи отношения между онлайн платформите 

и техните бизнес потребители. Като комисар по цифровата икономика и общество ръководя също инициативата 

Startup Europe на Европейската комисия, чиято цел е да помогнем на стартиращите фирми да растат и да се разши-

ряват отвъд границите. В рамките на инициативата изграждаме мостове между предприемачите и политиците, за 

да направим Европа не само най-доброто място в света за започване на бизнес, но и най-доброто място за растеж. 

Многобройни са възможностите, от които Вие, предприемачите от Пловдивска област, можете да се възползвате. 

Истински вярвам във Вашия потенциал да бъдете горивото, задвижващо двигателя на една силна, конкурентоспо-

собна икономика на Пловдив, България и Европа. 
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ПЛОВДИВ Е ИНДУСТРИАЛНОТО СЪРЦЕ НА 
БЪЛГАРИЯ

Обръщение към Пловдивския бизнес на Инж. Иван Тотев,
Кмет на гр. Пловдив

Пловдив е индустриалното сърце на България. За това допринася и водената 
през последните години целенасочена политика на общината. 2017-та беше благо-
приятна година - с много инвестиции, които бяха направени от местните компании. 
Те се разрастват, разширяват своята сфера на дейност, завладяват нови пазари, уд-
вояват производството си.

Водещи компании, разположени в Тракия Икономическа Зона, оперират в сек-
торите хранително-вкусова промишленост, машиностроене, текстил, метали, логистика и транспорт, ИТ и аутсор-
синг и др. Те имат важен принос в развитието на бизнеса в града и региона. 

Пловдив бележи значителни успехи в икономически план, което се потвърждава и от резултатите от проучване 
на Института за Пазарна Икономика. Данните показват, че зa пocлeднaтa гoдинa в региона ca oтĸpити пoвeчe нoви 
paбoтни мecтa, oтĸoлĸoтo в цялa Ceвepнa Бългapия. Процентът на безработица е 3%, който е възможно най-ни-
ското ниво. Гpaдът ни e oтличниĸ и пpи pъcт нa зaплaтитe. От една година вече функционира и първият в страната 
интермодален терминал, на който да се осъществява прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния 
транспорт.

Освен за привличане на нови компании работим и за разширяване на съществуващите, търсим решения на тех-
ните проблеми, за да имат устойчив бизнес, с помощта на който да се разрастват, да има нови работни места и запла-
тите да се увеличават. Работим по това регионът да предлага квалифицирани и добре подготвени кадри,да бъде при-
тегателно място за млади хора, които да си говорят за IT бизнес, за възможности и за нови технологии и иновации. 

Пловдив е в челната тройка в категорията “Стратегия по привличане на преки чуждестранни инвестиции (FDI 
strategy)” в ранглистата Top 10 Small European cities of the Future 2018/2019. Регионът заема почетното 4-то място 
в същата категория в класацията на авторитетното британско издание „Файненшъл таймс“ .Специалистите от fDi 
Intelligence са уверени,че Пловдив и регионът ще са сред най-атрактивните локации за бъдещи международни ин-
вестиции в следващите 2 години.

Интензивно работим по подготовката за Европейска Столица на Културата през 2019 г., което включва инфра-
структурата и програмата. Пловдив е все по-привлекателна туристическа дестинация, като всяка година се уве-
личава броят на туристите. В тази връзка не спира и работата ни за съхранение и експониране на богатото ни 
културно-историческо наследство. Показателен пример в това отношение е проектът за Епископската базилика, 
който Община Пловдив осъществява съвместно с фондация „Америка за България“. С Епископската базилика на Фи-
липопол и античните мозайки в Малката раннохристиянска базилика и къща „Ирини” в подлез „Археологически“ 
кандидатстваме за вписване в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. В тази връзка не 
спира и работата и инвестициите по проектите за археологическите разкопки на Небет тепе, Източната порта, Оде-
она и др. Старият град продължава да бъде едно от най-атрактивните места, където туристите се разхождат и където 
посещават уникалните къщи. Голямата гордост на нас за изминалата година е откриването на един от най-впечатля-
ващите обекти -  реставрираната къща „Клианти“. Градът ни става особено привлекателен за местни и чуждестранни 
туристи по време на различни културни събития – като Капана Фест, Панаира на занятите, Международният фол-
клорен фестивал и други.

Сред приоритетите ни са облагородяване на хълм „Бунарджика”, реконструкцията на площад „Централен”, улица 
„Иван Вазов“ и близките до нея пътни артерии – „Авксентий Велешки“, около Цар-Симеоновата градина, кино „Кос-
мос“, улиците в Тютюневия град, където ще се реализират част от събитията, залегнали в програмата за Европейска 
столица на културата 2019. Желанието ни е да започнем изграждането на нов мост над река Марица, на „Голямо-
конарско шосе“, пробива „Модър-Царевец“, облагородяване на междублокови пространства в обхвата между бу-
левардите „Княгиня Мария-Луиза“ и булевард „Марица-юг“ и др. Продължаваме с рехабилитацията на ключовите 
булеварди „Руски”, бул. „6-ти Септември”, „Васил Априлов”, доизграждането на новия булевард „Северен”. Предстои 
безпрецедентен ремонт на уличната мрежа в квартал Коматево, на улици в районите, ремонт на тротоарни, паважни, 
калдъръмени и алейни настилки.

Пловдив е един от най-бързоразвиващите се региони в страната през последните години. Положихме усилия да 
интегрираме всички дадености на града, не спираме да подобряваме образователната инфраструктура, да използ-
ваме потенциала от хората, от компаниите, които инвестират тук и стигнахме до факта, че за Пловдив вече се говори 
в наднационално ниво. 

Вярвам, че с общи усилия ще направим нашия Пловдив все по-притегателен център за бизнес, работа и живот, за 
туризъм и култура. 

6



Източник: Община Пловдив /visitplovdiv.com/ З.Митев/2018 г.

I. ИКОНОМИКАТА НА ПЛОВДИВ И РЕГИОНА

ЗА ПЛОВДИВ ABOUT PLOVDIV 

Основни факти

Пловдив е вторият по големина град в България и е административен 
център на Област Пловдив, Община Пловдив, Община Марица и Община 
Родопи. Територията му обхваща 102 кв. км, а броят на жителите му е 365 
139.  Община Пловдив включва единствено град Пловдив и е разделена 
на 6 района: Централен, Източен, Западен, Северен, Южен и Тракия.

Пловдив е най-важният административен, университетски, икономи-
чески, търговски и транспортен център на Южен централен регион.

Градът е основна връзка във веригата на транспортните маршрути, 
свързващи Европа и Мала Азия, и пресечна точка на три паневропей-
ски коридора (IV, VIII и X). Пловдив е главен ЖП възел на Южна България. 
Международно летище „Пловдив“ обслужва пътнически и товарни поле-
ти. В града има безмитна зона и митнически терминал, както и изграден 
интермодален терминал.

Main facts
Plovdiv is the second largest city in Bulgaria and the administrative center 

of Plovdiv District, Plovdiv Municipality, Maritsa Municipality and Rodopi 
Municipality. Its territory comprises 102 sq. km and the population is 365 139 
inhabitants. The Municipality of Plovdiv includes entirely the city of Plovdiv 
and is divided into 6 districts: Central, Eastern, Western, Northern, Southern 
and Trakia.

Plovdiv is the most important administrative, academic, economic, 
commercial and transportation center of the South Central Region.

The city is a major link in the chain of transport routes connecting Europe 
and Asia Minor, as well as an intersection of three pan-European corridors 
(IV, VIII and X). Plovdiv is a main rail hub in southern Bulgaria. The Plovdiv 
International Airport handles both passenger and cargo flights. The city has a 
duty-free zone and a customs terminal, while an intermodal terminal is under 
construction.

Бизнес и инвестиции 
Икономиката на Пловдив произвежда стоки и услуги в размер на €4.2 

млрд. годишно, от които 2.1 млрд. евро в материалното производство, 
300 млн. евро в строителството и 260 млн. евро в сектора транспорт и 
логистика. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна до-
бавена стойност в размер на 110 млн. евро. В региона работят над 24 хил. 
компании.

За разлика от други региони в България, в регион Пловдив има добре 
балансиран микс от производство и услуги. Относително високият дял 
на преработвателната промишленост, в сравнение с други региони в 
България и Европа, е пример за лидерската позиция на Пловдив в про-
изводството в национален и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре 
развит строителен център, произвеждащ 12% от добавената стойност на 
региона, като за разлика от други региони е съсредоточен основно вър-
ху нежилищно строителство и в частност индустриални площи. Благода-
рение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, 
регион Пловдив се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен 
център. 

ИТ и бизнес услугите са сред най-динамично развиващите се сектори 
през последните години, като предоставят нови възможности за работа 
и създават добавена стойност. 

Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, разпределени 
в различни ик.сектори. Около 23% от инвестициите или 125 млн. евро са 
посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване 
и машини, които повишават производителността на местните предприя-
тия. Около 10% от инвестициите отиват в строителството: индустриални 
съоръжения и сгради. 17% от инвестициите са направени в недвижими 
имоти; 11% в минната промишленост, управлението на водите и отпадъ-
ците. Търговията на дребно, транспорта и туризма привличат почти ¼ от 
всички инвестиции в региона. Близо 5% от цялото придобиване на дъл-
готрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.

Business and Investments

The economy of Plovdiv produces output of €4.2 billion annually, of which 
half or €2.1 billion in manufacturing, €300 million in construction, and €260 
million in transport and logistics. IT & professional services together generate 
annual output of €110 million. More than 24 000 companies operate in the 
region.

Unlike other regions in Bulgaria, Plovdiv has a well-balanced mix of 
manufacturing and services. The relatively high share of the processing 
industry compared to other regions in Bulgarian and Europe is exemplary of 
Plovdiv’s leadership position in manufacturing on national and pan-European 
scale. Plovdiv also has a vibrant construction cluster, producing 12% of the 
region’s output, which unlike other regions, is primarily focused on non-
residential construction and industrial space in particular. Due to its strategic 
location and excellent connectivity, Plovdiv has established itself as a leading 
transport and logistics hub. 

IT and business services are among the most dynamically developing 
sectors in recent years, providing new job opportunities and added value.

The investment activity in the Plovdiv region remained high after the 
crisis. Plovdiv has a very balanced mix of investments which are allocated 
to different sectors of the economy. About 23% of the investments or €125 
million are devoted to manufacturing for the purchase of facilities, equipment, 
and machinery, which enhance the productivity of the local enterprises. 
About 10% of the investments go into construction, which is focused 
mostly on industrial facilities and buildings. 17% of investments are made in 
real estate and 11% in mining, water and waste management. Due to the 
dynamic hospitality sector and strategic geographic location, retail, transport 
and tourism attract almost ¼ 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.

Култура
Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си на един 

от най-старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало 
са белязали идентичността на града и неговите жители. Срещата между 
култури, общности и групи винаги е била най-голямото предизвикател-
ство и едновременно най-силният двигател в развитието му. “Заедно” е 
повече от път към осъзнаването ни като общност, то е нашият стремеж 
да направим културата достъпна за всеки, да й позволим да направи жи-
вота ни по-стойностен, градът ни по-жив и привлекателен. В тази връзка 
“Пловдив 2019” Европейска столица на културата е уникален за България 
проект, който ще популяризира града и неговото богато наследство по 
цял свят.

Culture
Plovdiv is proud of its ancient heritage and its status as one of the oldest 

European cities. The identity of the city and its citizens are marked by deep 
layers of past. The meeting between different cultures, communities and 
groups has always been the biggest challenge, as well as the best drive for 
the city development. 

“Together” is more than a path to more integrated community, it is our 
vision for making culture more acceptable, so that it can make our lives more 
meaningful, our city more vibrant and attractive.

 In this regard, Plovdiv 2019 - European Capital of Culture appears to be a 
unique project for our country, which will promote the city and it rich heritage 
worldwide.
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КЛАСАЦИЯ Т П 400 НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ

T P 400 LARGEST COMPANIES IN PLOVDIV REGION, 
RANKED ACCORDING TO GENERAL 

ECONOMIC INDICATORS   

№

Наименование на  
предприятието

Правна 
форма

Населено 
мястo

За контакт Отрасъл Ср.год. 
персонал  
2016

Ср.год.  
персонал 
2017

Темп на  
изменение 
 %

Общо 
приходи 
2015

Общо 
приходи  
2016

Темп на  
изменение 
 %

Печалба  
2015

Печалба  
2016

Темп на  
изменение 
%

Общо 
активи  
2015

Общо 
активи  
2016

Темп на  
изменение  
%

Company name Legal form Town Contact Industry sector Av.annual no.  
of employees  
2016

Av.annual no.  
of employees  
2017

Rate of growth  
%

Total 
revenue  
2015

Total 
revenue  
2016

Rate of growth  
%

Profit 2015 Profit 2016 Rate of growth  
%

Assets total  
2015

Assets  
total  
2016

Rate of growth  
%

1 КЦМ АД Пловдив mariana.gurkopashova@kcm.
bg

Производство на олово, цинк, калай 1 411 1 397 99,0 705 847 755 216 107,0 -19 978 -2 291 11,5 639 006 681 975 106,7KCM Plc Plovdiv Produciton of lead, zinc and tin 

2 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Пловдив audit@evn.bg Търговия с електрическа енергия 159 109 68,4 705 407 731 703 103,7 2 906 88 526 3 046,3 411 794 434 640 105,5EVN BULGARIA ELECTROSNABDYAVANE Plc Plovdiv Electricity Trading

3 ТАБАКО ТРЕЙД ООД Пловдив odit@tobaccotrade.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 51 36 69,3 582 625 728 389 125,0 2 710 3 836 141,5 60 547 78 235 129,2TOBACCO TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

4 ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД Сопот office@vmz.bg
Производство на въоръжение и 
боеприпаси 3 704 4 633 125,1 153 371 521 148 339,8 24 689 173 877 704,3 221 974 368 000 165,8

VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI Ltd Sopot Production of weapons and ammunition

5 ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД Радиново Georgi.Ananiev@liebherr.com Производство на битови електроуреди 1 936 2 022 104,5 397 557 432 917 108,9 28 053 19 819 70,6 267 399 278 233 104,1LIEBHERR HAUSGERETE MARITSA Ltd Radinovo Production of domestic electric appliances

6 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Пловдив audit@evn.bg Разпределение на електрическа енергия 1 555 1 544 99,3 301 405 326 288 108,3 55 489 61 930 111,6 1 034 190 1 049 768 101,5ELEKTRORAZPREDELENIE YUG Plc Plovdiv Distribution of electricity 

7 ХЪС ООД Пловдив office@husltd.com Търговия на едро с метали и руди 202 201 99,9 301 191 305 513 101,4 7 916 27 229 344,0 207 957 217 111 104,4HUS Ltd Plovdiv Wholesale of metals and ores 

8 ТАБАКО ВЕНЧЪРС ООД Пловдив odit@tobaccotrade.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 2 2 105,0 261 100 288 176 110,4 652 875 134,2 8 413 9 392 111,6TOBACCO VENTURES Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

9 ПИМК ООД Марково office@pimk-bg.eu Товарен автомобилен транспорт 1 796 1 742 97,0 347 524 283 644 81,6 26 088 10 036 38,5 242 602 244 493 100,8PIMK Ltd Markovo Freight road transport

10 ИНСА ОЙЛ ООД Раковски office@insa.bg
Производство на рафинирани 
нефтопродукти 97 101 103,5 269 837 257 804 95,5 8 245 8 991 109,0 214 231 243 399 113,6

INSA OIL Ltd Rakovski Production of refined petroleum products

11 МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД Стряма milen.chonchev@magna.com
Производство на други помпи и 
компресори 392 427 108,9 179 392 201 422 112,3 12 993 14 617 112,5 71 598 87 140 121,7

MAGNA POWERTRAIN PLOVDIV Ltd Stryama Production of other pumps and compressors

12 ИНСА ЕООД Раковски office@insa.bg
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 120 129 107,5 167 712 197 610 117,8 466 521 111,8 79 357 106 569 134,3

INSA Ltd Rakovski Wholesale of  fuels and related products

13
ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ АД - КЛОН 
БУЛСАФИЛ КЧТ Пловдив georgipeev@bulsafil.eu

Подготовка и предене на текстилни влакна
696 639 91,9 161 541 163 724 101,4 634 4 345 685,3 88 848 95 360 107,3

SUEDWOLLE GROUP ITALIA S.p.A. FILIALE BULSAFIL Branch Plovdiv Preparation and spinning of textile fibers

14 ПАУЪР БРАНДС ЕООД Пловдив mstoilova@silvertransbg.com Търговия на едро с напитки 35 264 764,2 154 798 158 530 102,4 1 313 319 24,3 12 317 14 032 113,9POWER BRANDS Ltd Plovdiv Wholesale of beverages

15 КАМЕНИЦА АД Пловдив todor.belov@molsoncoors.com Производство на пиво 720 713 99,0 160 384 155 313 96,8 -2 164 4 926 -227,6 264 889 258 763 97,7KAMENITZA Plc Plovdiv Production of beer 

16 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД Стамболийски valya.georgieva@mondigroup.
com

Производство на хартия и картон 317 315 99,2 144 041 151 572 105,2 27 667 29 343 106,1 117 185 123 837 105,7MONDI STAMBOLIISKI Plc Stamboliiski Production of paper and cardboard

17 ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД Пловдив office@v-tac.eu Търговия на едро с битова електроника 74 91 123,2 103 743 149 311 143,9 10 278 17 271 168,0 39 688 69 518 175,2V-TAC EUROPE Ltd Plovdiv Wholesale of electrical household appliances

18 СОКОТАБ ЕООД Радиново bg.info@socotab.com Производство на тютюневи изделия 591 470 79,6 132 171 147 508 111,6 1 963 3 816 194,4 188 147 201 076 106,9SOCOTAB Ltd Radinovo Production of tobacco products

19 ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Пловдив pinotltd@gmail.com Търговия на едро с електронни елементи 4 5 131,6 160 819 145 743 90,6 -5 299 -4 532 85,5 5 147 9 092 176,6PINOT TRADING Ltd Plovdiv Wholesale of electronic components 

20 ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив office@peshtera.com Производство на спиртни напитки 906 762 84,1 132 786 138 465 104,3 7 818 -275 -3,5 219 117 225 440 102,9VP BRANDS INTERNATIONAL Plc Plovdiv Production of spirits

21 999 - ИВ. АСЕНОВ ЕООД Пловдив asenov999@abv.bg
Търговия на едро с хим. вещества и 
продукти 56 62 111,0 119 798 136 348 113,8 4 585 5 860 127,8 38 314 48 120 125,6

999 - IV. ASENOV Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

22 УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Пловдив many123@abv.bg Дейност на болници 2 732 2 719 99,5 118 301 124 968 105,6 4 164 1 142 27,4 76 861 101 893 132,6UNIVERSITY HOSPITAL "SAINT GEORGE" Plc Plovdiv Healthcare activity

23 ГОТМАР ЕООД Съединение office@gotmar.com Производство на опаковки от пластмаси 931 1 038 111,5 116 341 123 917 106,5 4 374 4 410 100,8 165 959 175 642 105,8GOTMAR Ltd Saedinenie Production of plastic packaging

24 ЮРИЙ ГАГАРИН АД Пловдив acc@gagarin.eu
Печатане на други издания и печатни 
продукти 537 557 103,8 107 260 123 883 115,5 5 133 6 256 121,9 103 762 107 655 103,8

YURI GAGARIN Plc Plovdiv Print of packages and other printed products

25 АЛКАО ЕООД Първомай dimitarvutkov@alcao.eu Търговия на едро със  захарни  изделия 40 51 129,8 131 180 120 462 91,8 1 804 7 522 417,0 66 313 43 399 65,4ALCAO Ltd Parvomai Wholesale of sugar,  sugar and chocolate products

26 ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД Пловдив petkoangelov@abv.bg Товарен автомобилен транспорт 759 854 112,5 89 370 117 072 131,0 7 968 12 290 154,2 64 876 89 120 137,4PETKO ANGELOV BG Ltd Plovdiv  Freight road transport 
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27 САЛИНА 7 ЕООД Хисаря sallina@b-trust.org
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 11 11 98,1 57 201 111 808 195,5 2 158 3 038 140,8 16 475 19 040 115,6

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

28 ТАБАКО ТРЕЙД ПЛОВДИВ ООД Пловдив odit@tobaccotrade.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 52 57 110,4 81 607 105 248 129,0 911 1 072 117,7 4 563 6 423 140,8TOBACCO TRADE PLOVDIV Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

29 КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Пловдив secretary@kingstobacco.com Производство на тютюневи изделия 450 443 98,4 98 955 93 049 94,0 4 875 92 1,9 196 481 245 293 124,8KT INTERNATIONAL Plc Plovdiv Production of tobacco products 

30 ТАБАКО ТРЕЙД СЪРВИСЕС ЕООД Пловдив tts_eood@mail.bg Търговия на едро с тютюневи изделия 3 4 130,0 68 799 91 169 132,5 359 459 127,9 3 636 4 568 125,6TOBACCO TRADE SERVICES Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

31 КАСКАДА ООД Царацово kaskada-kdn-40@dir.bg
Производство на полимери в първични 
форми 163 164 100,5 90 429 91 090 100,7 5 095 2 709 53,2 38 982 44 140 113,2

KASKADA Ltd Tsaratsovo Production of polymers in primary forms

32 ОМНИКАР АУТО ООД Труд angelov@omnicar-auto.bg Търговия с леки и л.т.автомобили до 3.5 т 146 159 109,0 76 095 88 213 115,9 578 586 101,4 27 056 27 576 101,9OMNICAR AUTO Ltd Trud Trading with cars and vans up to 3.5 t

33 РОЖЕН - 1 ООД Пловдив rojen.plovdiv@abv.bg Търговия на едро със захарни  изделия 256 259 101,2 86 528 87 384 101,0 1 769 1 788 101,1 14 922 18 087 121,2ROJEN - 1 Ltd Plovdiv Wholesale of sugar and chocolate products

34 МАКСКОМ ЕООД Царацово j.hristeva@maxeurope.com
Производство на велосипеди и инвал.
колички 562 503 89,6 85 202 83 429 97,9 3 198 3 177 99,3 74 507 74 229 99,6

MAXCOM Ltd Tsaratsovo Production of bicycles and invalid carriages

35 ЛИДЕР - 96 ООД Пловдив leader_96@b-trust.org
Производство на велосипеди и инвалидни 
колички 573 471 82,2 63 480 78 472 123,6 3 842 819 21,3 49 535 59 061 119,2

LEADER 96 Ltd Plovdiv Production of bicycles and wheelchairs

36 АГРИЯ АД Пловдив v.dimitrova@agria.bg
Производство на пестициди и 
агрохимикали 240 304 126,9 89 041 77 131 86,6 7 249 6 633 91,5 76 993 102 117 132,6

AGRIA Plc Plovdiv Production of pesticides  and other agrochemicals

37 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД Пловдив umc@umc.bg
Произв-во на мляко и мл.продукти без 
сладолед 548 542 98,8 73 634 74 241 100,8 6 425 7 351 114,4 58 895 65 124 110,6

UNITED MILK COMPANY Plc Plovdiv Production of milk and dairy without ice cream

38 АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96 АД Пловдив stoilov96@abv.bg Механично обработване на метал 175 179 102,5 73 681 71 440 97,0 4 636 5 627 121,4 63 652 69 185 108,7ANGEL STOILOV 96 Plc Plovdiv Mechanical processing of metal 

39 АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив plovdiv@ataro.bg
Произв-во на пром. хладилно и вент.
оборудване 604 556 92,0 73 451 71 084 96,8 3 068 1 492 48,6 63 471 69 184 109,0

ATARO CLIMA Ltd Plovdiv Production of cooling and venitilation equipment

40 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД Стряма AndonHriskov@Zobele.com Производство на сапун, миещи препарати 300 296 98,9 63 864 70 049 109,7 -5 647 1 221 -21,6 151 283 205 844 136,1ZOBELE BULGARIA Ltd Stryama Production of soap and detergents

41 ДУНАПАК - РОДИНА АД Пловдив ehristov@dunapack.bg Производство на вълн.картон и опаковки 217 219 100,8 68 890 69 927 101,5 5 012 3 418 68,2 51 746 54 621 105,6DUNAPACK RODINA Plc Plovdiv Production of corrugated cardboard and packages 

42 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТ.СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД Радиново Georgi.Ananiev@liebherr.com
Произв-во на пром. хладилно и вент. 
оборудване 288 290 100,7 61 813 68 966 111,6 313 190 60,7 28 097 31 940 113,7

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

43 ПРИМЕКС - АВГ ООД Пловдив office@primex-avg.com Търговия на едро с напитки 114 105 91,8 66 470 68 229 102,6 714 426 59,7 10 898 11 959 109,7PRIMEX - AVG Ltd Plovdiv Wholesale of beverages

44 ФИЛКАБ АД Пловдив account@filkab.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 176 170 96,8 72 656 62 424 85,9 314 298 94,9 76 626 77 179 100,7

FILKAB Plc Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

45 ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД Пловдив trimontium_casino@abv.bg Организиране на хазартни игри 175 170 96,7 57 754 62 248 107,8 1 866 1 742 93,4 3 360 3 169 94,3ENTERTAIMENT Plc Plovdiv Organizing gambling games

46 БРЕЗОВО АД Брезово Brezovo.account@mail.bg
Произв-во и преработка на месо от 
домашни птици 166 134 80,2 46 087 61 458 133,4 3 707 5 595 150,9 16 030 17 222 107,4

BREZOVO Plc Brezovo Production and processing of poultry

47 ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Пловдив audit@evn.bg
Производство и разпределение на топл.
енергия 154 152 99,2 75 349 59 173 78,5 2 009 -50 780 -2 527,6 179 687 126 674 70,5

 EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA Plc Plovdiv Production and distribution of heat

48 ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД Пловдив raichinova@light-commerce.
com

Търговия на едро с  горива и подобни 
продукти 10 12 117,2 50 255 57 396 114,2 301 336 111,6 1 663 3 472 208,8

LIGHТ PETROL Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products

49 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив k.valchev@ait-trans.com Товарен автомобилен транспорт 383 470 122,8 47 277 54 716 115,7 3 875 5 376 138,7 35 792 42 753 119,4AIT INTERNATIONAL TRANSPORT Ltd Plovdiv Freight road transport

50 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Пловдив vik@vik.bg Събиране, пречистване и доставяне на води 1 212 1 205 99,4 52 895 52 732 99,7 1 090 3 137 287,8 67 074 54 991 82,0WATER SUPPLY AND SEWERAGE Ltd Plovdiv Collection,purification and distribution of water

51 ТМТ - ЕЛКОМ ООД Пловдив plovdiv@tmt-elkom.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 214 215 100,5 54 522 51 768 94,9 652 1 285 197,1 34 464 36 277 105,3

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

52 БУЛТЕКС 99 ЕООД Пловдив fso@bultex99.com Търговия на едро с облекло и обувки 174 184 105,6 49 945 51 491 103,1 7 149 7 013 98,1 29 925 41 433 138,5BULTEX 99 Ltd Plovdiv Wholesale of clothing and footware

53 ПРОФИЛИНК ООД Пловдив schetovodstvo@profilink.bg
Произв-во на дограма и др.изделия от 
пластмаса 372 380 102,1 43 359 48 417 111,7 2 650 3 274 123,5 36 486 35 601 97,6

PROFILINK Ltd Plovdiv Window frames and plastic construction ware

54 БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД Войводиново finance@bartlink.eu Търговия на едро с месо и месни продукти 34 50 146,4 43 466 47 900 110,2 662 598 90,3 14 262 13 683 95,9BARTLINK INTERNATIONAL Ltd Voivodinovo Wholesale of meat and meat products
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55 БУЛЛТЕК ООД Пловдив yoana.markova@bulltek-bg.
com

Механично обработване на метал 152 182 120,1 41 969 47 448 113,1 3 594 3 792 105,5 36 946 46 005 124,5BULLTEK Ltd Plovdiv Mechanical treatment of the metal

56 КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000" Кооперация Пловдив g.chorleva@evrocom.net Производство на мелничарски продукти 120 118 98,6 43 722 47 201 108,0 1 014 3 540 349,1 73 220 79 664 108,8SIMID 1000 COOPERATIVE COMPANY Cooperative Plovdiv Production of grain mill products

57 ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Пловдив tsendova@patishta.com Строителство на автомагистрали, пътища 480 300 62,5 190 460 46 940 24,6 517 191 36,9 74 626 48 480 65,0PATISHTA PLOVDIV Plc Plovdiv Construction of motorways, roads, airfields

58 ТЕД - БЕД ЕАД Пловдив account@ted.bg Производство на матраци и дюшеци 435 414 95,2 38 685 45 982 118,9 2 304 907 39,4 33 590 34 480 102,6ТЕD - BЕD Plc Plovdiv Production of mattresses

59 КУМИНЯНО ФРУТ ООД Катуница acc@kuminianofruit.com
Прераб. и консервиране на плодове и 
зеленчуци 195 182 93,4 39 286 43 844 111,6 8 833 6 580 74,5 50 485 59 248 117,4

KUMINIANO FRUIT Ltd Katunitsa Processing and preserving of fruit and vegetables 

60 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД Пловдив s.poriazova@b-trust.org
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 318 324 102,1 37 107 43 552 117,4 1 407 3 174 225,6 29 667 29 981 101,1

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

61 АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Радиново agribg@ferrero.com
Прераб. и консервиране на плодове и 
зеленчуци 294 250 85,1 40 418 42 879 106,1 791 1 183 149,6 57 557 52 486 91,2

AGRI BULGARIA Ltd Radinovo Processing and preserving of fruit and vegetables 

62 НОВА ТРЕЙД ЕООД Съединение info@novatrade.bg
Произв-во на без.напитки, мин.и др.бут. води

673 705 104,7 43 326 41 852 96,6 1 606 1 563 97,3 79 594 79 009 99,3
NOVA TRADE Ltd Saedinenie Production of soft drinks,mineral and other water

63 АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД Пловдив janet_2005@abv.bg
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини 282 277 98,0 39 379 41 513 105,4 306 1 752 572,5 12 886 10 271 79,7

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

64 ЕС КОМЕРС 2008 ЕООД Пловдив rojen.plovdiv@abv.bg
Търговия на едро със захарни и шокол.изделия

4 7 180,6 29 339 40 750 138,9 654 429 65,6 3 062 4 189 136,8
ES COMMERCE 2008 Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar products

65 УМБАЛ  "ПЪЛМЕД" ООД Пловдив dkc1pz@abv.bg
Дейност на болници

513 545 106,2 37 914 40 645 107,2 6 216 4 990 80,3 26 821 27 715 103,3
HOSPITAL "PALMED" Ltd Plovdiv Healthcare services

66
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - 
ПЛОВДИВ ЕООД Пловдив onkodis_plovdiv@abv.bg

Дейност на болници
336 333 99,0 36 881 38 679 104,9 240 486 202,5 19 063 20 223 106,1

COMPLEX ONCOLOGY CENTER PLOVDIV Ltd Plovdiv Healthcare

67 ДЕЛИКАТЕС-2 ООД Житница tgg959@abv.bg
Производство на месни продукти без 
готови ястия 226 228 100,9 38 990 38 481 98,7 4 916 2 483 50,5 11 182 11 906 106,5

DELIKATES-2 Ltd " Production of meat products without ready meals

68 ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК EАД Пловдив victoriatouristic@abv.bg
Хотели и подобни места за настаняване

405 559 138,1 21 659 38 142 176,1 547 89 16,3 37 687 80 395 213,3
VICTORIYA TURISTIK Plc Plovdiv Hotels and similar accommodation

69 ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД Пловдив office@galaxy-bg.com
Хотели и подобни места за настаняване

269 290 107,8 77 061 37 631 48,8 51 359 8 413 16,4 224 380 220 484 98,3
GALAXY INVESTMENT GROUP Ltd Plovdiv Hotels and similar accommodation

70 ГЛАСУОРКС ООД Пловдив office@taxconsult.bg
Търговия на едро с порцеланови и стъкл. 
изделия 9 7 75,9 32 010 36 838 115,1 4 696 5 146 109,6 14 636 17 796 121,6

GLASSWORKS Ltd Plovdiv Wholesale of glassware items

71 ФТБ ЕООД Пловдив ftb_eood@abv.bg
Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия 112 113 100,4 35 020 36 474 104,2 1 978 2 127 107,5 8 496 10 529 123,9

FTB Ltd Plovdiv Wholesale of hardware and taps, valves

72 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Асеновград rashkova@askr.rakursy.com
Производство на опаковки от пластмаси

670 644 96,0 38 949 35 967 92,3 161 23 14,3 56 439 52 817 93,6
ASENOVA KREPOST Plc Asenovgrad Production of plastic products

73 АДД - БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив office@add-bg.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 45 53 116,8 18 064 35 539 196,7 2 162 5 817 269,1 14 057 18 445 131,2

ADD-BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

74 ФИЛИПЕКС - ИЛИЯ ФИЛИПОВ ЕТ Пловдив philipex@plov.net
Търговия на едро с метали и руди

23 24 105,8 30 555 35 533 116,3 1 285 1 276 99,3 22 054 23 462 106,4
PHILIPEX - ILIYA FILIPOV Sole proprietor Plovdiv Wholesale of metals and ores

75 МГС - ОЙЛ ЕООД Пловдив pepsi_solakov@abv.bg
Търг-я на едро с хран.стоки, напитки и тют.
изделия 58 58 99,5 33 105 35 505 107,2 723 707 97,8 8 633 8 483 98,3

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

76 АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив anka.uzunova@astralholidays.
bg

Туроператорска дейност
176 192 109,3 40 743 35 402 86,9 1 182 69 5,8 10 385 15 122 145,6

ASTRAL HOLIDAYS INTERNATIONAL Plc Plovdiv Tour operator

77 САДИНА 99 ООД Пловдив office@sadina.com
Търговия на едро с фуражи,зърно, семена, 
тютюн 7 7 98,6 37 505 35 243 94,0 1 707 1 318 77,2 14 823 9 406 63,5

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

78
МЕКСОН ООД Пловдив

d.iliev@mexon.bg
Производство на сапун, миещи, 
почистващи и полиращи препарати 319 336 105,5 32 160 35 175 109,4 1 050 983 93,6 10 014 11 180 111,6

MEXON Ltd Plovdiv
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing 
preparations

79 МАРЖ ТРЕЙД ООД Пловдив marj_ood@b-trust.org
Търговия на едро с горива и подобни 
продукти 9 16 176,7 43 836 35 152 80,2 221 362 163,8 1 412 1 627 115,2

MARJ TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of  fuels and related products
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80 ВАНИЧИ 2008 ЕООД Пловдив k.kesov@abv.bg
Търговия на дребно с други хранителни стоки 

379 420 110,8 32 847 34 999 106,6 1 226 1 191 97,1 10 457 12 579 120,3
VANICHI 2008 Ltd Plovdiv Retail sale of other food products

81
КИАРА - ФАРМ ЕООД Пловдив

kiarafarmeood@abv.bg
Търговия на едро с фармацевтични стоки, 
медицинска техника и апаратура 9 9 101,1 12 135 34 960 288,1 863 2 331 270,1 3 063 4 914 160,4

KIARA - PHARM Ltd Plovdiv
Wholesale of pharmaceutical goods, medical equipment and 
devices

82 М КАР ООД Пловдив account@bmw-mcar.bg
Търговия с леки и лекотоварни автомобили 
до 3.5 т 49 56 113,4 25 674 33 975 132,3 262 551 210,3 15 038 14 895 99,0

M CAR Ltd Plovdiv Trade in cars and light trucks up to 3.5 t 

83 ИТД ЕООД Съединение office@itd.bg
Производство на опаковки от пластмаси

238 195 81,6 37 330 33 683 90,2 172 579 336,6 30 731 29 214 95,1
ITD Ltd Saedinenie Production of plastic productsи

84 ДЕКА-ТРЕЙД ООД Пловдив decatrade@abv.bg
Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия 68 77 112,8 32 680 33 559 102,7 4 665 5 042 108,1 23 726 29 052 122,4

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

85 КАСТ ФУТУРА - БГ ЕООД Пловдив ana.videva@castfutura-bg.com
Производство на друга техническа 
керамика 462 456 98,8 35 168 33 226 94,5 730 972 133,2 20 849 20 597 98,8

CAST FUTURA - BG Ltd Plovdiv Manufacture of other technical ceramic products

86 ДЕЛИВЪРИ ООД Пловдив citi.fin2@gmail.com
Търговия  с хран.стоки, напитки и тют.
изделия 28 28 97,2 30 538 32 947 107,9 291 357 122,7 4 952 5 308 107,2

DELIVERY Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

87 ЛЪКИ ИНВЕСТ АД Лъки mimi_marinska@abv.bg
Добив на руди на цветни метали 

16 14 92,3 26 170 32 628 124,7 4 295 4 187 97,5 31 408 38 968 124,1
LUCKY INVEST Plc Laki Extraction of ores of nonferrous metals

88 ФЛЕКСПРИНТ ЕООД Цалапица n.todorova@flexprint.bg
Печатане на други издания и печатни 
продукти 174 192 110,2 26 551 32 281 121,6 1 942 2 054 105,8 25 923 29 678 114,5

FLEXPRINT Ltd Tsalapitsa Printing of other publications and printed items

89 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД Съединение info@stekaelektronik.bg
Производство на други електрически и 
електронни проводници и кабели 276 270 97,7 30 474 32 143 105,5 2 178 2 993 137,4 11 532 12 428 107,8

STECA ELEKTRONIK BULGARIA Ltd Saedinenie Manufacture of other electronic and electric wires and cables

90 МИНМЕТИНВЕСТ АД Пловдив rozin.angelov@kcm.bg
Търговия на едро с метали и руди

6 6 96,5 23 269 31 681 136,2 1 321 2 019 152,8 20 590 33 407 162,2
MINMETINVEST AD Plc Plovdiv Wholesale of metals and ores

91 КЕРАМИК ГРУП ЕООД Пловдив vesela_milusheva@alati.bg
Търговия на дребно с други нехранителни 
стоки, некл. другаде 171 182 106,6 30 130 31 227 103,6 2 069 1 739 84,1 18 975 19 269 101,5

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

92 АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД Пловдив agrochemical2000@gmail.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 17 15 89,7 35 720 30 683 85,9 6 504 4 477 68,8 42 532 41 979 98,7

AGROCHEMICAL Ltd Plovdiv Wholesale of chemical substances and products

93 ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Граф 
Игнатиево hager.transport@abv.bg

Товарен автомобилен транспорт
180 188 104,8 30 228 30 252 100,1 956 499 52,2 13 963 13 108 93,9

HAGER TRANSPORT BULGARIA Ltd Graf Ignatievo Freight road transport

94 ЮПИТЕР 05 ООД Пловдив schetovodstvo@jupiterholding.
bg

Производство на други метални изделия
74 61 83,3 64 057 29 667 46,3 8 312 3 185 38,3 37 667 31 131 82,6

JUPITER 05 Ltd Plovdiv Production of other non-metal items

95 ХАЙКОВ ЕООД Пловдив haikov@mail.bg
Търговия на едро с други нехранителни 
потреб. стоки 46 48 104,2 25 771 29 651 115,1 103 108 104,9 2 435 2 473 101,6

HAYKOV Ltd Plovdiv Wholesale of other household goods

96 МИЛКО ЕООД Асеновград finance@milco.bg
Производство на машини за обработка на 
метал 52 42 81,2 77 561 29 234 37,7 2 220 1 642 74,0 41 685 38 987 93,5

MILCO Ltd Asenovgrad Production of metal processing machines

97 ХЕБЪР ЕАД Пловдив g.chorleva@simid.bg
Производство на хлебни и сладкарски 
изделия 208 147 70,5 23 578 29 151 123,6 1 157 3 339 288,6 20 628 21 565 104,5

HEBAR Plc Plovdiv Production of bread and fresh pastries

98 ФИЛИКОН - 97 АД Пловдив office@philicon.bg
Производство на плодови и зеленчукови 
сокове 206 221 107,1 27 761 28 210 101,6 2 024 287 14,2 54 428 53 997 99,2

PHILICON  - 97 Plc Plovdiv Production of fruit and vegetable juices

99 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД Пловдив secretary@fair.bg
Организиране на конгреси и търговски 
изложения 325 147 45,2 11 531 28 112 243,8 -1 524 10 795 -708,3 122 194 142 910 117,0

PLOVDIV INTERNATIONAL FAIR Plc Plovdiv Congress and fair activities

100 ХЕРОН ТРЕЙД ООД Пловдив herontrade@abv.bg
Производство и преработка на месо от 
домашни птици 177 175 98,9 10 252 28 077 273,9 354 2 840 802,3 2 719 9 311 342,4

HERON TRADE Ltd Plovdiv Poultry meat processing

101 СИМИД АГРО ЕООД Пловдив g.chorleva@evrocom.net
Производство на хляб, хлебни и пресни 
сладкарски изделия 237 392 165,2 20 014 27 657 138,2 544 1 361 250,2 47 299 58 069 122,8

SIMID AGRO Ltd Plovdiv Production of bread and fresh pastries
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102 УМБАЛ ПЛОВДИВ АД Пловдив mbalplovdiv@abv.bg
Дейност на болници

845 820 97,0 29 082 27 583 94,8 -1 050 -1 705 162,4 12 378 12 712 102,7
HOSPITAL "PLOVDIV" Plc Plovdiv Healthcare

103 ЛИДЕР ИНВЕСТМЪНТ - 2016 ООД Пловдив leader_96@b-trust.org
Неспециализирана търговия на едро 

1 27 389 -20 540 25 786
LEADER INVESTMENT - 2016 Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale

104 АГИЛИС ФАРМА ООД Пловдив agilispharma@gmail.com
Търговия на едро с фармацевтични стоки, 
медицинска техника и апаратура 8 12 155,1 18 171 27 095 149,1 -4 1 012 -25 300,0 2 739 4 665 170,3

AGILIS PHARMA Ltd Plovdiv Wholesale of pharmaceutical goods, medical equipment

105
ДЖИ ПЕТРОЛИ ЕООД Родопи

gpetroli.office@gmail.com
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива и подобни продукти 2 1 47,6 0 26 679 0 531 1 606 60 600,0

G PETROLI LTD ltd Yagodovo
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

106 ТРЪК ФЕРИ ЕООД Пловдив epeneva@pimk-bg.eu
Други спомагателни дейности в транспорта

7 7 98,6 24 920 26 373 105,8 869 872 100,3 6 961 9 820 141,1
TRUCK FERRY Ltd Plovdiv Other transportation support activities

107 УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД Пловдив kaspela@mail.bg
Дейност на болници

402 419 104,3 25 048 26 353 105,2 6 376 2 499 39,2 19 866 22 521 113,4
HOSPITAL "KASPELA" Ltd Plovdiv Healthcare

108 ИНДЕКС - 6 ООД Пловдив info@index-6.com
Производство на други машини с общо 
предназначение, некл. другаде 210 211 100,8 26 630 26 347 98,9 3 223 5 080 157,6 37 716 39 290 104,2

INDEX-6  Ltd Plovdiv Manufacture of other general purpose machinery

109 ТРАЙКОВ ТРАНС ООД Родопи accounting@traykovtrans.com
Товарен автомобилен транспорт

200 229 114,2 25 851 26 154 101,2 3 182 2 917 91,7 16 238 17 618 108,5
TRAIKOV TRANS Ltd Parvenets Freight road transport

110 MБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ ООД Пловдив denikal@netguard.bg
Дейност на болници

264 250 94,7 31 308 25 954 82,9 -908 -1 484 163,4 6 866 7 045 102,6
HOSPITAL  "CENTRAL ONCO HOSPITAL" Ltd Plovdiv Healthcare

111 ВЕДЕНА ООД Пловдив vedena@abv.bg
Неспециализирана търговия на едро с 
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 101 110 108,7 27 293 25 716 94,2 147 216 146,9 3 609 3 439 95,3

VEDENA Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco products

112 БУЛГАРКОНФ АД Пловдив account@bulgarconf.bg
Производство на друго облекло и 
допълнения за облекло 96 103 106,7 24 885 25 288 101,6 861 545 63,3 20 912 22 985 109,9

BULGARCONF Plc Plovdiv Production of other clothing and clothing accessories

113 ИНСА ГАЗ ООД Раковски office@insa.bg
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива и подобни продукти 28 30 105,0 15 728 25 139 159,8 478 483 101,0 9 667 10 001 103,5

INSA GAS Ltd Rakovski Wholesale of solid, liquid and gas fuels and related products

114 ЩРОМ ЕООД Пловдив dtodorova@strom.bg

Търговия на едро с дървен материал, 
материали за строителството и санитарно 
оборудване 143 103 72,0 21 295 25 043 117,6 556 793 142,6 14 332 15 665 109,3

STROM Ltd Plovdiv Wholesale of wood and wooden items and sanitary equipment

115 ТОМИКА-МЕТАЛ АД Пловдив accounting@tomika-metal.bg
Производство на цистерни, резервоари и 
контейнери от метал 330 331 100,5 23 799 24 978 105,0 2 631 2 647 100,6 16 946 18 291 107,9

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

116
ЕС БИ ТЕК (ГЛОБЪЛ) ЛИМИТЕД - КЛОН 
БЪЛГАРИЯ КЧТ Пловдив petar.d@sbtech.com

Други информационни услуги, 
некласифицирани другаде 461 610 132,4 13 406 24 363 181,7 243 800 329,2 2 262 4 111 181,7

SBTECH (GLOBAL) LIMITED, BRANCH BULGARIA Branch Plovdiv Other information services 

117 ХМЦ АД Пловдив office-plovdiv@hmcbg.com
Производство на метални конструкции и 
части от тях 171 156 91,2 27 117 24 049 88,7 945 856 90,6 14 804 18 662 126,1

HMC Plc Plovdiv Production of metal structures and parts 

118 ТРАНС ОЙЛ - 2008 ЕООД Пловдив sonia.hokina@transoil2008.com
Търговия на едро с части и 
принадлежности за автомобили 8 8 100,0 22 707 23 831 105,0 21 181 861,9 6 182 8 543 138,2

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

119 КОМОДИТИ СЪРВИС ООД Пловдив Неспециализирана търговия на едро 
4 4 97,5 32 223 23 429 72,7 1 188 1 162 97,8 1 694 4 406 260,1

COMMODITY SERVICE Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale

120 ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД Пловдив office@intercomplex.bg

Строителство на преносни и 
разпределителни електрически и 
далекосъобщителни мрежи 105 106 100,7 28 770 22 934 79,7 1 454 1 231 84,7 17 745 17 818 100,4

INTERCOMPLEX Ltd Plovdiv Construction of electricity and telecom grid 

121 ТМ ИНОКС ЕООД Пловдив office@tminox.com
Търговия на едро с други машини и оборудване 
със стопанско предназначение и части за тях 38 40 104,4 21 494 22 883 106,5 1 496 1 543 103,1 6 568 4 916 74,8

TM INOX Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

122 НЮМЕРОТЕК ЕООД Пловдив Търговия на едро с компютри, периферни 
устройства за тях и програмни продукти 12 788 22 402 175,2 104 70 67,3 900 1 380 153,3

NUMEROTECH Ltd Plovdiv Wholesale of computers, peripherals and software

123 АПЕКС СЕРВИЗ ООД Пловдив certificate@apexservice.net

Търговия на едро с други машини и 
оборудване със стопанско предназначение 
и части за тях 154 153 99,0 19 763 22 171 112,2 867 462 53,3 30 019 29 317 97,7

APEX SERVICE Ltd Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 
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124 ЕЛИТ - 95 ООД Първомай elit95@evrocom.net
Производство на мляко и млечни продукти 
без сладолед 141 144 102,1 17 680 21 705 122,8 1 633 2 207 135,2 32 899 33 321 101,3

ELIT - 95 OOD Ltd Parvomay Production of milk and dairy products without ice cream

125 ЕЙ ДИ ГЛОБАЛ ООД Пловдив counter@advantis.bg
Консултантска дейност по стопанско и 
друго управление 3 1 413 21 509 1 522,2 101 11 314 11 202,0 17 380 32 280 185,7

AD GLOBAL Ltd Plovdiv Consulting services on business issues, etc.

126 БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД Пловдив office@biomashin.com
Производство на цистерни, резервоари и 
контейнери от метал 235 247 105,2 19 902 21 482 107,9 2 169 2 172 100,1 16 809 21 319 126,8

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

127 ПЪРВОМАЙ - БТ АД Първомай btparv@parvomai.escom.bg
Производство на тютюневи изделия

163 177 108,1 23 945 21 352 89,2 477 168 35,2 28 140 26 060 92,6
PARVOMAY BT Plc Parvomay Production of tobacco products

128
МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД Пловдив

motocar@motocarservice.com
Търговия на едро с други машини и оборудване 
със стопанско предназначение и части за тях 116 110 94,6 17 718 21 341 120,4 1 763 2 269 128,7 18 596 21 348 114,8

MOTOCAR SERVIZ - TERZIEVI I UZUNOV Ltd Plovdiv
Wholesale of other machinery and equipment and tangible 
goods and parts thereof

129 ЕКОИНВЕСТ ЕООД Пловдив ekoinvest@gbg.bg
Производство на полимери в първични 
форми 214 207 96,6 18 132 21 184 116,8 286 997 348,6 15 454 19 723 127,6

ECOINVEST Ltd Plovdiv Manufacture of plastics in primary forms

130 М Н 2011 ЕООД Пловдив mhpharma2011@yahoo.com
Търговия на едро с фармацевтични стоки, 
медицинска техника и апаратура 3 3 100,0 12 932 20 934 161,9 -22 14 -63,6 175 513 293,1

MN 2011 Ltd Plovdiv Wholesale of farmacy goods and medical equipment

131 ФРЕШ ЛОДЖИК ЕАД Пловдив office@bella.bg
Товарен автомобилен транспорт

9 7 76,1 19 236 20 752 107,9 3 623 4 976 137,3 32 378 28 112 86,8
FRESH LOGIC Plc Plovdiv Freight road transport

132 БИТТЕЛ ЕООД Пловдив bittel@bittel-bg.com
Търговия с електронна и комуникационна 
техника 47 48 102,8 15 912 20 669 129,9 431 688 159,6 9 351 11 229 120,1

BITTEL Ltd Plovdiv Wholesale of electronic and communication equipment

133 ТЕХНО АКТАШ АД Куклен mraykova@aktasholding.com
Производство на други изделия от каучук

103 100 97,6 22 351 20 145 90,1 3 106 2 560 82,4 22 258 24 543 110,3
TECHNO AKTAŞ Plc Kuklen Manufacture of other rubber products

134 БРИДЖ КОМ ООД Пловдив office@bridgecomltd.com
Търговия на едро с електронни елементи и 
комуникационна техника 5 6 122,4 11 329 19 975 176,3 136 449 330,1 727 1 539 211,7

BRIDGE COM Ltd Plovdiv Wholesale of electronic and communication equipment

135 МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Пловдив sale.bg@milarasmt.com
Производство на други машини 

192 223 116,5 16 246 19 837 122,1 1 994 1 540 77,2 23 873 25 351 106,2
MILARA INTERNATIONAL Ltd Plovdiv Manufacture of other special purpose machinery 

136 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив mila.dimitrova@alpetrans.bg
Товарен автомобилен транспорт

193 210 108,5 17 478 19 730 112,9 168 338 201,2 11 829 15 801 133,6
ALPETRANS BULGARIA Ltd Plovdiv Freight road transport

137 МАРКОЦИ ЕООД Пловдив k.kesov@abv.bg
Търговия с хран.стоки, напитки и тют.изделия

196 203 103,9 18 272 19 682 107,7 474 784 165,4 3 703 3 894 105,2
MARKOTSI Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

138 АПИМЕЛ ОРГАНИК ООД Раковски office@apimel-organic.com
Търговия на едро с други хранителни стоки

24 26 108,8 15 035 19 627 130,5 572 3 833 670,1 12 267 13 465 109,8
APIMEL ORGANIC Ltd Rakovski Wholesale of other food products

139 АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД Пловдив of@aiger.com
Пр-во на машини и оборудване за прераб.
на храни 207 213 103,1 22 621 19 490 86,2 705 578 82,0 18 565 26 467 142,6

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

140 РОЖЕН - 3 ЕООД Пловдив office.rojen1@gmail.com
Търговия на едро със захарни и шокол. 
изделия 31 31 100,3 19 164 19 317 100,8 405 466 115,1 6 028 4 461 74,0

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

141 БИБЪЛ КОМЕРС ООД Пловдив bibal1@abv.bg
Търговия на едро с напитки

47 60 126,7 17 986 19 233 106,9 424 335 79,0 3 963 4 260 107,5
BIBAL COMMERCE Ltd Plovdiv Wholesale of drinks

142 ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ СД Садово hik_91@b-trust.org
Произв-во на листове, тръби ,профили от 
пластмаси 157 157 99,7 22 607 19 091 84,4 2 487 1 049 42,2 15 705 16 987 108,2

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

143
ЮСК БУЛ ЕООД Пловдив

kza@jysk.com

Търговия на дребно с мебели, осветители 
и други стоки за бита, некласифицирани 
другаде 94 157 167,0 11 852 19 042 160,7 -183 1 050 -573,8 5 330 19 959 374,5

JYSK BUL Ltd Plovdiv
Retail sale of furniture, lighting equipment and other household 
goods nec

144 ГРАНД АГРО ООД Раковски grand_agro@mail.bg
Отглеждане на зърнени ,бобови и 
маслодайни семена 66 65 98,6 17 757 18 971 106,8 2 535 4 408 173,9 31 507 33 560 106,5

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

145 ВАТТС ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД Пловдив maria.tyufekchieva@wattswa-
ter.com

Производство на уреди и апарати за 
измерване 267 274 102,9 16 793 18 845 112,2 272 531 195,2 12 203 12 516 102,6

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

146 КАЛЦИТ АД Асеновград office@calcit-bg.com
Производство на вар и гипс

142 140 98,4 16 546 18 769 113,4 2 007 3 734 186,0 24 564 28 679 116,8
CALCIT Plc Asenovgrad Production of lime and plaster
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147 МПД ТРЕЙД ЕООД Пловдив info@mpd-bg.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 13 14 106,3 22 376 18 759 83,8 165 65 39,4 6 241 4 387 70,3

MPD TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

148 ПОЛИГРУП ООД Асеновград poligroup@mail.bg
Производство на опаковки от пластмаси

141 161 113,7 17 138 18 563 108,3 2 152 2 594 120,5 11 280 16 719 148,2
POLIGROUP Ltd Asenovgrad Production of plastic packing

149 АНИ 93 - Г. ПЕТКОВ 06 ЕООД Браниполе ani_93@mbox.is-bg.net
Товарен автомобилен транспорт

139 159 114,6 17 869 18 295 102,4 1 858 1 923 103,5 10 303 11 759 114,1
ANI 93 - G. PETKOV 06 Ltd Branipole Freight road transport

150 МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ Пловдив metalik1989@abv.bg
Производство на метални конструкции и части

150 141 94,0 25 949 18 208 70,2 4 682 4 416 94,3 17 641 12 706 72,0
МЕТALIK - IVAN MIHAILOV Sole proprietor Plovdiv Production of metal structures and parts 

151 САДИНА ПЛАНТ ООД Зелениково office@sadina.com
Производство на мелничарски продукти 

49 44 89,8 21 942 18 059 82,3 1 793 -209 -11,7 15 625 9 549 61,1
SADINA PLANT Ltd Zelenikovo Manufacture of grain mill products

152 НОРДИКС ООД Труд nordix_plovdiv@abv.bg
Производство на спиртни напитки 

22 23 105,0 3 755 18 029 480,1 150 376 250,7 2 522 3 990 158,2
NORDIX Ltd Trud Production of spirits

153 ЕВН ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЕООД Пловдив ivo.kandev@evn.bg
Други професионални дейности

454 517 113,8 13 164 17 682 134,3 145 365 251,7 3 067 4 072 132,8
EVN SERVICE CENTER Ltd Plovdiv Other professional activities 

154 РЕНТАЛ ГРУП ЕООД Пловдив rental_group@b-trust.org
Търговия с леки и лекотоварни автомобили 
до 3.5 т 11 13 110,5 17 267 17 639 102,2 204 251 123,0 9 543 15 028 157,5

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

155 Н и Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА АД Ягодово angela.veleva@nnlogistics.com
Товарен автомобилен транспорт

118 119 100,9 13 919 17 620 126,6 1 948 192 9,9 11 168 13 371 119,7
N & N TRANSPORT LOGISTICS Plc Yagodovo Freight road transport

156 АСЕЛ ООД Пловдив asel@asel.bg
Производство на монтирани печатни платки

275 260 94,5 9 379 17 576 187,4 261 315 120,7 8 794 14 995 170,5
ASEL Ltd Plovdiv Manufacturing of printed circuit boards

157 ТЕМПЕКС ЕООД Пловдив tempex@tempexbg.com
Търговия на едро с битова електроника и 
електроуреди 76 86 112,3 11 986 17 512 146,1 1 245 1 913 153,7 13 279 15 707 118,3

TEMPEX Ltd Plovdiv Wholesale of consumer electronics and electrical appliances

158 ФАМИЛЕКС ООД Пловдив irenakl@abv.bg
Търговия на едро с други хранителни стоки

140 148 105,9 18 457 17 480 94,7 570 610 107,0 10 332 11 323 109,6
FAMILEX Ltd Plovdiv Wholesale of other food products

159 БОР ЧВОР ЕООД Пловдив borchwor@mail.bg
Произв-во на мляко и мл. продукти без 
сладолед 255 223 87,6 17 393 17 396 100,0 658 670 101,8 11 840 12 885 108,8

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

160 ГБС - ПЛОВДИВ АД Пловдив office@gbs-plovdiv.com
Строителство на жилищни и нежилищни сгради

130 129 99,4 51 862 17 263 33,3 4 777 2 197 46,0 24 037 17 238 71,7
GBS PLOVDIV Plc Plovdiv Construction of  buildings

161 КУКОВ ЕООД Пловдив clients_ie@abv.bg
Търговия на едро с нехранителни потреб.
стоки 86 85 98,6 15 493 17 257 111,4 384 207 53,9 5 882 5 728 97,4

KUKOV Ltd Plovdiv Wholesale of other household goods

162 АГРОФЕРТ 69 ЕООД Катуница agrofert69@abv.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 1 8 892 17 094 192,2 494 665 134,6 10 604 10 537 99,4

AGROFERT 69 Ltd Katunitsa Wholesale of chemical products

163 ШИПКА 99 АД Първомай sheepka99@gmail.com
Произв-во на мляко и мл.продукти

91 90 98,1 13 841 16 984 122,7 2 226 3 353 150,6 11 285 16 444 145,7
SHEEPKA 99 Plc Parvomai Production of milk and dairy products

164 БББ - ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА ЕООД Асеновград office.batinkov@gmail.com
Търговия на едро с хран.стоки, напитки и тютюн

49 48 96,7 15 491 16 812 108,5 162 173 106,8 1 640 1 792 109,3
BBB – DISTRIBUTION & LOGISTICS Ltd Asenovgrad Wholesale of food, beverages and tobacco

165 ПОЛИДЕЙ - 2 ООД Карлово polyday@mail.bg
Произв-во на мляко и мл.продукти

129 137 106,1 15 318 16 783 109,6 1 653 2 324 140,6 9 373 12 579 134,2
POLYDAY – 2 Ltd Karlovo Production of milk and dairy products

166 ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив sijka.panova@frankstahl.com
Търговия на едро с метали и руди

25 26 105,2 15 979 16 769 104,9 252 739 293,3 8 246 8 239 99,9
FRANKSTAHL BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale of metals and ores

167 МОЛ 2 ЕООД Пловдив mol_2_eood@abv.bg
Търговия на едро с тютюневи изделия

9 7 81,4 16 132 16 704 103,5 68 47 69,1 687 711 103,5
MOL 2 Ltd Plovdiv Wholesale of tobacco products

168 МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Куклен mecalit.bulgaria@mecalit.com
Производство на други изделия от 
пластмаси 101 91 89,7 15 970 16 701 104,6 529 651 123,1 15 053 13 139 87,3

MECALIT BULGARIA Ltd Kuklen Manufacture of other plastic products

169 СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД Пловдив office@synergonhotels.bg
Хотели и подобни места за настаняване

385 406 105,4 13 497 16 465 122,0 -156 610 -391,0 92 353 92 328 100,0
SYNERGON HOTELS Plc Plovdiv Hotels and similar accommodation

170 БИОСЕТ ООД Пловдив office@bioset-bg.com
Производство на други хранителни 
продукти 120 123 102,2 15 790 16 425 104,0 1 747 2 607 149,2 7 302 6 948 95,2

BIOSET Ltd Plovdiv Manufacture of other food products nec

171 ГРАЦИЯ СК ЕООД Асеновград gracia_eood@abv.bg
Търговия на едро със захарни и шокол.изделия

61 61 100,2 16 048 16 402 102,2 654 790 120,8 3 176 3 762 118,5
GRACIA SK Ltd Asenovgrad Wholesale sugar, chocolate and sugar products

172 МОНИ МГ ООД Пловдив accounting@moni-mg.com
Повърхностно обработване и покритие 
върху метал 184 229 124,3 13 585 16 371 120,5 1 766 1 937 109,7 14 254 15 405 108,1

MONI MG Ltd Plovdiv Surface treatment and coating of metal
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173 ДИНЕРАС БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Търговия на едро с фармац.стоки, мед.техника 
7 7 98,6 16 857 16 012 95,0 41 -6 -14,6 1 382 1 158 83,8

DINERAS BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale of pharmaceutical goods, medical equipment 

174 ЛИДЕР ПРОПЪРТИС ООД Пловдив leader_96@b-trust.org
Управление на недвижими имоти 

0 15 913 0 -692 594 16 180 2 723,9
LEADER PROPERTIES Ltd Plovdiv Real estate management

175 РАДИО С.О.С. ЕООД Пловдив ofis.1975@abv.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 16 10 64,1 1 848 15 796 854,8 -2 358 2 493 -105,7 5 719 18 395 321,6

RADIO SOS Ltd Plovdiv Construction of residential and non-residential buildings

176 АКТУАЛ ИНДЪСТРИС ООД Пловдив info@actual-industries.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 20 21 104,0 13 487 15 750 116,8 1 007 1 251 124,2 6 027 7 324 121,5

ACTUAL INDUSTRIES Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

177 МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив mgorchov@abv.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 238 216 91,0 17 742 15 717 88,6 785 1 213 154,5 15 214 14 741 96,9

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

178 РЕД СПРИНГС ЕООД Пловдив msmilkova@ted.bg
Производство на матраци и дюшеци

169 199 117,4 14 147 15 711 111,1 211 557 264,0 7 289 10 053 137,9
RED SPRINGS Ltd Plovdiv Manufacture of mattresses

179 АТИК ООД Пловдив office@atik-bg.com
Търговия на едро с хран.стоки, напитки и 
тютюн 67 66 97,9 15 738 15 705 99,8 70 90 128,6 2 648 2 532 95,6

ATIK Ltd Plovdiv Wholesale of food, beverages and tobacco

180 ПРОГРАМИСТА ООД Пловдив office@programista.pro
Компютърно програмиране

137 109 79,8 15 672 2 394 8 930
PROGRAMISTA Ltd Plovdiv Computer programming

181 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив pating@abv.bg
Строителство на автомагистрали, пътища 

215 171 79,7 33 564 15 598 46,5 3 901 1 333 34,2 23 982 20 529 85,6
PATINZHENERING Ltd Plovdiv Construction of highways,roads and airfields

182 ДЖОРДАНС ЕООД Пловдив sales@paolobotticelli.com
Търговия на дребно с обувки и кожени 
изделия 242 240 99,3 15 410 15 521 100,7 69 93 134,8 7 973 8 439 105,8

DJORDANS Ltd Plovdiv Retail sale of footwear and leather goods

183 ТЕТА ЕООД Пловдив tetaeood@abv.bg
Търговия на едро със захарни и шок. 
изделия 103 111 107,6 14 549 15 431 106,1 143 134 93,7 3 596 3 398 94,5

ТЕТА Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar confectionery

184 АБАКС ЕООД Пловдив info@abax.bg
Туроператорска дейност

15 20 135,2 8 300 15 429 185,9 58 57 98,3 941 800 85,0
ABAX Ltd Plovdiv Tour operator

185 ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД Пловдив office@geopsbg.com
Спомагателни дейности в добива на нефт 
и  газ 177 190 107,6 14 313 15 263 106,6 2 615 336 12,8 17 395 21 351 122,7

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

186 М.С. ДИС ЕООД Царацово mcdisbg@gmail.com
Търговия  с други нехран.потребителски стоки

5 5 100,0 18 223 15 127 83,0 502 64 12,7 5 581 4 899 87,8
M.S. DIS Ltd Tsaratsovo Wholesale of other household goods

187
ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пловдив

anadoliev.s@kasto5.com

Търговия на едро с дървен материал, 
материали за строителството и санитарно 
оборудване 14 17 118,1 10 589 15 028 141,9 5 632 7 881 139,9 9 053 14 862 164,2

PALETI BG Ltd Plovdiv
Wholesale of wood, construction materials and sanitary 
equipment

188 ЛЕНОКС ГРУП ЕООД Пловдив lenoxgroupltd@gmail.com
Производство на мет.конструкции и части 
от тях 98 98 99,9 14 115 14 890 105,5 918 1 327 144,6 3 845 7 297 189,8

LENOX GROUP Ltd Plovdiv Production of metal structures and parts thereof

189 К М Д ЕООД Пловдив kmd_plovdiv@abv.bg
Услуги по управление на отпадъци 

380 466 122,6 13 401 14 837 110,7 2 237 2 080 93,0 11 154 12 480 111,9
K M D Ltd Plovdiv Remediation services and other waste management

190 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД Асеновград zapryanovi@abv.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 268 236 88,0 16 631 14 795 89,0 2 071 1 556 75,1 5 869 8 624 146,9

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

191 БИОМАШИНОСТРОЕНЕ - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Пловдив office@biomahin.com
Търговия на едро с други машини и 
оборудване 7 7 101,5 14 994 14 698 98,0 306 405 132,4 6 002 5 973 99,5

BIOMASHINOSTROENE INTERNATIONAL Plc Plovdiv Wholesale of other machinery and equipment 

192 ПОЛИПЛАСТ - МАРАДЖИЕВ ООД Стамболийски vippol@abv.bg
Произв-во на листове, тръби ,профили от 
пластмаси 46 49 105,9 21 681 14 659 67,6 475 198 41,7 8 061 6 910 85,7

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

193 АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ ООД Пловдив office@idimperial.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 51 50 97,5 17 825 14 615 82,0 1 472 643 43,7 10 900 11 327 103,9

ID IMPERIAL Ltd Plovdiv Wholesale of chemical products

194 ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ ООД Ведраре Търговия на дребно с други хранителни стоки 
130 59 45,6 13 740 14 590 106,2 369 -43 -11,7 8 423 8 999 106,8

ITALLI-TRIFONOVI Ltd Vedrare Retail sale of other food products

195 ХЕРА АГРО ЕООД Пловдив hera.agro@gmail.com
Отглеждане на зърнени (без ориз) и 
бобови растения и маслодайни семена 68 61 89,8 9 923 14 573 146,9 -2 072 575 -27,8 26 979 28 539 105,8

HERA AGRO Ltd Plovdiv Growing cereals (excluding rice) and legumes and oilseeds
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196 АНДИ БГ ООД Труд officepl@andi-bg.com
Изграждане на електрически инсталации

177 197 111,2 10 218 14 530 142,2 1 031 1 658 160,8 9 542 12 777 133,9
ANDI BG Ltd Trud Construction of electrical installations

197 МУЛТИКОМ ООД Пловдив multikomoffice@gmail.com
Неспециализирана търговия на едро 

73 84 114,6 15 852 14 517 91,6 1 208 1 157 95,8 10 037 10 794 107,5
MULTICOM Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale

198 ДАФНА - ДК ООД Пловдив office@chetinyan.com
Дейност на  заведения за бързо обслужване

132 159 120,6 18 065 14 496 80,2 2 329 3 038 130,4 29 355 32 108 109,4
DAFNA - DK Ltd Plovdiv Restaurants and fast service

199
ТРИЕРА ООД Пловдив

mail@trierra.com

Търговия на едро с други машини и 
оборудване със стопанско предназначение, 
некласифицирана другаде, и части за тях 57 58 101,2 13 280 14 494 109,1 1 406 690 49,1 11 116 12 077 108,6

TRIERRA Ltd Plovdiv
Wholesale of other machinery and equipment, not elsewhere 
specified or included, and parts thereof

200 АГРОДРИП ООД Пловдив agrodrip@abv.bg
Търговия на дребно с железария, бои и 
плоско стъкло 32 36 113,0 9 651 14 434 149,6 3 670 2 071 56,4 7 680 9 108 118,6

AGRODRIP Ltd Plovdiv Retailing of hardware, paints and flat glass

201 ЧИПОЛИНО ЕООД Царацово j.hristeva@maxeurope.com
Неспециализирана търговия на едро 

30 31 102,7 12 733 14 410 113,2 1 038 761 73,3 13 442 12 756 94,9
CHIPOLINO Ltd Tsaratsovo Non-specialized wholesale

202 УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД Стряма tsvetana@wmhughesbg.com
Производство на изделия от тел, вериги и 
пружини 175 191 109,0 15 140 14 307 94,5 1 767 1 000 56,6 9 918 11 968 120,7

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

203 СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД Пловдив dimitrova@sifinance.net
Други форми на предоставяне на кредит

12 11 94,8 17 503 14 293 81,7 1 732 1 858 107,3 49 091 61 069 124,4
SI FINANCE GROUP Ltd Plovdiv Other forms of credit granting

204 ВИКИНГ - Т ООД Пловдив info@viking-t.com
Производство на работно облекло

212 189 89,5 12 241 14 292 116,8 469 612 130,5 9 102 7 939 87,2
VIKING - T Ltd Plovdiv Production of clothing

205 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД Труд account@refan.net
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 179 167 93,5 15 639 14 272 91,3 1 649 1 144 69,4 9 978 10 572 106,0

REFAN BULGARIA Ltd Trud Manufacture of perfumes and toilet products

206 МП - АГРО 2012 ООД Марково mp_agro@abv.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 11 10 98,1 17 826 14 253 80,0 -76 168 -221,1 10 494 12 878 122,7

MP - AGRO 2012 Ltd Markovo Wholesale of chemical products

207 ДЕСЕНТИА БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Специализирана търговия на едро 
1 0,0 36 359 14 221 39,1 3 447 12 284 356,4 28 200 77 651 275,4

DESENTIA BULGARIA Ltd Plovdiv Specialized wholesale trading

208 БИОПРОДУКТИ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив tparvanova@peshtera.com
Производство на фуражи за селскостоп.
животни 12 13 105,9 12 237 14 209 116,1 1 251 -805 -64,3 25 876 56 419 218,0

BIOPRODUCTS - BULGARIA Ltd Plovdiv Manufacture of prepared food (feed) for farm animals

209 БАЛКАНИКА ЕООД Пловдив balkanika_pl@abv.bg
Търговия на дребно с железария, бои и  
стъкло 42 35 83,7 16 721 14 192 84,9 1 093 891 81,5 10 383 12 758 122,9

BALKANIKA Ltd Plovdiv Retail sale of hardware, paints and glass

210 БОННЕР ООД Ведраре bonner@dir.bg
Машини за преработка на храни, напитки 
и тютюн 144 149 102,9 13 955 14 103 101,1 466 625 134,1 13 972 11 885 85,1

BONNER Ltd Vedrare Machineryfor processing,food ,beverages and tobacco

211 ЕЛИТ - П ЕООД Пловдив office@elit-p.com
Производство на др. хранителни продукти

97 117 121,0 10 102 14 064 139,2 219 311 142,0 3 643 4 188 115,0
ELIT - P Ltd Plovdiv Production of other food products

212 ПМБ ИНДЪСТРИС ООД Пловдив pmbindustris@abv.bg
Рециклиране на сортирани отпадъци

77 60 78,2 15 077 14 057 93,2 362 320 88,4 5 777 8 761 151,7
PMB INDUSTRIES Ltd Plovdiv Recycling of sorted wasted

213 ТРИДЕКС ООД Садово accounting@tridex.biz
Производство на опаковки от пластмаси

120 108 89,4 14 097 14 025 99,5 17 0 0,0 6 032 5 780 95,8
TRIDEX Ltd Sadovo Production of plastic packing

214 СИГНАЛ - 2 ООД Пловдив info@skfinsoft.com
Търговия на едро със захарни и шокол.
изделия 64 63 98,1 11 198 13 964 124,7 101 144 142,6 3 479 3 680 105,8

SIGNAL - 2 Ltd Plovdiv Wholesale sugar, chocolate and sugar products

215 ЕВШАНА 2017 ЕООД Скутаре nvmes@abv.bg
Търговия на дребно с месо и месни 
продукти 169 30 18,0 0 13 909 39 197

EVSHANA 2017 Ltd Skutare Retail sale of meat and meat products

216 ОМНИКАР - БГ ЕООД Труд stefka.levidjova@speedy.bg
Търговия с части и принадлежности за 
автомобили 47 46 97,9 13 307 13 882 104,3 532 606 113,9 7 584 7 861 103,7

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

217 БУЛТИР ООД Пловдив bultir_plovdiv@dir.bg
Товарен автомобилен транспорт

58 59 100,5 15 951 13 830 86,7 272 303 111,4 6 793 5 548 81,7
BULTIR Ltd Plovdiv Freight road transport

218 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД Пловдив vkisyova@agrion.bg
Даване под наем  на собствени недвижими 
имоти 116 101 86,9 8 862 13 795 155,7 3 280 4 358 132,9 78 295 108 034 138,0

OMEGA AGRO INVEST Ltd Plovdiv Renting and operating of own real estate

219 БЕ ПЕТ ЕООД Куклен milanstamatov@bepet.eu
Търговия  с авт.горива и смазочни 
материали 101 97 95,7 13 655 13 749 100,7 189 184 97,4 10 844 11 285 104,1

BE PET EOOD Ltd Kuklen Retail sale of automotive fuel and lubricants
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220 ФЕРОКОМ АД Пловдив ferocom@rakursy.com
Производство на други метални изделия

39 41 107,0 14 020 13 738 98,0 148 108 73,0 3 729 4 023 107,9
FEROCOM Plc Plovdiv Manufacture of other metal products,

221 МЕСФУУД АД Пловдив mesfood@abv.bg
Произв-во и преработка на месо без 
домашни птици 54 46 85,9 13 574 13 604 100,2 122 468 383,6 2 967 4 022 135,6

MESFOOD Plc Plovdiv Production and processing of meat without poultry

222 АНДИП 92 – A.ПАВЛОВ ЕТ Пловдив koko_aac@abv.bg
Отглеждане на домашни птици

114 114 100,4 14 907 13 598 91,2 1 586 1 420 89,5 6 210 5 974 96,2
ANDIP 92-ANDREY PAVLOV Sole proprietor Plovdiv Poultry

223 ИНТЕКС-99 ЕАД Раковски konsultp@b-trust.org
Производство на горно облекло без 
работно 165 77 46,5 12 910 13 583 105,2 190 -108 -56,8 9 983 7 846 78,6

INTEX - 99 Plc Rakovski Manufacture of outerwear 

224 АКУМАЛУКС БГ АД Садово sales@accumalux.com
Производство на други изделия от 
пластмаси 42 47 110,7 10 405 13 502 129,8 85 -918 -1 080,0 5 447 6 823 125,3

ACCUMALUX BG Plc Sadovo Production of other plastic products

225 ДЕКСА ГРУП ООД Пловдив george@pashov.bg
Производство на горно облекло без 
работно 263 264 100,3 11 951 13 494 112,9 630 660 104,8 2 846 1 882 66,1

DEXA GROUP Ltd Plovdiv Manufacture of outerwear 

226 ФИЛИПОПОЛИС - РК ООД Пловдив ph_milk@abv.bg
Производство на млечни продукти без 
сладолед 115 123 106,2 10 699 13 376 125,0 67 739 1 103,0 10 594 10 350 97,7

PHILIPOPOLIS - RK Ltd Plovdiv Production of dairy products without ice cream

227 ДРАГИЕВ И КО ООД Пловдив glushkova@dragiev-co.bg
Строителство на прен. и разпр. 
тръбопроводи 201 207 102,8 26 354 13 364 50,7 2 191 10 0,5 14 478 13 220 91,3

DRAGIEV & CО Ltd Plovdiv Construction of  pipelines

228 ЕКОМЕТАЛ ИНДЪСТРИ ЕООД Пловдив Търговия на едро с отпадъци и скрап
5 2 38,0 4 198 13 301 316,8 9 45 500,0 1 584 452 28,5

ECOMETAL INDUSTRY Ltd Plovdiv Wholesale of waste and scrap

229 СОЛВЕКС-КОЗМ.ПРОДУКТИ ООД Кричим accounting@solvexcp.com
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 152 166 109,6 14 562 13 178 90,5 3 472 2 484 71,5 16 637 18 644 112,1

SOLVEX – COSM.PRODUCTS Ltd Krichim Manufacture of perfumes and toilet products

230 АГРИПЛАНЕТ ООД Раковски agri_planet@abv.bg
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, 
кореноплодни и грудкови 13 16 121,9 9 213 13 105 142,2 366 858 234,4 14 399 16 478 114,4

AGRIPLANET Ltd Rakovski Growing of vegetables and melons, root crops

231 АГРИОН ИНВЕСТ АД Пловдив truseva@agrion.bg
Консултантска дейност по стопанско 
управление 6 6 100,0 16 501 13 027 78,9 12 437 9 272 74,6 115 156 101 894 88,5

AGRION INVEST Plc Plovdiv Business  and management consulting

232 ВИТУ ЕООД Пловдив tz.belcheva@helios-metalurg.
com

Производство на мет.конструкции и части 
от тях 89 89 99,6 10 933 12 993 118,8 456 413 90,6 6 651 8 631 129,8

VITU Ltd Plovdiv Manufacture of metal structures and parts thereof

233 ФРИГОПАН ООД Царацово frigopan_bg@b-trust.org
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 117 106 90,5 14 666 12 831 87,5 483 337 69,8 10 193 12 355 121,2

FRIGOPAN Ltd Tsaratsovo Construction of residential and non-residential buildings

234 МИКРО АСУ ООД Пловдив office@microasu.com
Търговия на дребно с други нехр.стоки 

98 99 101,0 11 471 12 830 111,8 790 734 92,9 12 525 12 656 101,0
MICRO ASU Ltd Plovdiv Retail sale of other goods not classified elsewhere

235 ВИКИНГ ЛСЕ ПРОДЪКШЪН Б-я ЕООД Радиново irp@viking-life.com
Други разнообразни производства

154 148 96,3 12 983 12 753 98,2 -799 -448 56,1 5 282 6 610 125,1
VIKING LSE PRODUCTION BG Ltd Radinovo Other diverse industries, not elsewhere classified

236 МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД Пловдив sv.ivanrilski@mail.bg
Дейност на болници

176 155 88,2 11 213 12 727 113,5 1 512 261 17,3 21 105 20 451 96,9
 HOSPITAL SV. IVAN RILSKI Ltd Plovdiv Hospital activities

237 ТЕМЕНА ЕООД Пловдив finance@temenaltd.com
Производство на др.изделия от дървен 
материал 56 50 89,5 12 154 12 713 104,6 2 226 2 424 108,9 10 494 15 432 147,1

TEMENA Ltd Plovdiv Manufacture of other products made of wood

238 ПОЛИ БОЛКАНС ООД Оризари office@polybalkans.com
Производство на полимери в първични форми 

14 16 112,3 2 801 12 691 453,1 -196 581 -296,4 5 658 6 073 107,3
POLY BALKANS Ltd Orizari Manufacture of plastics in primary forms

239 АГРИ - М ООД Пловдив office@agri-m-bg.com
Търговия с други автомобили над 3.5 т

43 48 110,7 10 535 12 688 120,4 176 192 109,1 5 812 6 821 117,4
AGRI - M Ltd Plovdiv Trading with other vehicles over 3.5 tons

240 ТОНИ - К ЕООД Пловдив office@tony-k.com
Производство на долно облекло

337 310 92,0 14 389 12 614 87,7 2 260 918 40,6 22 208 22 396 100,8
TONY-K Ltd Plovdiv Production of underwear

241 УМБАЛ  ЕВРОХОСПИТАЛ ООД Пловдив tax@b-trust.org
Дейност на болници

185 191 103,5 11 209 12 587 112,3 1 767 2 463 139,4 9 928 12 315 124,0
”EUROHOSPITAL” Ltd Plovdiv Hospital activities

242 ЕМ ДЖИ 05 ЕООД Пловдив anna.tsanova@mg05trans.eu
Товарен автомобилен транспорт

81 73 90,3 13 342 12 572 94,2 1 314 561 42,7 3 825 2 873 75,1
M G 05 Ltd Plovdiv Freight road transport

243 ВИКИНГ ЛСЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД Радиново irp@viking-life.com
Технически изпитвания и анализи

1 1 100,0 7 557 12 545 166,0 238 109 45,8 3 025 3 559 117,7
VIKING LSE  BULGARIA Ltd Radinovo Technical testing and analysis

244 ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН Б-я ЕООД Пловдив danail@hotmail.it
Товарен автомобилен транспорт

34 36 105,3 10 883 12 542 115,2 201 46 22,9 9 300 9 359 100,6
TRANSPORT AND SPEDITION BG Ltd Plovdiv Freight road transport
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245 ТРАНСБАЛКАН ГРУП ООД Труд kamelia.jordanova@speedy.bg
Други пощенски и куриерски дейности 

184 181 98,7 12 829 12 525 97,6 1 450 1 514 104,4 3 661 3 256 88,9
TRANSBALKAN GROUP Ltd Trud Other postal and courier activities

246 МАРБУЛ ЕООД Раковски vania.burova@marbul.bg
Производство на горно облекло без работно

29 43 146,9 12 398 12 407 100,1 485 277 57,1 5 219 5 342 102,4
MARBUL Ltd Rakovski Manufacture of outerwear 

247 РОЗАИМПЕКС ООД Пловдив office@rosaimpex.com
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 162 159 98,4 14 870 12 377 83,2 2 387 1 581 66,2 23 179 25 132 108,4

ROSAIMPEX Ltd Plovdiv Manufacture of perfumes and toilet products

248 ЗГП ООД Пловдив info@jupiterholding.bg
Повърхностно обработване на метал

104 106 102,1 18 119 12 149 67,1 2 832 1 136 40,1 14 124 14 539 102,9
ZGP Ltd Plovdiv Surface treatment and coating of metal

249 НОВИЗ АД Пловдив account@noviz.com
Специализирана търговия на едро 

68 65 95,6 12 924 12 134 93,9 143 284 198,6 7 340 8 244 112,3
NOVIZ Plc Plovdiv Wholesale of other intermediate products

250 КАМ - 919 ЕООД Пловдив kam919@abv.bg
Производство на вълнообразен картон и 
опаковки 117 118 100,6 11 180 12 129 108,5 360 362 100,6 6 941 7 666 110,4

KAM - 919 Ltd Plovdiv Production of corrugated paper and cardboard

251 АУДАКС КОРП ООД Пловдив office@audax-corp.com
Търговия на едро с метали и руди

45 48 106,2 13 320 12 066 90,6 742 1 409 189,9 7 645 8 209 107,4
AUDAX CORP Ltd Plovdiv Wholesale trade in metals and ores

252 ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД Пловдив elektroplus@ elektroplus.net
Търговия на дребно с др.нехранителни стоки

27 31 113,6 9 520 11 985 125,9 343 979 285,4 6 128 6 822 111,3
ELECTRO PLUS Ltd Plovdiv Retail sale of other goods not classified elsewhere

253 ЗЕНИТ ИНВЕСТ ЕООД Родопи office@zenitinvest.com
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 5 5 98,0 8 524 11 888 139,5 216 178 82,4 3 278 4 258 129,9

ZENIT INVEST Ltd Plovdiv Wholesale of chemical substances and products

254 ШЕТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Костиево office@schatti.bg
Производство на строителен и мебелен обков

165 178 107,9 13 753 11 864 86,3 2 192 822 37,5 10 155 11 042 108,7
SCHATTI BULGARIA Ltd Kostievo Manufacture of fittings for furniture and building

255 МИВЕКО ЕООД Асеновград russe@miveko.bg
Търговия на дребно с др.нехранителни 
стоки 24 25 104,6 6 817 11 863 174,0 185 195 105,4 1 929 1 939 100,5

MIVEKO Ltd Asenovgrad Retail sale of other goods not classified elsewhere

256 ЛЕОНА 7 ЕАД Пловдив leona_7@abv.bg
Производство на растителни и животински 
мазнини 12 13 116,5 10 537 11 845 112,4 110 78 70,9 3 436 4 971 144,7

LEONA 7 Plc Plovdiv Manufacture of vegetable and animal oils and fats 

257 ЕМИ ФРУТ ЕООД Асеновград Търговия на едро с плодове и зеленчуци
9 10 112,4 8 819 11 755 133,3 199 156 78,4 2 154 2 623 121,8

EMI FRUT Ltd Asenovgrad Wholesale of fruit and vegetables

258 СТРАТУС ООД Пловдив pepa.donceva@stratusbg.com
Механично обработване на метал

147 156 105,8 11 762 11 751 99,9 923 -187 -20,3 10 393 11 207 107,8
STRATUS Ltd Plovdiv Machining

259 ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ Пловдив office@diko.cc
Производство на други изделия от 
пластмаси 214 240 112,4 11 193 11 679 104,3 2 229 1 552 69,6 6 540 7 388 113,0

DIKO - IVAN DIKOLAKOV Sole proprietor Plovdiv Production of other plastic products

260 ЕН ИНВЕСТ ООД Пловдив Производство на горно облекло без 
работно 2 2 100,0 15 152 11 565 76,3 521 345 66,2 14 111 12 936 91,7

EN INVEST Ltd Plovdiv Manufacture of outerwear without work

261 РОМФРАХТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Товарен автомобилен транспорт
1 0,0 14 385 11 448 79,6 42 161 383,3 3 007 167 5,6

ROMFRACHT BULGARIA Ltd Plovdiv Freight road transport

262 ХААС - 60 ЕООД Пловдив haas_vw@abv.bg
Търговия с леки и лекотоварни автомобили 
до 3.5 т 30 31 103,0 10 800 11 442 105,9 604 678 112,3 5 794 6 655 114,9

HAAS - 60 Ltd Plovdiv Trading in cars and vans up to 3.5 t

263 К ЕНД ДЖИ ЕООД Пловдив kristina.nh@gmail.com
Производство на сухари, сухи сладкарски 
изделия 140 135 97,0 10 726 11 418 106,5 1 117 1 141 102,1 5 380 7 128 132,5

K AND G Ltd Plovdiv Production of rusks, biscuits and dry pastries

264 УИНДИ - 2 ЕООД Пловдив windyy60@abv.bg
Търговия на едро с парфюмерия и 
козметика 44 45 103,0 10 314 11 405 110,6 97 105 108,2 1 886 2 665 141,3

WINDY-2 Ltd Plovdiv Wholesale of perfumery and cosmetics and toiletries

265 ЕН ДЖИ ГРЕЙНС ЕООД Пловдив Търговия на едро със зърно, семена,  и 
тютюн 1 11 371 980 2 100

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

266 ЛЕГИЯ АД Раковски secretary@legia.bg
Производство на горно облекло без работно

338 341 101,0 11 234 11 273 100,3 868 539 62,1 3 378 3 423 101,3
LEGIA Plc Rakovski Manufacture of outerwear without work

267 ЛЪКИ ИНВЕСТ ДЖУРКОВО АД Лъки sn.chetrokova@abv.bg
Добив на руди на цветни метали 

208 190 91,5 9 331 11 237 120,4 -97 902 -929,9 4 075 4 745 116,4
LUCKY INVEST DZHURKOVO Plc Laki Extraction of ores of nonferrous metals

268 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив mlechni_produkti@mail.bg
Производство на  млечни продукти без 
сладолед 97 110 112,8 10 218 11 185 109,5 327 446 136,4 6 822 8 407 123,2

MLECHNI PRODUKTI Ltd Plovdiv Production of  dairy products without ice cream

269 ХИМИПЛАСТ ДИО ООД Калековец office@himiplast-dio.com
Търговия на едро с др.нехранителни стоки

8 7 88,5 8 708 11 179 128,4 846 421 49,8 3 499 2 341 66,9
CHIMIPLAST DIO Ltd Kalekovets Wholesale of other industrial goods
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270 ПРОТЕА - 2000 ООД Пловдив protea2000@abv.bg
Търговия на дребно с фармацевтични стоки

20 26 127,6 6 427 11 170 173,8 163 388 238,0 2 747 3 098 112,8
PROTEA - 2000 Ltd Plovdiv Retail trade of medicines and pharmaceutical products

271 ПЪРВОМАЙ - БТ ЕКСПОРТ ООД Първомай pbtexport@parvomay-bt.com
Търговия на едро със семена, фуражи и тютюн

3 3 88,2 13 641 11 160 81,8 469 396 84,4 4 155 6 603 158,9
PARVOMAY - BT EXPORT Ltd Parvomay Wholesale of grain, seed, feed and raw tobacco

272 ШЕРИ 61 ЕООД Раковски sherry61@mail.bg
Специализирана търговия на едро с други 
хран. стоки 62 64 103,7 9 389 11 146 118,7 144 222 154,2 4 502 5 835 129,6

SHERI 61 Ltd Rakovski Wholesale of other food products

273 ВИА ЛОГИСТИК ЕООД Пловдив account@vialogistic.bg
Товарен автомобилен транспорт

76 80 105,0 11 818 11 144 94,3 253 202 79,8 9 022 10 045 111,3
VIA LOGISTIC Ltd Plovdiv Freight road transport

274
ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД Пловдив

ntelectrolux@abv.bg
Строителство на преносни, електро и 
далекосъобщителни мрежи 214 279 130,4 6 650 11 144 167,6 597 1 122 187,9 10 155 11 997 118,1

ELECTROLUX TABAKOV AND SONS Ltd Plovdiv
Construction of transmission and distribution electricity and 
telecommunications

275 МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ-ХАСКОВО ЕООД Пловдив bmk_haskovo_ltd@mail.bg
Търговия на едро с мляко и мл. продукти, 
яйца и др. 16 17 108,3 10 873 11 137 102,4 198 271 136,9 3 784 4 260 112,6

MLECHNA PROMISHLENOST-HASKOVO Ltd Plovdiv Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats

276 ЙОНИ ОЙЛ ЕООД Пловдив yonioilltd@gmail.com
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива 6 7 109,4 7 965 11 036 138,6 85 49 57,6 1 423 1 711 120,2

YONI OIL Ltd Plovdiv Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels

277 М.О. ПЛОВДИВ ЕАД Пловдив mmanova@mos-management.
bg

Даване под наем и експлоатация на 
собствени  имоти 1 1 76,9 11 597 11 022 95,0 476 305 64,1 75 428 68 604 91,0

M.O.PLOVDIV Plc Plovdiv Renting and operating of own real estate

278
ЛЕКСИ ЕООД Пловдив

leksibg@abv.bg
Търговия на дребно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия 75 77 102,4 10 325 10 962 106,2 152 160 105,3 3 059 2 763 90,3

LEKSI Ltd Plovdiv
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages and 
tobacco

279 ТЕМПОДЕМ ЕООД Труд tempodem@balkansys.com
Производство на  картон и опаковки от хартия

173 175 101,2 10 231 10 913 106,7 1 355 1 049 77,4 12 764 13 429 105,2
TEMPODEM Ltd Trud Production of corrugated board and packaging paper

280 АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС Б-Я ЕООД Пловдив itw@itwispracontrolsbulgaria.
com

Производство на монтирани печатни платки
293 288 98,3 11 306 10 906 96,5 546 -353 -64,7 7 752 5 840 75,3

ITW ISPRA CONTROLS BULGARIA Ltd Plovdiv Production of assembled printed circuit boards

281 ТИН ГРУП ЕООД Пловдив tin_grup@abv.bg
Търговия на дребно с авт. горива и 
смазочни материали 4 4 111,1 11 640 10 884 93,5 167 168 100,6 4 472 4 893 109,4

TIN GRUP Ltd Plovdiv Retail sale of automotive fuel and lubricants

282 ТРЕНД БЪЛГАРИЯ ЕАД Пловдив milenabr@trend-group.com
Производство и обраб. на др. изделия от 
стъкло 92 88 94,8 10 537 10 876 103,2 -152 40 -26,3 14 802 14 855 100,4

TREND BULGARIA Plc Plovdiv Production and processing of  glass, incl. for technical uses

283 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД Пловдив glschet@okoffice.bg
Търговия на дребно с вестници и 
канцеларски стоки 125 128 102,8 8 832 10 717 121,3 140 493 352,1 1 789 1 874 104,8

OFIS KONSUMATIVI Ltd Plovdiv Retail sale of newspapers and stationery

284 ТИЙ ДЖИ ЕООД Пловдив ofis20@abv.bg
Организиране на хазартни игри

47 47 99,6 10 181 10 702 105,1 -343 182 -53,1 522 674 129,1
TIY DZHI Ltd Plovdiv Organizing gambling

285 АВИУС 2003 ЕООД Труд avius@abv.bg
Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци 75 67 89,5 9 144 10 589 115,8 987 215 21,8 6 834 8 028 117,5

AVIUS 2003 Ltd Trud Processing and preserving of fruit and vegetables

286 ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Пловдив www.food-delivery-express.
com/bg/

Специализирана търговия на едро с  
хранителни стоки 41 48 117,8 9 005 10 541 117,1 116 155 133,6 7 441 6 937 93,2

FOOD DELIVERY EXPRESS Ltd Plovdiv Wholesale of other food products

287
ИЗИДОР ЕООД Пловдив

easydoor@easydoor.bg
Търговия на едро с дървен материал, м-ли 
за стр-вото и санит. оборудване 42 44 103,1 9 762 10 489 107,4 131 247 188,5 12 887 13 046 101,2

IZIDOR Ltd Plovdiv
Wholesale of timber, construction materials and sanitary 
equipment

288 БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД Пловдив beta12acc@abv.bg
Търговия на едро със захар, зах. и 
шоколадови изделия 60 63 104,5 11 705 10 482 89,6 62 46 74,2 1 697 1 496 88,2

BETA - 12 - IVANOVI Ltd Plovdiv Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery

289 МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД Пловдив ehristeva@ceg.bg
Дейност на болници

158 165 104,0 11 055 10 470 94,7 1 471 1 236 84,0 4 447 4 781 107,5
HOSPITAL SVETA KARIDAD Plc Plovdiv Hospital activities

290 МУЛБУЛ ТРАНС ЕООД Асеновград correct_co@mbox.is-bg.net
Товарен автомобилен транспорт

87 85 97,4 10 109 10 470 103,6 1 575 49 3,1 4 776 6 270 131,3
MULBUL TRANS Ltd Asenovgrad Freight road transport

291 КУК - БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив office-bg@kuk.com
Търговия на едро с кафе, чай, какао и 
подправки 14 15 108,6 8 269 10 458 126,5 426 448 105,2 2 669 3 183 119,3

KUK-BULGARIA Ltd Plovdiv Wholesale coffee, tea, cocoa and spices

292 РАФИНЕРИЯ ПЛАМА АД Пловдив rafineria-plama@mbox.is-bg.
net

Даване под наем и експлоатация на 
собствени недвижими имоти 43 42 98,1 8 208 10 424 127,0 701 3 617 516,0 73 912 63 509 85,9

PLAMA REFINERY Plc Plovdiv Renting and operating of own real estate
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293 ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД Пловдив dimi.bodurova@gmail.com
Хотели и подобни места за настаняване

157 153 97,1 8 128 10 304 126,8 2 886 4 934 171,0 17 660 19 720 111,7
TRIMONTIUM PRINCESS HOTEL Plc Plovdiv Hotels and similar accommodation

294 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ АД Пловдив criystal@b-trust.org
Производство на какао, шоколадови и 
захарни изделия 182 182 100,0 9 316 10 267 110,2 -501 36 -7,2 260 840 255 392 97,9

ZAHAREN KOMBINAT - PLOVDIV Plc Plovdiv Production of cocoa, chocolate and confectionery

295 ЕЛИТ - 2095 ЕООД Пловдив elit95@gmail.com
Спомагателни дейности в растениевъдството

40 63 158,0 6 340 10 253 161,7 621 2 334 375,8 3 121 5 020 160,8
ELIT - 2095 Ltd Plovdiv Support activities for crop

296 ИРС ООД Труд egida@dir.bg
Други спомагателни дейности в транспорта

8 10 118,8 10 858 10 213 94,1 99 -19 -19,2 1 585 1 335 84,2
IRS Ltd Trud Other transportation support activities

297 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД Перущица party@party-club.org
Производство на безалкохолни напитки, 
минерални и др. 162 141 86,9 13 324 10 205 76,6 1 146 1 097 95,7 10 864 11 998 110,4

A & D - COMMERCIAL Ltd Perustitsa Production of soft drinks, mineral waters and other

298 ЕНЕРДЖИ - КА ЕООД Пловдив energy-ka@energy-ka.net
Изграждане на електрически инсталации

90 82 91,5 7 445 10 182 136,8 19 103 542,1 10 688 9 508 89,0
ENERGY - KA Ltd Plovdiv Construction of electrical installations

299 АСТ ПОПКОРН ООД Съединение office@astpopcorn.com
Дейности по опаковане и пакетиране 

72 62 87,2 8 187 10 143 123,9 765 1 147 149,9 5 826 6 778 116,3
AST POPCORN Ltd Saedinenie Activities in Packaging

300 АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД Пловдив office@agromill.com
Производство на мелничарски продукти 

46 49 105,2 11 419 10 085 88,3 165 244 147,9 20 032 23 457 117,1
AGROMILL BULGARIA Plc Plovdiv Manufacture of grain mill products

301 ДАКАР - 1 ЕООД Родопи Търговия на дребно с авт. горива и 
смазочни материали 24 29 118,2 8 275 10 041 121,3 564 712 126,2 1 660 1 847 111,3

DAKAR - 1 Ltd Rodopi Retail sale of automotive fuel and lubricants

302 ФИЛ - КО ЕООД Сопот fil_ko@b-trust.org
Производство на горно облекло без работно

159 168 105,5 11 901 10 031 84,3 1 787 1 531 85,7 16 441 16 958 103,1
FIL - KO Ltd Sopot Manufacture of outerwear without work clothes

303
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД Стамболийски

bratianedelevi@abv.bg
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини 89 97 108,5 9 258 9 998 108,0 238 292 122,7 2 348 2 354 100,3

NEDELEVI BROTHERS Ltd Stamboliyski
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages and 
tobacco

304 ФИЛИПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД Пловдив philipex@plov.net
Търговия на едро с метали и руди

2 2 100,0 10 160 9 991 98,3 430 468 108,8 7 460 9 147 122,6
PHILIPEX  TRADING Ltd Plovdiv Wholesale trade in metals and ores

305 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив accounting@2r-bg.com
Производство на лампи и осветители

64 59 90,8 12 217 9 977 81,7 612 731 119,4 7 113 6 550 92,1
2R - BULGARIA Ltd Plovdiv Production of electric lighting equipment

306 МАШИН - КОМЕРС ЕООД Асеновград info@milco.bg
Производство на машини за обработка на 
метал 7 7 93,2 7 142 9 966 139,5 450 619 137,6 3 768 7 788 206,7

MACHINE - COMMERCE Ltd Assenovgrad Manufacture of machinery for metal processing

307 БИО ФРЕШ ООД Труд accounting@biofresh-bg.com
Производство на парфюми и тоалетни 
продукти 178 205 114,9 8 448 9 879 116,9 1 161 990 85,3 10 204 12 687 124,3

BIO FRESH Ltd Trud Manufacture of perfumes and toilet preparations

308 РАЙОНЕН КООП.СЪЮЗ - ПЛОВДИВ Кооперация Пловдив rks_pb@mail.bg
Неспециализирана търговия на едро с хр. 
Стоки и др. 70 62 88,1 20 977 9 876 47,1 508 142 28,0 15 540 13 923 89,6

REGIONAL COOPERATIVE UNION - PD Cooperative Plovdiv Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco

309 МЕРКАРИ - БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив litovojska.mercari@gmail.com
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини  70 102 146,5 4 780 9 854 206,2 -378 1 139 -301,3 1 954 3 490 178,6

MERKARI-BULGARIA Ltd Plovdiv Retail sale in non-specialized stores with various goods

310 ХЕРОН ЕООД Раковски heron_heron@abv.bg
Отглеждане на домашни птици

65 21 31,8 8 585 9 826 114,5 697 1 365 195,8 11 669 13 085 112,1
HERON TRADE Ltd Rakovski Production and processing of poultry

311 ТЕД КЕРАМИКА ЕООД Пловдив desi@ted.bg
Търговия на дребно с други нехранителни стоки 

29 30 102,1 9 086 9 811 108,0 640 583 91,1 6 250 6 907 110,5
TED CERAMICA Ltd Plovdiv Retail sale of other goods not classified elsewhere

312 УМБАЛ СЕЛЕНА ООД Пловдив Дейност на болници
186 210 112,7 8 972 9 803 109,3 834 455 54,6 2 557 2 277 89,0

HOSPITAL SELENA Ltd Plovdiv Hospital activities

313 АГРОГЕЙТ ООД Пловдив vtsvetkova.agrogate@abv.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 12 10 84,7 7 061 9 782 138,5 355 300 84,5 3 769 2 760 73,2

AGROGATE Ltd Plovdiv Wholesale of chemical substances and products

314 ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД Пловдив global_trans.trade@abv.bg
Товарен автомобилен транспорт

35 35 101,1 4 302 9 768 227,1 351 -44 -12,5 4 006 5 565 138,9
GLOBAL TRANS TRADE Ltd Plovdiv Freight road transport

315 КОМПЛЕКСЕН ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ ЕООД Пловдив vanq.r@abv.bg
Ремонт на машини и оборудване 

297 288 96,9 11 234 9 739 86,7 754 250 33,2 5 592 5 141 91,9
COMPLEX INDUSTRIAL SERVICE Ltd Plovdiv Repair of machinery and equipment

316 ВЕЛОТЕК ЕООД Труд j.hristeva@maxeurope.com
Производство на велосипеди и инвалидни 
колички 78 71 91,0 9 988 9 710 97,2 1 319 1 725 130,8 4 564 5 490 120,3

VELOTEK Ltd Trud Production of bicycles and wheelchairs

317 БРАДЪРС и КО ООД Пловдив brothers_ko@hotmail.com
Търговия на едро с кафе, чай, какао и 
подправки 30 30 101,0 7 579 9 685 127,8 155 156 100,6 2 457 2 824 114,9

BROTHERS & KO Ltd Plovdiv Wholesale coffee, tea, cocoa and spices
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318 ВА И МИ ООД Пловдив kosena@b-trust.org
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 172 131 76,1 7 437 9 668 130,0 99 109 110,1 2 608 2 301 88,2

VA I MI Ltd Plovdiv Construction of residential and non-residential buildings

319 ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД Калояново datainfo@ataro.bg
Отглеждане на грозде

2 2 100,0 206 9 643 4 681,1 2 -9 -450,0 1 698 2 116 124,6
TERAWINE CHERNOZEMEN Ltd Kaloyanovo Growing grapes

320 ЕЛИТ - МИЛК - 2000 ООД Пловдив elit95@blizoomail.bg
Производство на мляко и млечни продукти 
без сладолед 55 49 88,9 9 624 9 599 99,7 901 1 195 132,6 8 489 8 875 104,5

ELIT - MILK - 2000 Ltd Plovdiv Production of milk and dairy products without ice cream

321 ГУДЕКС АД Пловдив gudex@b-trust.org
Производство на леки опаковки от метал

87 93 106,3 8 849 9 592 108,4 130 140 107,7 8 627 8 659 100,4
GUDEX Plc Plovdiv Production of light metal packaging

322
ТОП ТЕНИС ЕООД Пловдив

anikal@abv.bg
Търговия на дребно в неспец.магазини с 
хран.стокии др. 91 154 169,6 3 690 9 573 259,4 216 632 292,6 1 657 2 438 147,1

TOP TENNIS Ltd Plovdiv
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages and 
tobacco

323 ЕЙ БИ ЕМ ГРУП ЕООД Пловдив Търговия на едро с отпадъци и скрап
2 2 100,0 5 664 9 543 168,5 725 104 14,3 2 702 2 398 88,7

ABM GROUP Ltd Plovdiv Wholesale of waste and scrap

324 АДЛ - ИДЕАЛ ООД Пловдив svetlozarsoft@abv.bg
Печатане на други издания и печатни продукти

24 23 96,2 11 444 9 541 83,4 378 225 59,5 5 267 4 517 85,8
ADL - IDEAL Ltd Plovdiv Printing of other publications and printed products

325 ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД Пловдив todorka.valkova@eng.bg
Производство на апарати за у-ие и разпр.
на ел.енергия 118 107 91,3 11 340 9 533 84,1 19 11 57,9 3 248 3 584 110,3

ENGINEERING Plc Plovdiv Production of devices for electricity

326 ТОНИ - ДЕЛ - 90 ООД Първомай kosena@b-trust.org
Търговия на едро с плодове и зеленчуци

16 13 84,1 8 138 9 533 117,1 142 144 101,4 1 793 2 061 114,9
TONI - DEL - 90 Ltd Parvomai Wholesale of fruit and vegetables

327 ВЕТ 33 - ГЬОКЧЕН РАСИМ ЕТ Асеновград Производство и преработка на месо 
32 33 100,9 7 721 9 503 123,1 204 242 118,6 1 227 1 379 112,4

VET 33 – GYOKCHEN RASIM Sole proprietor Assenovgrad Production and processing of meat without poultry

328 СЕКЕ КЪРДЖАЛИ ЕООД Пловдив Търговия на едро със зърно, семена, 
фуражи и  тютюн 154 29 18,7 5 910 9 475 160,3 158 209 132,3 3 325 8 529 256,5

SEKE KARDZALI Ltd Plovdiv Wholesale of grain, seed, feed and raw tobacco

329 ВЕКТА ООД Пловдив office@vekta.bg
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива 48 36 73,3 15 779 9 439 59,8 -628 -511 81,4 14 839 14 218 95,8

VEKTA Ltd Plovdiv Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels 

330 ПЕТРО ОЙЛ ГРУП ЕООД Пловдив city.fin2@gmail.com
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива 4 5 132,4 10 147 9 352 92,2 3 164 5 466,7 1 515 1 489 98,3

PETRO OIL GROUP Ltd Plovdiv Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels

331 ФЛОРА - 62 ООД Пловдив office@flora62.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 14 10 72,1 12 027 9 351 77,8 191 285 149,2 5 531 4 941 89,3

FLORA - 62 Ltd Plovdiv Wholesale of chemical substances and products

332 РИЛА 1 АД Пловдив rila1@abv.bg
Търговия на дребно с мебели и други стоки 
за бита 97 106 109,6 8 275 9 348 113,0 296 345 116,6 9 736 9 916 101,8

RILA 1 Plc Plovdiv Retail sale of furniture and other household goods

333 КОТМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Производство на други изделия от каучук
60 61 101,7 9 536 9 342 98,0 35 34 97,1 2 790 3 364 120,6

KOTTMANN BULGARIA Ltd Plovdiv Manufacture of other rubber products

334 СИГМАРЕФ ЕООД Труд office@sigmaref.bg
Производство на огнеупорни изделия

30 29 95,0 10 347 9 303 89,9 3 501 4 219 120,5 9 026 11 403 126,3
SIGMAREF Ltd Trud Manufacture of refractory products

335 РОЗА ЕМАЙЛ ООД Асеновград valkov.manuel3@gmail.com
Производство на метални конструкции и 
части от тях 121 109 90,0 7 929 9 287 117,1 520 460 88,5 6 806 8 095 118,9

ROZA EMAIL Ltd Assenovgrad Manufacture of metal structures and parts thereof

336 ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД Пловдив office@iveco-pts.com
Търговия с други автомобили над 3.5 т

35 37 106,3 7 930 9 269 116,9 149 179 120,1 2 439 2 061 84,5
PULDIN TRANS SERVICE Ltd Plovdiv Trade with other vehicles over 3.5 tons

337 МЕСКОМ - ПОПОВ ЕООД Пловдив mescom@mbox.is-bg.net
Производство на месни продукти без 
готови ястия 57 57 98,4 9 195 9 264 100,8 551 641 116,3 3 153 3 264 103,5

MESKOM - POPOV Ltd Plovdiv Production of meat products without ready meals

338 ЕВН - КАВАРНА ЕООД Пловдив audit@evn.bg
Производство на електрическа енергия

3 4 133,3 7 915 9 233 116,7 -8 645 -1 975 22,8 43 909 34 041 77,5
EVN - KAVARNA Ltd Plovdiv Production of electricity

339 ФАБРИКА ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ КЛОНДАЙК ООД Труд d_kumchev@klondike-bg.com
Производство на картон и  хартия

92 92 100,0 8 036 9 205 114,5 103 23 22,3 7 624 10 661 139,8
PAPER PACKAGING FACTORY KLONDAIK Ltd Trud Production of corrugated board ,paper and cardboard

340
ДЕВОРЕКС ЕАД Брани поле

accounting@devorex.com
Производство на дограма и други изделия 
от пластмаси за строителството 93 99 106,4 8 310 9 192 110,6 1 277 1 571 123,0 11 667 11 609 99,5

DEVOREX Plc Branipole
Production of windows and other plastic products for 
construction

341 МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Раковски milkcom_bg@abv.bg
Отглеждане на едър рогат добитък с 
млечно направление 51 50 99,2 9 287 9 183 98,9 14 15 107,1 24 498 23 280 95,0

MILKCOM BULGARIA Ltd Rakovski Breeding of dairy cattle
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342
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ АД Пловдив boryana.tomova@lafargehol-

cim.com

Добив на трошен камък, чакъл и пясък, 
добив на глина и каолин 60 62 103,0 10 855 9 181 84,6 1 441 810 56,2 11 071 10 272 92,8

HOLCIM KARIERNI MATERIALI PLOVDIV Plc Plovdiv
Extraction of crushed stone, gravel and sand, extraction of clay 
and kaolin

343 НАТУРАЛ ФУУД ЕООД Пловдив eva@naturalfoodbg.com
Търговия на едро с плодове и зеленчуци

8 9 104,8 11 130 9 173 82,4 439 405 92,3 1 784 947 53,1
NATURAL FUUD Ltd Plovdiv Wholesale of fruit and vegetables

344 ГЛОРИЯ - 2001 ООД Пловдив office@gloria.bg
Производство на конфекционирани 
текстилни изделия без облекло 39 47 120,9 9 525 9 086 95,4 2 266 -110 -4,9 10 930 11 156 102,1

GLORIA - 2001 Ltd Plovdiv Production  of made-up textile articles without clothing

345 ИНТТЕРТЕЛ ЕООД Пловдив inttertel_ltd@abv.bg
Неспециализирана търговия на едро с 
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 18 3 17,7 9 588 9 063 94,5 212 168 79,2 2 468 2 867 116,2

INTTERTEL Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco

346 БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД Пловдив info@skfinsoft.com

Производство на други машини 
със специално предназначение, 
некласифицирани другаде 31 28 91,2 9 400 9 063 96,4 783 124 15,8 11 502 11 494 99,9

BALGARSKA INDUSTRIALNA GRUPA Plc Plovdiv Production of other special purpose machinery 

347 ФРУТАРИЯ ООД Пловдив anetaan@abv.bg
Търговия на едро с плодове и зеленчуци

10 12 118,6 10 002 9 045 90,4 147 285 193,9 1 162 1 126 96,9
FRUTARIYA Ltd Plovdiv Wholesale of fruit and vegetables

348 БУЛГАР ЛУК ООД Садово office@bulgarluk.com
Производство на други хранителни 
продукти, некласифицирани другаде 56 56 99,3 9 088 9 005 99,1 777 864 111,2 6 438 6 891 107,0

BULGAR LUK Ltd Sadovo Production of other food products not elsewhere classified

349 ЕС БИ БИ ООД Пловдив stefan.todorof@gmail.com
Търговия на едро със зърно, семена, 
фуражи и необработен тютюн 1 1 107,7 6 581 8 976 136,4 56 29 51,8 696 912 131,0

SBB Ltd Plovdiv Wholesale of grain, seeds, feed and raw tobacco

350 АГРИМАРТ ЕООД Пловдив euzunova@agrion.bg
Отглеждане на зърнени (без ориз) и 
бобови растения и маслодайни семена 37 37 101,4 9 997 8 936 89,4 1 234 795 64,4 20 874 22 843 109,4

AGRIMART Ltd Plovdiv Growing cereals (excluding rice) and legumes and oilseeds

351 ВИКИНГ Л Е ППЕ БГ ЕООД Радиново irp@viking-life.com
Други разнообразни производства, 
некласифицирани другаде 3 3 86,7 7 962 8 934 112,2 92 101 109,8 3 611 3 810 105,5

VIKING L E PPE BG Ltd Radinovo Other diverse industries, not elsewhere classified

352 АГРОЗАЩИТА ООД Пъдарско agrozashtita@abv.bg
Търговия на едро с химични вещества и 
продукти 4 4 86,4 8 310 8 922 107,4 313 353 112,8 2 375 2 823 118,9

AGROZASHTITA Ltd Padarsko Wholesale of chemicals and products

353
РП КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - ПЛОВДИВ Кооперация Пловдив

narkoop_rpk@abv.bg
Търговия на дребно в  магазини  с хранителни 
стоки, напитки и тютюневи из-ия 99 99 100,2 9 283 8 863 95,5 654 327 50,0 3 488 3 806 109,1

RP KOOPERATSIYA NARKOOP - PLOVDIV Cooperative Plovdiv
Retail sale in non-specialized stores mainly with food, 
beverages and tobacco

354 ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ООД Пловдив install@mail.bg
Производство на листове, плочи, тръби и 
профили от пластмаси 54 59 108,1 7 264 8 852 121,9 721 1 204 167,0 7 758 6 430 82,9

INSTAL ENGENERING SV Ltd Plovdiv Production  of sheets, plates, tubes and profiles of plastics

355 ХЪС ТРАНС ЕООД Пловдив deleva@husltd.com
Товарен автомобилен транспорт

78 74 94,6 7 735 8 839 114,3 553 458 82,8 3 409 6 806 199,6
HAS TRANS Ltd Plovdiv Freight road transport

356 РАДИАНА ООД Пловдив radiana_ood@abv.bg
Търговия на едро с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия 25 30 117,3 8 962 8 824 98,5 124 76 61,3 2 857 2 733 95,7

RADIANA Ltd Plovdiv Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco

357 ЛЪКИ ИНВЕСТ-ГОВЕДАРНИКА ЕООД Лъки viligosho66@abv.bg
Добив на руди на цветни метали 

93 87 93,1 5 648 8 737 154,7 777 3 081 396,5 1 396 4 838 346,6
LAKI INVEST - GOVEDARNIKA Ltd Laki Extraction of non-ferrous metal ores

358 БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД Пловдив record@balkancar-record.com
Производство на подемно-транспортни 
машини 121 114 93,7 8 604 8 710 101,2 12 3 25,0 5 769 7 025 121,8

BALKANCAR RECORD Plc Plovdiv Production  of lifting and handling equipment

359
ЛЮБЕКС ЕООД Асеновград

lubeks@abv.bg
Търговия на дребно в магазини  с хранителни 
стоки, напитки и тютюневи из-ия 47 40 84,8 6 848 8 668 126,6 55 211 383,6 1 972 2 231 113,1

LUBEKS Ltd Asenovgrad
Retail sale in non-specialized stores mainly with food, 
beverages and tobacco

360
ПИК - ПЛОВДИВ ООД Пловдив

zlato_2@abv.bg
Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива и подобни продукти 11 11 97,3 10 101 8 661 85,7 14 3 21,4 1 979 2 278 115,1

PIK - PLOVDIV Ltd Plovdiv
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

361 Г ФИЙС ШАРКОВ ООД Пловдив fiissharkov@mbox.is-bg.net
Търговия на едро с метали и руди

6 6 103,4 8 080 8 661 107,2 267 343 128,5 2 416 2 392 99,0
G FIYS SHARKOV Ltd Plovdiv Wholesale of metals and ores

362 АДЛ ЕООД Пловдив svetlozarsoft@abv.bg
Печатане на други издания и печатни продукти

154 172 112,0 7 556 8 623 114,1 292 772 264,4 5 689 6 950 122,2
ADL Ltd Plovdiv Printing of other publications and printed products

363 РЛД ТРАНС ООД Пловдив correct_co@mbox.is-bg.net
Товарен автомобилен транспорт

64 50 77,7 8 365 8 539 102,1 113 -40 -35,4 883 1 094 123,9
RLD TRANS Ltd Plovdiv Freight road transport
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364 КОНСОРЦИУМ ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД ДЗЗД Пловдив kez_pld@b-trust.org
Обработване и обезвреждане на неопасни 
отпадъци 97 98 101,2 8 601 8 523 99,1 2 106 1 466 69,6 8 265 9 241 111,8

KONSORTSIUM EKOLOGICHEN ZAVOD Partnership Plovdiv Processing and disposal of non-hazardous waste

365
ЦИМА - 99 ООД Раковски

office@cima99.com
Преработка и консервиране на други 
плодове и зеленчуци без готови ястия 53 67 125,2 7 669 8 441 110,1 716 820 114,5 6 864 7 139 104,0

CIMA-99 Ltd Rakovski
Processing and preserving of other fruits and vegetables 
without ready meals

366 ФЕМИ 14 АД Пловдив dimitrova.keti@gmail.com
Покупка и продажба на собствени 
недвижими имоти 27 30 109,7 2 509 8 328 331,9 377 4 171 1 106,4 19 743 24 016 121,6

FEMI 14 Plc Plovdiv Purchase and sale of own real estate

367 ВАНЕВ ЕООД Раковски agicvete@abv.bg
Търговия на едро със зърно, семена, 
фуражи и необработен тютюн 18 16 86,3 7 796 8 307 106,6 -264 366 -138,6 4 291 3 847 89,7

VANEV Ltd Rakovski Wholesale of grain, seeds, feed and raw tobacco

368
СТАБИЛ-ДИ ЕООД Пловдив

stabil_di@abv.bg
Търговия на едро с дървен материал, 
материали за строителството и санитария 58 58 101,4 7 482 8 299 110,9 99 32 32,3 5 973 5 839 97,8

STABIL-DI Ltd Plovdiv
Wholesale of wood, construction materials and sanitary 
equipment

369 СЪЛИВЕР ООД Пловдив saliver@abv.bg
Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини с разнообразни стоки 104 102 98,1 8 205 8 296 101,1 884 981 111,0 8 394 9 324 111,1

SALIVER Ltd Plovdiv Retail in non-specialized stores with various goods

370 ТЕХНО - ФРИГА ЕООД Пловдив office@technofriga.com
Производство на промишлено хладилно и 
вентилационно оборудване 40 41 103,8 4 931 8 284 168,0 238 416 174,8 2 680 2 881 107,5

TECHNO-FRIGA Ltd Plovdiv Production  of industrial refrigeration and ventilation equipment

371 ВЛАДИЛИАНА ООД Пловдив Търговия на едро с плодове и зеленчуци
26 20 76,9 6 541 8 270 126,4 1 260 1 115 88,5 2 938 4 242 144,4

VLADILIANA Ltd Plovdiv Wholesale of fruit and vegetables

372 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ХЕРМЕС" ООД Пловдив hermes@hermesbooks.com
Търговия на дребно с книги

94 96 102,6 7 579 8 257 108,9 323 497 153,9 5 601 6 086 108,7
IK HERMES Ltd Plovdiv Retail of books

373 НАШ ФЕЛТС БЪЛГАРИЯ ЕООД Раковски bpavlova@naishfelts.co.uk
Производство на  текстилни изделия за 
техническа и производствена употреба 119 156 131,9 8 556 8 240 96,3 45 333 740,0 3 369 3 425 101,7

NAISH FELTS BULGARIA Ltd Rakovski Production of textiles for technical and industrial use

374
ФОРТ ООД Пловдив

fort@fortbg.com
Производство на вълнообразен картон и 
опаковки от хартия и картон 104 109 104,3 8 653 8 222 95,0 1 838 1 766 96,1 14 520 19 307 133,0

FORT Ltd Plovdiv
Production of corrugated board and packaging paper and 
cardboard

375
ТРАКИЯ БИЛД ЕООД Пловдив

trakia_finance@abv.bg
Даване под наем и оперативен лизинг на 
офис мебели и техника, без оператор 27 20 75,0 23 648 8 221 34,8 -3 262 -2 205 67,6 25 271 9 061 35,9

TRAKIA BUILD Ltd Plovdiv
Renting and operating leasing of office furniture and equipment 
(including computers)

376 ЕН БИ ДЖИ ФУУД ООД Пловдив office@bella.bg
Даване под наем и експлоатация на 
собствени недвижими имоти 1 1 507 8 218 545,3 116 337 290,5 7 060 3 221 45,6

NBG FOOD Ltd Plovdiv Renting and operating of own real estate

377 ПРОТИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Карлово proteam2012@mail.bg
Търговия на едро с облекло и обувки

7 9 131,9 8 176 8 215 100,5 -12 106 -883,3 10 344 11 335 109,6
PROTEAM INTERNATIONAL Ltd Karlovo Wholesale of clothing and footwear

378 ФЕРОМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Брани поле ferromont-bulgaria@site.fmt.
biz

Други дейности по предоставяне на 
работна сила 43 22 52,5 12 011 8 212 68,4 -523 79 -15,1 1 859 1 903 102,4

FERROMONT BULGARIA Ltd Branipole Other labor supply activities

379 ЕКО МЕТАЛ ТРЕЙД ЕООД Пловдив ecometaltrade@gmail.com
Търговия на едро с отпадъци и скрап

10 12 117,8 9 790 8 203 83,8 25 59 236,0 103 514 499,0
ECO METAL TRADE Ltd Plovdiv Wholesale of waste and scrap

380 СПС КОМЕРС ЕООД Баня sps_comersee@abv.bg
Търговия на едро с железария и арматурни 
изделия 116 118 102,5 8 386 8 193 97,7 187 223 119,3 7 924 7 589 95,8

SPS COMERS Ltd Banya Wholesale of hardware and fittings

381 МАКАО 2 ООД Пловдив radka_gegova@abv.bg
Организиране на хазартни игри

50 61 123,5 6 505 8 187 125,9 1 870 2 209 118,1 4 896 6 286 128,4
MAKAO 2 Ltd Plovdiv Organization of gambling games

382 ГРИЙНС ООД Първомай green-boss@b-trust.org
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, 
кореноплодни и грудкови 114 120 105,4 8 800 8 159 92,7 872 9 1,0 14 534 13 519 93,0

GRIYNS Ltd Parvomay Growing vegetables, melons , roots and tubers

383
БРОД ЛЪКИ ЕООД Лъки

brod_luky@abv.bg
Производство на  (машинно или ръчно 
плетени) пуловери, жилетки и други 292 273 93,4 5 577 8 146 146,1 165 1 377 834,5 2 902 2 837 97,8

BROD LAKI Ltd Laki
Production of classical (mechanical or crocheted) pullovers, 
cardigans and similar articles

384
КОЛОС 2000 ЕООД Войводиново

kolos2000@abv.bg

Търговия на едро с дървен материал, 
материали за строителството и санитарно 
оборудване 32 33 104,7 7 702 8 082 104,9 258 427 165,5 7 743 7 960 102,8

KOLOS 2000 Ltd Voyvodinovo
Wholesale of wood, construction materials and sanitary 
equipment
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385
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД Крислово

pid@plov.omega.bg
Търговия на едро с машини и оборудване 
за селското и горското стопанство 30 30 99,7 4 994 8 081 161,8 607 1 296 213,5 3 746 4 922 131,4

PETKO I IVAN DRAGANOVI S-IE Unltd Krislovo
Wholesale of machinery and equipment for agriculture and 
forestry and parts thereof

386
АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Пловдив

krasi_nic@abv.bg

Строителство на преносни и 
разпределителни електрически и 
далекосъобщителни мрежи 57 52 90,7 8 142 8 020 98,5 3 140 3 684 117,3 8 672 11 493 132,5

AVIS ENGINEERING Ltd Plovdiv
Construction of transmission and distribution electric and 
telecommunication networks

387 ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ АД Пловдив dangelov@gcn.bg
Далекосъобщителна дейност чрез 
фиксирани мрежи 55 55 99,1 11 626 8 006 68,9 90 135 150,0 33 735 32 669 96,8

GLOBAL COMMUNICATION NET Plc Plovdiv Telecommunication activity via fixed networks

388 НОВАРТО ООД Пловдив neli_yana@abv.bg
Други дейности в областта на 
информационните технологии 48 55 116,0 6 804 7 949 116,8 185 560 302,7 2 960 2 835 95,8

NOVARTO Ltd Plovdiv Other activities in the field of information technology

389 ВАСИЛЕВ ВМ ЕООД Пловдив mwco@plov.omega.bg
Търговия на дребно с други нехранителни 
стоки, некласифицирана другаде 26 28 109,0 11 195 7 925 70,8 1 311 1 030 78,6 10 151 10 950 107,9

VASSILEV VM Ltd Plovdiv Retail sale of other non-food goods, not elsewhere classified

390
БОССТОР ООД Пловдив

i.hitova@bosstore.bg
Търговия на едро с дървен материал, 
материали за строителството и санитария 20 21 105,9 6 195 7 907 127,6 208 234 112,5 897 1 296 144,5

BOSSTORE Ltd Plovdiv
Wholesale of wood, construction materials and sanitary 
equipment

391 ЕКУИФОРС ЕООД Пловдив vat.ltd@abv.bg
Консултантска дейност по стопанско и 
друго управление 1 1 100,0 1 121 7 903 705,0 1 005 2 336 232,4 1 150 3 629 315,6

EQUIFORCE Ltd Plovdiv Business and other management consultancy

392 АГРОЦВЕТ - 11 АД Пловдив Даване под наем и експлоатация на 
собствени недвижими имоти 4 2 39,5 76 7 891 10 382,9 -12 -259 2 158,3 345 615 178,3

AGROTSVET - 11 Plc Plovdiv Renting and operating of own real estate

393 АГРОКОМЕРС - 98 Кооперация Хисаря agrokomers@mail.bg
Отглеждане на зърнени (без ориз) и 
бобови растения и маслодайни семена 64 58 90,6 8 303 7 883 94,9 192 76 39,6 14 473 14 561 100,6

AGROKOMERS - 98 Cooperative Hisarya Growing cereals (excluding rice), legumes and oilseeds

394 КАРМЕС ООД Пловдив v_yorgova@mail.bg
Производство и преработка на месо без 
месо от домашни птици 33 32 94,9 8 893 7 867 88,5 361 210 58,2 5 833 4 645 79,6

KARMES Ltd Plovdiv Production and processing of meat without meat from poultry

395
ДАФИ ЕООД Пловдив

kap01@b-trust.org
Търговия на едро с машини и оборудване 
за селското и горското стопанство 52 57 110,3 8 303 7 856 94,6 1 575 1 584 100,6 9 736 10 953 112,5

DAFI Ltd Plovdiv
Wholesale of machinery and equipment for agriculture and 
forestry and parts 

396 ТАФПРИНТ ООД Пловдив ivantafkov@tavkov.com
Печатане на други издания и печатни 
продукти 74 75 102,3 6 662 7 819 117,4 1 445 2 403 166,3 5 017 7 000 139,5

TAFPRINT Ltd Plovdiv Printing of other publications and printed products

397 КОМСО ООД Цалапица komso@b-trust.org
Отглеждане на едър рогат добитък с 
млечно направление 57 55 97,0 11 802 7 801 66,1 -354 459 -129,7 7 007 17 683 252,4

KOMSO Ltd Tsalapitsa Breeding of dairy cattle

398 ЕЛКО МЕС ООД Пловдив elko_mes@mail.bg
Търговия на едро с месо и месни продукти

67 69 103,0 4 924 7 781 158,0 167 253 151,5 2 145 2 370 110,5
ELKO MES Ltd Plovdiv Wholesale of meat and meat products

399 ЕС СИ АЙ ЕООД Пловдив k_peych@abv.bg
Търговия на едро с други нехранителни 
потребителски стоки 5 861 7 767 132,5 23 24 104,3 582 491 84,4

SCI Ltd Plovdiv Wholesale of other non-food consumer goods

400 ТЕХСТРОЙ ЕООД Пловдив tehstroi@abv.bg
Строителство на жилищни и нежилищни 
сгради 176 175 99,8 11 716 7 767 66,3 1 079 267 24,7 2 769 2 960 106,9

TECHSTROY Ltd Plovdiv Construction of residential and non-residential buildings

Класацията е изготвена съгл. актуални икономически данни към 01.01.2018 г, предоставени от Сиела 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 2016 г. са предста-

вили общо 37 383 нефинансови предприятия, в които работят 205 539 заети лица или с 4.1% повече от 2015 г., реа-
лизирана е добавена стойност по факторни разходи за 4 894 млн. лв., която е с 14.1% повече от предходната година. 
Нетните приходи от продажби са 22 318 млн. лв. и са с 3.4% повече от предходната година, произведена е продукция 
за 14 918 млн. лв. или с 5.1% повече от 2015 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 92.0% от общия брой, в които е произведена про-
дукция за 2 496 млн. лв. по текущи цени или 16.7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 
заети) - 6.5% от всички и съответно 2 763 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.5%. Средните предприятия (от 
50 до 249 заети) - 1.3% от всички и съответно 4 234 млн. лв. и дял от 28.4%. Големите предприятия (над 250 заети) - 
0.2% от всички и съответно 5 425 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.4%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1 654 млн. лв. или с 32.2% 
повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.2% от общия брой и размерът и е 2 013 млн. лв. Тези 
със загуба са 17.4% и стойност 358 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.4%. Най-голяма е загуба-
та в микропредприятията - 56.2% от общия размер.

Фиг. 1. Структура на нетните приходи от продажби по икономически сектори и по години
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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 по крайния финансов резултат от дейността им и по години
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2. Промишленост
Годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 4 331 промишлени предприятия, или 11.6% от общия 

брой на отчетените в НСИ за област Пловдив.

1. Брой предприятия

 Икономически дейности 2012 2013 2014 2015  2016
2016

в %
към

2015 

Промишленост - общо 4046 4089 4148 4251 4331 101.9 

Добивна промишленост 28 32 35 38 38 100.0 

Преработваща промишленост 3767 3803 3854 3951 4039 102.2 

Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива 184 187 192 194 184 94.8 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 67 67 67 68 70 102.9 

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2016 г. по текущи цени достигат 9 540 млн. лева. Спрямо 
2015 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Преработваща промишленост” - с 2.1 пункта, 
и „Добивна промишленост” - с 0.1 пункта, като достигат съответно 86.6 и 1.0%. Относителният дял на сектор 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” намалява с 2.1 пункта 
до 11.3%, а делът на сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” 
– с 0.1 пункта до 1.1%. 
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Фиг. 5. Структура на нетните приходи от продажби в промишлеността по години 
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В промишления сектор през 2016 г. броят на заетите лица достига 78 896 и формира най-голям дял - 38.4% от 
общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. 

 

Фиг. 6. 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 2016 г., е 1 737, или 4.6% от 

всички отчетени в НСИ за област Пловдив. 

2. Брой предприятия

Икономически дейности 2012 2013 2014 2015 2016
2016 

в % към 
2015

Строителство 1631 1644 1692 1723 1737 100.8

През 2016 г. в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби за 786 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 3.0 пункта до 3.5%.
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Фиг. 7. Нетни приходи от продажби в строителството по години
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През 2016 г. заетите лица в строителството са 11 710, като относителният им дял от общия брой на заетите в 
нефинансовия сектор е 5.7% и намалява с 0.1 пункта спрямо 2015 година.

Фиг. 8. Заети лица в строителството по години Фиг. 8. Заети лица в строителството по години
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4. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети  

Годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ са представили 14 394 търговски предприятия, или 38.5% от 
общо отчетените в областта. 

 

3. Брой предприятия 

Икономически дейности 2012 2013 2014 2015 2016
2016 

в % към 
2015

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14319 14197 14138 14092 14394 102.1

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2016 г. достигат 
8 356 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 0.4 пункта до 37.4%.

Фиг. 9. Нетни приходи от продажби в търговията по години
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През 2016 г. заетите лица в търговския сектор са 44 162, като относителният им дял от общия брой на заетите в 
нефинансовите предприятия е 21.5% и намалява с 0.2 пункта в сравнение с предходната година. 
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Фиг. 10. Заети лица в търговията по години 
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5. Услуги
За област Пловдив годишен отчет за 2016 г. в НСИ са представили 15 489 предприятия от сектора на услугите, или 

41.4% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.8 пункта в сравнение 
с 2015 година.

4. Брой предприятия

Икономически дейности 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 в 
% към 

2015 
Услуги - общо 13448 13694 14122 14693 15489 105.4 
Транспорт, складиране и пощи 1279 1303 1396 1480 1554 105.0 
Хотелиерство и ресторантьорство 2400 2344 2296 2245 2307 102.8 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

642 689 720 796 883 110.9 

Операции с недвижими имоти 1434 1538 1597 1748 1825 104.4 
Професионални дейности и научни 
изследвания 

3223 3287 3396 3561 3748 105.3 

Административни и спомагателни дейности 697 739 825 812 925 113.9 
Образование 214 212 236 241 262 108.7 
Хуманно здравеопазване и социална работа 1407 1418 1430 1437 1469 102.2 
Култура, спорт и развлечение 375 354 362 404 438 108.4 
Други дейности 1777 1810 1864 1969 2078 105.5 

През 2016 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 259 млн. лв. по текущи цени. 
Спрямо 2015 г. относителния им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се 
увеличава с 0.2 пункта до 14.6%. 

Фиг. 11. Структура на нетните приходи от продажби в услугите по годиниФиг. 1 1. Структура на нетните приходи от продажби в услугите по години
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Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 64 809 или 31.5% от общия брой, а относителният им дял от 
заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0.8 пункта спрямо 2015 година. 

Фиг. 12. 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 ак-
тиви, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и неза-
вършено 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 стой-
ността 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.

Съгл. актуални икономически данни към 01.01.2018 г, на НСИ -ТСБ-Пловдив
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Икономически показатели на нефинансовите предприятия в област Пловдив по години

 Икономически дейности 
Предприятия - брой Заети лица - брой 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА 34709 34933 35434 36126 37383 193535 191712 194260 197386 205539 

Селско, горско и рибно стопанство 1265 1309 1334 1367 1432 5529 5518 5463 5830 5962 
Добивна промишленост 28 32 35 38 38 680 690 806 785 804 
Преработваща промишленост 3767 3803 3854 3951 4039 70163 68962 70594 71485 73715 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

184 187 192 194 184 2500 2524 2452 2244 2286 

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

67 67 67 68 70 2200 2162 2022 2118 2091 

Строителство 1631 1644 1692 1723 1737 12016 11456 11261 11406 11710 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

14319 14197 14138 14092 14394 45019 43903 43475 42842 44162 

Транспорт, складиране и пощи 1279 1303 1396 1480 1554 10739 10928 11263 11490 12110 
Хотелиерство и ресторантьорство 2400 2344 2296 2245 2307 10943 11422 11553 11631 12316 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

642 689 720 796 883 2578 2853 3069 3833 4426 

Операции с недвижими имоти 1434 1538 1597 1748 1825 2741 2456 2581 2728 2848 
Професионални дейности и научни 
изследвания 3223 3287 3396 3561 3748 6302 6338 6491 6821 7832 

Административни и спомагателни 
дейности 697 739 825 812 925 5739 5812 6283 6198 6670 

Образование 214 212 236 241 262 647 608 665 686 736 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 1407 1418 1430 1437 1469 10949 11409 11485 12259 12440 

Култура, спорт и развлечения 375 354 362 404 438 1645 1583 1622 1745 1826 
Други дейности 1777 1810 1864 1969 2078 3145 3088 3175 3285 3605 

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

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА 11424 11851 12717 14192 14918 18165 18967 19492 21577 22318 

Селско, горско и рибно стопанство 359 341 339 352 367 356 348 353 353 378 
Добивна промишленост 55 54 70 78 93 56 55 70 77 91 
Преработваща промишленост 6208 6410 6954 7441 8399 6009 6334 6677 7229 8269 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

573 569 369 489 651 1200 1213 987 1146 1077 

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

79 80 79 98 99 81 83 85 104 103 

Строителство 857 821 948 1327 808 870 828 910 1399 786 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

1220 1306 1371 1430 1369 7441 7721 7728 8162 8356 

Транспорт, складиране и пощи 804 911 1044 1136 1155 828 957 1076 1236 1203 
Хотелиерство и ресторантьорство 195 220 238 270 325 267 302 314 348 409 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

92 113 142 201 233 93 114 146 205 240 

Операции с недвижими имоти 139 130 151 189 187 121 115 145 159 172 
Професионални дейности и научни 
изследвания 227 220 229 278 305 232 228 229 276 311 

Административни и спомагателни 
дейности 151 154 197 205 207 149 154 196 219 212 

Образование 14 13 12 12 11 14 13 12 11 11 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 315 365 420 466 491 312 362 416 464 491 

Култура, спорт и развлечения 100 109 117 184 179 98 100 109 144 165 
Други дейности 36 35 37 36 40 38 40 39 45 45 

Съгл. актуални икономически данни към 01.01.2018 г, на НСИ -ТСБ-Пловдив
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ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

1. Преки чуждестранни инвестиции 
В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. възлизат на 

1 731 млн. евро, което е с 8.7% повече в сравнение с 2015 година. 

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 341 млн. евро, и в сектор 
търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 
- 159 млн. евро. През 2016 г. тези дейности заедно формират 86.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял 
общо намалява с 4.0 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждес-
транни инвестиции нарастват с 82.8% в сравнение с 2015 г. и са в размер на 116 млн. евро. 

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 69.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 
10.7% и 4.3%. 

Фиг. 1. Структура на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор по иконо-
мически дейности към 31.12.
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А - Селско, горско и рибно стопанство 

B, C, D, E, F - Индустрия 

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 

L - Операции с недвижими имоти 

M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности P, Q, R, S - Други дейности 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 
 През 2016 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори 

на областната икономиката са 1 734 млн. лв., като е отчетено намаление от 2.2% в сравнение с предходната година. 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 707 млн. лв., и в сектора на услугите 
(търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) 
- 494 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 69.3% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им 
дял общо нараства с 1.9 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” инвестициите в ДМА достигат 
101 млн. лева, или с 3.7% по-малко в сравнение с 2015 година. 
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Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 и 2016 г. по 
икономически дейности 
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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 

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални 
активи през 2016 г. по видове спрямо предходната година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за 
закупуване на земя с 1.7 пункта до 8.9% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година. Същевремен-
но нарастват и вложените средства за закупуване на транспортни средства - с 1.1 пункта до 15.6% от общия обем на 
направените инвестиции в ДМА и на извършените разходи за машини, производствено оборудване и апаратура - с 
0.6 пункта до 34.6%, докато се наблюдава намаление при вложените средства за закупуване сгради и строителни 
съоръжения и конструкции с 3.2 пункта до 32.8% и за други разходи - с 0.2 пункта до 8.1% от общия обем на напра-
вените инвестиции в ДМА.

Фиг. 3. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 и 2016 г. по 
видове 
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Методологични бележки 
 
Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния инте-

рес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската иконо-
мика (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 2016 

Селско, горско и рибно стопанство 63 96 87 97 77 134 90 

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

500 596 1057 753 758 675 707 

Строителство 123 128 84 66 81 105 101 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, 
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство  278 299 269 307 376 519 494 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 10 6 8 11 7 9 14 

Финансови и застрахователни дейности 3 2 3 4 3 5 4 

Операции с недвижими имоти 92 143 70 157 110 117 118 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 46 127 37 47 108 68 95 

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

Други услуги 15 18 27 37 24 47 17 

Общо 1205 1461 1709 1553 1639 1773 1734 

Съгл. актуални икономически данни към 01.01.2018 г, на НСИ -ТСБ-Пловдив
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТЧЕТЕНИТЕ НЕФИНАНСОВИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

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: 37 383 14 918 112 24 223 509 22 318 368 22 373 361 2 012 572 358 147 205 539 174 796 1 813 792 9 495 853 4 894 410 22 982 212
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 432 366 591 567 808 377 993 516 204 64 898 19 647 5 962 4 651 38 379 477 004 150 410 380 597
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 38 93 188 99 378 90 740 87 938 11 713 1 407 804 775 12 797 38 008 33 619 91 800
CA  ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 
НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

831 1 990 781 1 953 281 1 806 850 1 824 211 126 395 10 053 14 628 14 001 142 948 915 917 360 082 2 151 341

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

746 540 598 575 974 550 142 542 417 37 952 8 443 14 192 13 604 104 149 137 256 181 770 562 073

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

378 579 272 620 915 559 597 548 643 68 118 2 962 4 512 4 227 46 061 283 086 163 086 572 952

CD  ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ 
НЕФТОПРОДУКТИ

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

CE  ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 101 353 946 406 961 384 472 381 214 23 657 534 2 595 2 491 32 891 106 037 84 150 387 662
CF  ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА И 
ПРОДУКТИ

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

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

407 687 056 765 819 707 500 708 232 56 318 5 207 7 572 7 238 67 509 288 579 180 572 720 787

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

544 1 978 567 2 311 937 2 116 392 2 021 700 269 310 8 682 13 020 12 557 151 648 887 394 586 757 2 170 371

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

57 196 262 208 702 195 285 191 073 17 694 2 020 1 459 1 416 18 800 27 957 54 388 199 838

CJ  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 72 542 653 558 462 543 655 525 362 30 745 1 115 3 838 3 779 56 501 172 921 129 183 544 521
CK  ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , С 
ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

164 693 373 755 910 712 201 703 117 48 887 1 816 5 157 5 042 76 201 254 285 180 301 715 586

CL  ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 33 171 560 195 519 170 553 190 205 7 783 3 344 1 758 1 739 20 426 87 196 33 975 174 473
CM  ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО, 
НЕКЛАСИФИЦИРАНО ДРУГАДЕ; РЕМОНТ И 
ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

702 224 886 252 313 234 844 235 965 20 654 6 171 4 739 4 125 42 360 85 587 75 526 237 408

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

184 651 415 1 263 281 1 077 232 1 135 947 175 679 61 115 2 286 2 184 45 665 1 446 900 372 633 1 077 939

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

70 98 845 107 409 102 612 93 773 12 909 392 2 091 2 052 20 458 20 462 48 363 102 649

F   СТРОИТЕЛСТВО 1 737 807 977 943 988 785 508 878 998 86 281 29 669 11 710 10 457 90 879 375 575 188 912 791 075
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ

14 394 1 368 816 8 556 622 8 356 170 8 196 979 386 845 66 035 44 162 32 113 275 016 966 873 787 734 8 366 780

H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 1 554 1 154 816 1 301 980 1 202 798 1 216 385 86 145 9 351 12 110 10 879 74 716 541 577 292 442 1 205 968
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 2 307 324 626 463 810 408 855 426 660 46 214 13 443 12 316 10 446 67 228 483 631 136 183 409 244
JA  ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА 
АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

89 6 458 8 094 7 097 7 923 919 836 236 177 1 404 1 804 1 580 7 097

JB  ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 67 24 237 30 142 28 355 28 077 2 513 695 468 411 4 826 21 121 11 176 28 361
JC  ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

727 202 414 212 638 204 202 167 712 44 644 4 708 3 722 3 153 85 361 21 448 148 233 204 342

L   ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 825 186 552 308 266 172 315 277 550 80 293 54 013 2 848 1 635 21 302 1 146 505 73 178 173 518
MA  ЮРИДИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АРХИТЕКТУРНИ И 
ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ 
И АНАЛИЗИ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ

2 516 189 609 252 579 189 743 173 729 86 203 14 815 5 092 3 044 32 208 102 645 96 809 189 798

MB  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА 
ДЕЙНОСТ

38 5 507 8 457 7 538 5 304 3 540 772 123 92 1 678 6 665 3 664 7 550

MC  РЕКЛАМНА И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА 
ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 194 109 736 135 163 113 702 103 957 35 132 6 409 2 617 1 629 26 691 48 546 55 562 114 149

N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

925 207 431 297 633 211 707 221 548 79 127 9 812 6 670 5 955 47 690 182 789 89 120 212 684

P   ОБРАЗОВАНИЕ 262 11 217 12 591 11 121 12 515 1 476 1 526 736 495 4 059 8 725 5 605 11 121
QA  ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1 431 489 448 514 694 489 255 472 308 45 371 7 701 12 312 10 855 177 623 165 740 270 447 489 849
QB  МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НААСТАНЯВАНЕ

38 2 022 2 057 2 033 1 876 255 96 128 100 760 170 1 122 2 035

R   КУЛТУРА, СПОРТ  И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 438 178 547 184 827 164 921 155 675 28 221 2 174 1 826 1 451 11 626 28 293 47 039 164 951
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ 2 078 39 593 53 518 45 359 46 815 8 942 2 878 3 605 1 785 9 360 56 510 16 924 45 525

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика ".." Конфиденциални данни
2 Данните са изчислени "-" Няма случай.
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ИКОНОМИКАТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
РЕЗУЛТАТИ, АНАЛИЗИ, ИЗВОДИ

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

Икономическото развитие на Пловдивска област за 2016 г. /последната година, за която е налична актуална ста-
тистическа информация/продължи линията на стабилност и подобрение на икономическите показатели, което е ха-
рактерно за последните няколко години. По данни на Териториалното Статистическо Бюро за отчета по национално 
наблюдаваните дейности през 2016 г., стойностите  са следните:  

Показатели Мярка 2015г.         2016г.    Разлика %

Брой предприятия                              бр.           36 126              37 383           1 257       103,48    

Произведена продукция            хил.лв.    14 192 106      14 918 112      726 006      105,12

Нетни приходи от продажби      хил.лв.    21 577 050       22 318 368      741 318     103,43
Разходи за дейността                   хил.лв.    21 891 062       22 373 361      482 299     102,20
Разходи на 100 лв. нетни приходи  лева          101,48               100,24          - 1,24      - 1,23
Печалба хил.лв.     1 711 683        2 012 572       300 889     117,58
Загуба хил.лв.         460 143            358 147     - 101 996     - 22,17
Заети лица                                            бр.           197 386            205 539          + 8 153     104,13
Дълготрайни материални активи  х.лв.      9 064 376        9 495 853       431 477      104,76
Нетни приходи по дейности:
селско,рибно,горско стоп-во      хил.лв.    353 690           377 993          24 303       106,87
добивна промишленост              "         76 991              90 740         13 749       117,86
производствени дейности      "        6 932 959        7 981 491    1 048 532       115,12
пр-во ел.енергия и горива  "        1 146 571        1 077 232        - 69 339         93,95
строителство    "        1 398 699          785 508        613 191          56,16
търговия и хотелиерство                "        8 509 755       8 765 025       255 270         103,- 
транспорт                                            "        1 235 770       1 202 798          32 972          97,33
други дейности                                 "        1 626 574       2 037 581        411 007        125,27

Въз основа на данните по дейности, общата структура на областната икономиката се оформя без съществени 
промени спрямо последните отчетни периоди с преобладаващ дял на услугите и традиционни производства за 
региона - хранителна промишленост,  химическа индустрия, производство на текстил,  облекло и мебели,  произ-
водство на машини, оборудване и  метални изделия. За увеличеното производство на метални изделия най-голямо 
е влиянието на ръста на поръчките към ВМЗ - Сопот. Постигнатите показатели по отрасли на основата на нетните 
приходи от продажби са следните:

Дейности  
Относителен дял по години 

2015 г.                 2016 г.                 Разлика  % 
промишленост - общо   39,44                42,69            108,24

търговия, услуги и хотелиерство                        39,44               39,27                99,57

строителство  6,48                 3,51                54,16
транспорт     5,73                 5,38                93,89
информационни технолог. и услуги    0,81                 0,91               112,35
научно изслед. и развойна дейност                     0,023               0,033             143,48
хуманно здравеопазване                                        2,14                 2,19               102,33

Анализът на показателите дава основание да се  направят следните  най-характерни изводи за  развитието на 
икономиката на областта  през 2016 година:
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1.  Постигнати са добри общи  ръстове спрямо предходната година по следните показатели:

1.1.  Общият брой на регистрираните фирми се е увеличил - с 1257
Най-голямо е увеличението на фирмите заети с търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети - 302 бр., фирми 

заети с извършването на услуги /счетоводни, юридически, инженерни, консултантски, складови, анализи  и др./ - 121 
бр., фирми  извършващи операции с недвижими имоти - 77 бр. Нови 94 бр. фирми са регистрирани  за изпълнение-
то на  производствени дейности, от тях 29 са заети с производство на мебели. Както и през изминалите години се 
налага извода, че новите фирми, които се регистрират не изискват големи капитални вложения, а главно наемането 
на офис  и няколко служители.  Фирмите заети със строителна дейност са увеличени със 14, но строителната про-
дукция е намаляла почти наполовина. Като положителен факт  трябва да се отбележи увеличението на фирмите 
заети с дейности в областта на информационните технологии и информационните услуги. Процесите на ди-
гитализация при управление на икономиката са приоритетни за  Европейския съюз и тази тенденция ще се 
развива  и ще обхваща все повече дейности от икономиката и бита на населението. 

1.2. Ръстът  на произведената продукция е 105,12 % 
Най-висок ръст - 141,62 % постигат  фирмите заети с производството на основни метали и метални изделия. / 

увеличеното производство на   ВМЗ, КЦМ и др./ За това допринася и ръста на добивната промишленост - 120,-%, 
производството на компютърна и комуникационна техника - 124,34 %, производството на електрическа и топлинна 
енергия -133,18 %, - / в тази дейност - голямо влияние оказва и нарастването на цените , а не само  ръста на иконо-
миката/.  Независимо от увеличения брой на регистрираните фирми  за  - търговия, ремонт на автомобили и мото-
циклети и операции с недвижими имоти, това не увеличава обема на произведената продукция от тези дейности  - 
общо отчитат 96,07 % в сравнение с  продукцията за 2015 година.  Това показва пазарният характер на  икономиката, 
особено при  търсенето на услуги. По-големият брой на фирмите не гарантира,че населението ще отдели повече 
средства за ремонт на автомобили и закупуване на недвижими имоти.        

1.3. Обемът на нетните приходи от продажби е увеличен със 741318 х.лв. - 103,43 %. 
Най-висок ръст на приходите в процент спрямо 2015 година постигат: АМЕ ГРУП ООД - 11010,53 %; ТЕРАУАЙН ЧЕР-

НОЗЕМЕН ЕООД - 4681,1 %; ЕЙ ДИ ГЛОБАЛ ООД - 1522,2 %;  ГЛС БЪЛГАРИЯ  ЕООД  -  2083,56 %; ГАРАНТ - 5 ООД  - 2514,63 
%; НОРДИКС ООД - 480,13 %, ПОЛИ БОЛКАНС ООД - 453,1 %, ФЕМИ 14 АД - 331,93 %, ХЕРОН ТРЕЙД - ООД - 273,87 %,  
АДД БЪЛГАРИЯ - 196,74 %, и други. В абсолютен размер най-значително е увеличението на приходите в следните 
предприятия:

Предприятие обем доп. приходи        ръст спрямо        
2015 г.       

отн. дял спрямо
допълн.обем 

приходи
1. ВМЗ -гр. Сопот                        367 777 х.лв.             339,80 %                       49,61 %

2. КЦМ - Пловдив                        49 369 х.лв              106,99 %                         6,66 %

3. Табако Трейд                        145 764 х.лв.             125,02 %                        20, -  %
4. Салина 7                                  54 607 х.лв.              195,50 %                         7,36 %
5. ВИ-ТЕК Европа                      45 568 х.лв                143,92 %                        6,15 %
6. Либхер                                     42 513 х.лв.              109,25 %                         5,73 %
7. Киара Фарм                           22 825 х.лв.               288,09 %                        3,08 %
8. Лидер 96                                14 992 х.лв.                               123,62 %                       2,02 %  

1.4.  Независимо от отчетените ръстове на произведената продукция и на нетните приходи от продажби за 
2016 година  в структурата на областната икономика  не настъпват съществени положителни промени.

От производствените дейности най-висок ръст - 112,50 % постигат фирмите заети с производството на храни-
телни продукти, напитки и тютюневи изделия, производството на основни метали и метални изделия - 145,80 %, 
производството на мебели, ремонт и инсталиране на машини и оборудване - 108, %. Тези дейности не изискват нови  
специалисти с висше образование  и ангажират  над  60 % от заетите лица в икономиката на област Пловдив. Общо 
промишленото производство и търговията / вкл. ремонт на мотоциклети и леки коли / запазват по 40 процента 
относителен дял. Това показва, че над 80 процента от областната икономика  запазва  екстензивен характер на раз-
витие. - производство с ниска добавена стойност и недостатъчно търсене на външни пазари. 

1.5.  Приходите от дейностите в   информационните технологии  и услуги  /204 202 х.лв. / и от научноизсле-
дователска  и развойна дейност / 7 538х.лв./, които следва да ги отнесем към най-съвременните, насочени към 
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бъдещето дейности, безспорно са положителни и всяка година тенденцията се запазва. Но в абсолютен  размер 
постигнатите показатели  са недостатъчни, за да формират дори един процент от общата структура на област-
ната икономика.  

И макар,че фирмите заети с информационните технологии се увеличават със 78, и нови 582 заети лица, а достиг-
натият ръст спрямо 2015 год. е 117,71 %, общата картина не става по-оптимистична. Това означава, че конкурентни, 
наукоемки изделия / като тези от производствените програми на "Милара Интернешънъл", "Сенсата", "Индекс 6", 
"Биомашиностроене"и други машиностроителни предприятия/ са недостатъчни за да изменят структурата на от-
раслите, да наложат нови изисквания към квалификацията на човешките ресурси и да предизвикат по-мащабно 
връщане на специалисти от чужбина за работа в предприятията от региона.   

1.6. Разходите за 100 лева приходи за всички дейности са намалени с 1,54 лв. 
Този показател   безспорно е добро постижение и отразява стремежа на фирмите за снижаване на себестойност-

та на продукцията и повишаването на печалбата.  За съжаление нямаме възможност да изследваме влиянието върху 
качеството на производството, но в условията на пазарната икономика щом приходите се увеличават оценката е 
положителна.

2. Изплатените възнаграждения на работещите в областта за 2016 година нарастват с 14,06 % или в абсолютен 
размер с 223 565 хил.лева. 
Заетите лица са увеличени с 8153, за което в най-голяма степен влияе развитието на новите фирми в Тракия Иконо-
мическа Зона. Най-големите работодателски дружества  според заетите лица са: ВМЗ с 4633, Университетска Мно-
гопрофилна Болница - с 2719, Либхер - с 2312, ПИМК - с 1742, КЦМ - с 1397, Водоснабдяване и Канализация - с 1212, 
и др.

Значително е и нарастването на средното годишно възнаграждение на едно лице. От 8056 лева за 2015 по отчет са 
изплатени 8825 лева за 2016 год. или ръст от 109,55 %. По основни дейности данните са следните:

Дейности  
Средно месечно  възнаграждение

2015 г.                 2016 г.                 Ръст % 
информационни технологии и услуги                        1608 1911 118,84  

производство и разпредел. на ел. и топл. енергия                  1667            1665             99,9     

добивна промишленост                                                  1250 1326 106,08
производство на машини и ел. съоръжения                             1153 1231 106,76
хуманно здравеопазване                                                  1125          1202 106,84
производство на компютърна и комуникац. техника                       984            1074 109,15
производство на хранителни продукти                                        722 814 112,74
строителство                                                                         637 646 101,41
администр. и спомагателни дейности                           534 596 111,61
търговия и ремонт на МПС                                              494 519 105,06

За всички наблюдавани дейности се отчита увеличение на годишната работна заплата. Намаление на трудовото 
възнаграждение през 2016 год. спрямо 2015год. е отчетено само по две дейности: медико-социални грижи с нас-
таняване и социална работа без настаняване - за 120 заети лица и за около 700 заети лица от фирми в сферата на 
образованието /школи, обучителни центрове и др./ 

3. Отрасъл строителство достига едва  60,88 % от продукцията спрямо отчета за 2015 год.  По нетни приходи от 
продажби  достигнатият   процент е още по-нисък - 56,16 %,  а намалението в абсолютна сума на приходите е над  
613 мил. лева. Намалява и годишната печалба за отрасъла с над 27 мил.лв. Това  е реалното отражение на намалените  
вътрешни и чуждестранни инвестиции през 2016 год. Същевременно отрасълът общо показва устойчивост, като  
запазва работните места, размера на изплатените годишни възнаграждения и стойността на дълготрайните  
материални активи. Данните са следните:

Строителство  2015 г.                 2016 г.                 Разлика  % 
заети лица                                         11 406                 11 710            +  304 - 102,66 %

разходи за възнаграждения         87 157                90 879           + 3 722 - 104,27 %

дълготрайни матер. активи       373 255               375 575          + 2 320 - 100,62 %
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Тези резултати отразяват отчитането на незавършеното производство от предишните години, поради продължи-
телното време на строителната дейност по обекти и надеждата на строителните фирми  кризата да не продължи и 
в следващите години.

4. Очакваното развитие   на летище Пловдив и през 2016 година не се постигна
Отчетени са само 3096 х.лв.приходи, което е дори  с 11,47 %  по-малко от постигнатото през 2015 година и в кла-

сацията на фирмите Летище - Пловдив заема 1002-ро място. Интересите на туроператори,  търговци, хотелиери и 
транспортни фирми  не намират достатъчна подкрепа и ефективни действия от страна на централните  администра-
тивните власти, за да се превърне  Летище Пловдив - ЕАД в структуроопределящ фактор за развитието на икономи-
ката на целият Южен Централен Регион.  

5. Международен Панаир Пловдив АД  подобрява икономическите си показатели  като от 258 -ма  позиция в класа-
цията  за 2015 година  заема  99-то място през 2016 година с обем приходи от 28 112 х.лв.    и отчита ръст от 243,78 % 
на приходите от продажби. Материалните активи  нарастват с 116,95 %,  но  персоналът е намален със 178 от заетите 
лица.   

6. За първи път Търговско-Промишлена Камара - Пловдив представя информация за 400 фирми /а не за 120 или 
222, както досега/. В подредбата на първите 100 фирми в сравнение с 2015 г. са настъпили следните по-значими  
положителни промени:

Фирма Класация 2015 год.       Класация 2016 год. ръст в %
ВМЗ - гр. Сопот ЕАД                          17-то място           4-то място           339,80

ВИ-ТЕК Европа ООД                          27        "                 17        "                 143,92                                                                                                         

Салина 7 ЕООД                                   52        "                 27        "                 195,47
Лидер 96 ЕООД                                  50        "                 35        "                 123,62
ТЕД-БЕД ЕАД                                   74        "                  58        "                 118,85
Димитър Маджаров -2 ЕООД          77        "                  60        "                  117,37
Виктория Туристик АД                   133        "                  68        "                  176,10 
Милара Интернешънъл ООД      161        "                 136        "                122,10

Има и обратно движение - някои фирми не достигат  нивото от 2015 год. и отчитат намаление на обема  реализи-
рани приходи. Към тази група са фирмите:   Пътища Пловдив АД - 24,65 %,   Милко - 37,69 %,  Галакси Инвестман Груп 
ООД - 48,83 %,  Юпитер 05  ООД - 46,31 %,  Инса Ойл  ООД - 95,54 %,  Каменица АД  - 96,84 %,   Пинот Трейдинг  ЕООД 
- 90,63 %,  Агрия АД - 86,62 %, Атаро Клима  ЕООД - 96,78 %, Филкаб АД - 85,92 %  и други.

7. По размера на Брутен вътрешен продукт България отчита за 2016 год. 92 635 млрд.лв. и на човек от населе-
нието по 12 967 лв. средно за страната. По данни на Евростат  брутният вътрешен продукт за страната е 6 000 евро 
на човек от населението за 2016 год. и темп на прираст  3,45 %. С този темп България е четвърта по икономически  
растеж след Словения, Хърватия и Румъния, но по размер сме на последно място в Европейския съюз. Страните, с 
които се сравняваме ни изпреварват и отчитат следните стойности на реален БВП в евро за 2016 год.

Държави БВП  в евро                             Темп на прираст
2015 г.                 2016 г.                  %

Европейски съюз /28 държави /                      26 600                27 000              1,5

Дания 45 300                45 800               1,10

Чехия 16 200                16 500               1,85
Словения 17 900                18 500               3,35
Гърция 17 100                17 100                  -
Хърватия  10 600                 11 000              3,77
Унгария                                                                    11 000                11 300               2,72
Румъния 7 300                   7 700               5,48
България 5 800                   6 000              3,45
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8. В областната икономика  преобладават малките фирми  ,тип семейни до 10 души персонал.  Според броя на 
заетите лица фирмите в областта  се разпределят в следните групи:

Групи  според заети лица        Отн. дял      Брой фирми  
Предприятия с до 9 заети лица                                                  92,-   %            34 392

Предприятия с 10 - 49 заети лица                                                6,5  %             2 430

Предприятия с 50 -249 заети лица 1,3 %                 486
Предприятия с повече от  250 заети лица                                 0,2 %                   75

Общо 100,-  %          37 383

По обем на приходи основните  групи фирми  през 2016 год. са следните:

фирми  с приходи от и над 100 мил. лева                                        28  бр.

фирми  с приходи от 20 до 100 мил.лева                                     100 бр.

фирми  с приходи от 5 до 20 мил.лева                                     512 бр.

фирми  с приходи от 2 до 5 мил. лева 814 бр.

В класацията на първите 100 фирми преобладават  ООД /ЕООД/ - 69 бр.  и АД /ЕАД/ - 29 броя. С регистрация ЕТ  се 
представя само фирма - "Филипекс - Илия Филипов" и една Кооперация - "Симид 1000".  

Уважаеми читатели,
Нямаме претенции, че настоящият анализ е изчерпателен. Той се базира на разполагаемата статистическа инфор-

мация.  Готови сме да публикуваме в сайта на Търговско-Промишлена Камара -Пловдив и други мнения,  анализи и  
предложения,  и да организираме дискусия по проблемите, свързани с развитието на икономиката в гр. Пловдив, 
Област Пловдив или Южен Централен Район.     

През изминалата 2017 година България отбеляза важно икономическо събитие от своята история - 10 годи-
ни от приемането на страната в Европейския съюз. В публикуваните материали, статии, медийни предавания и 
други прояви се отрази главно развитието и влияние на интеграцията с ЕС основно за мащаба на страната. Предла-
гаме кратък преглед за изменението на основни икономически показатели за Пловдивска област, като резултат от 
членството на България в Европейския съюз.

Пловдивската икономика  --  10 години в ЕС
Равносметка  за първите 10 години от членството на България в ЕС направи Българска Академия на Науките и 

представи специална книга "Българската икономика - десет години в Европейския съюз". Изводите и препоръките са 
много и обосновани,  но  основният извод от изследването е, че страната е постигнала прогрес във всички области 
на икономиката с изключение на секторите - регионално развитие и човешки ресурси.    

Какво постигна и как се измени Пловдивската икономика за 10 години членство на България в Европейския съюз.  
Нека анализираме данните:

Показатели 
Пловдивска област

2007 г.                 2016 г.                 % 
1. Население - хил. човека    706,4                    671,6       95,07                           

2. БВП - мил.лева                                                              3825,7                     7546      197,24                

3. Отн. дял към БВП за страната                                       7,8                         8,01     102,69
4. БВП на човек от нас. в лева                                       5416 11 222      207,2                               
5. БВП в % спрямо предх. година                                  115,4                110,31       95,59                         
6. БВП на лице към страната - %                                        85,-                   84,97      99,96 
7. Чужд.преки инвест. в мил. $/евро                   $  546,2                1 731 евро      -
8. Заети лица - брой                                                        200 800                 214 899   107,02
9. Коефициент на безработица в  %                                  6,1                       5,3         86,88                
10. Коефициент на заетост в %                                           44,6                      62 139,-                        
11. Брой активни фирми                                                   26290 37 383     142,2  
12. Произведена продукция                                        4 045 987           14 918 112     368,7                                         
13. Малки и средни фирми до 49л.      36 %                6,5 %        18,05         
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Показатели 
Пловдивска област

2007 г.                 2016 г.                 % 
14. Приходи от дейност - мил. лв.                         14 520,0            24 223,5      166,83
15. Разходи за дейност - мил.лв.                                  13 900,0           22 373,3      160,96
16. Печалба - мил.лева                                                       620,0                 2 012,6      324,61
17. Разходи на 100лв. приходи - лв.                                   95,73                    92,36       - 3,37                  
18. Печалба на 100 лв. приходи                                           4,27                      9,02      211,24 
19. Обем приходи в хил. лв. на фирма
№ 100 в класацията на Камарата                               11 100             28 077          252,95 

Данните дават основание за следните изводи:

-   Населението на областта намалява - с  5 % или 35 хил.човека  за последните 10 год.  Причина за това са мигра-
ционните и демографските процеси.  Миграционния поток към областта ежегодно оказва благоприятно влияние,  
но не може да компенсира отрицателният естествен прираст на населението  /- 5,1  за 2016 година/,  коефициента 
на смъртност / 14,6/ и  напускащите страната студенти, специалисти и работници без квалификация, заминаващи за 
чужди страни.   

- Активните фирми са  увеличени с 11 093 бр., което прави  средногодишно по 1100 бр.        

-  Брутният вътрешен продукт  за областта показва  устойчив растеж - 197,24 %,  средно годишно по  почти 10 
процента.

-  Относителният дял на БВП на областта  спрямо БВП на страната  от 7,8 през 2006 г. достига да 8,1 през 2016 г. 
или почти запазва  областния принос за страната. По този показател пред нас са  София /като град и област/, Стара 
Загора,  Бургас и Варна.

-  Обемът на БВП на лице от населението в областта  от  достигнат  през 2007 г.- 85 % относителен дял, почти се 
запазва  до  84,97 %  през 2016 год.  Това е резултат на непрекъснатата централизация и продължаващото планово 
разпределение на големите инвестиционни проекти за столицата София, която по показателите за икономическо 
развитие е достигнала средното ниво за ЕС , а  останалите райони, дори и Пловдивска област относително изостава.

- Произведената продукция  за 10-годишния период се увеличава над 3,6 пъти и  достига  обем от почти 15 млрд.
лева. 

-  Приходите от стопанската дейност на фирмите  показват нарастване  от  66,8 %, което изпреварва увеличението 
на съответните разходи с 6 %.  Затова разходите на 100 лева приходи намаляват макар и незначително - с 3,37 лева. 
За този показател влияе и структурата на производството и динамиката на цените.

-  Фирмата заемаща позиция № 100 през 2006 г.  е получила 11,1 млн.лв. приходи от продажби. През 2016 г. фир-
ма на същата позиция в областната  класация отчита 28,077 млн.лв. приходи -  нарастването е  над  2,53 пъти.  Тези 
данни съпоставени с изменението на отн. дял на малките и средни фирми  характеризира процеса на поляризация 
на фирмите на две основни  групи: големи и микро фирми . Намалението на средните фирми е по-скоро негативна 
тенденция. 

-   На първо място в  класацията през 2006 г. е Комбината за Цветни Метали с приходи  529 400 хил.лв.  И през 2016 
г. класацията на фирмите отново се оглавява от  КЦМ с приходи от 755 216 хил.лв. За 10 години е постигнат впечат-
ляващ  ръст от 142,66 %, който в абсолютен размер е над 225 млн. лева. Поздравления!  

Общата оценка за периода е, че областната икономика отчита постоянен растеж по основните икономиче-
ски показатели. Същевременно е налице и неравномерност в достиженията, отрицателно влияние на админи-
стративни и законодателни трудности и изтичането на трудови ресурси. Това означава, че капацитетът на ико-
номиката е по-голям и при по-добра регионална политика, предимствата на региона ще осигурят по-високи  
резултати.                                
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Чиста топлина за по-чист въздух
с EVN Топлофикация Пловдив

Екологичност

 – Когенерацията на EVN Tоплофикация не отделя 

във въздуха на Пловдив серни диоксиди, фини 

прахови частици и диоксини

 – Емисиите на отделяния азотен оксид са 2,5 пъти 

по-малко спрямо отоплението на дърва и въглища, 

а на въглероден оксид – над 250 пъти по-малко

 – Спестени 72 200 тона емисии въглероден диоксид 

за октомври 2016 – октомври 2017

 – Чистота и комфорт в дома

 – Сигурност на доставките.

Ефективност

 – Развита топлопреносна мрежа с дължина 180 km 

 – 208 нови абонатни станции и 3 производствени 

мощности.

EVN Топлофикация
www.evn.bg | 0700 1 7898

Иновации и технологии 

 – Преустройство на вертикална отоплителна  

инсталация в хоризонтална

 – Автоматизиране и дистанционно отчитане на  

всички 1200 абонатни станции 

 – Първи в България проекти за централизирано 

охлаждане през лятото. 

Клиентско обслужване 24 / 7

 – Модерни системи за дистанционен отчет

 – Обслужване по сгради и персонално консултиране.
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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
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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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Управление на улично, 
интериорно и промишлено 

осветление 

Мониторинг на захранващата 
инфраструктура на предприятия 

Център за наблюдение и  
отдалечен контрол 

Отчитане на измервателни данни 

Перманентно идентифициране и 

локализиране на  неизправности 

Дистанционно отчитане на 
електрическа енергия 

Висока степен на сигурност 
при преноса  на данни 

Калкулиране на енергиен 
баланс 

Център за наблюдение и 
отдалечен контрол 

Система за криптиране на 
данни  

 Производители на 
LED осветители 

 Ютилити компании 
 Системни 

интегратори 
 Инвеститори на 

проекти за 
енергийна 
ефективност 

 Електропроектанти 
 Община Смолян 
 Община Роман 
 Община Созопол 

 
 

 
 
 

 EVN България 
 EVN Македония 
 Енерго-Про 
 ЧЕЗ 

 

Производствена фабрика: гр. Пловдив,  
бул. „Васил Априлов“ 141 В  

+359 (0) 32 623001 АДД България ООД 

Развойна дейност: гр. София, бул. 
„България“ 98, вх. Д,  ет.4, офис 9г 

(Бизнес център „Астра“) 
+359 (0) 2 439 06 10 office@add-bg.com 

 Линия за автоматична спойка вълна 
и селективна спойка вълна 

 Линия за насищане на печатни 
платки 

 Автоматична оптична инспекция 
 Производство на пластмасови 

детайли 
 Оборудване за тест и калибрация 
 Лазерно маркиране и гравиране 
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Строителен Хипермаркет РИЛА, гр. Пловдив:
Адрес: гр. Пловдив, кв.Кючук Париж
ул. ”Братя Бъкстон” № 122 (с/у Мед. колеж)
тел: 032 / 657 657
032 / 657 626
санитария: 0884 / 013 826
мебели: 0889 / 902 169
строителни материали: 0884 / 013 743
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 20,00ч

Магазин РИЛА - строителство
гр. Първомай, ул. ”Кочо честименски” № 1Г
тел: 0336 / 65 797; 0887 / 701 815
строителни материали: 0889264205
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 20,00ч

Магазин РИЛА – железария
гр. Първомай, ул. ”Стара планина” № 1
тел:0336 / 65 808; 0885 / 111 351
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 20,00ч

Магазин РИЛА - мебели
гр. Първомай, ул. ”Княз Борис I” № 45B
тел: 0336 / 66 778; 0887 / 702 831
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 19,00ч

Магазин РИЛА
с. Градина, ул. ”Мичурин” № 14
тел: 03162 / 23 01; 0885 / 111 367
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 19,00ч

Магазин РИЛА
с. Браниполе, ул. ”Родопи” № 25
тел: 0885 / 111 370
Работно време:
Понеделник-Неделя: от 8,00 до 20,00ч

ЗА НАС:
Строителен хипермаркет “ РИЛА” е разпо-

ложен в южната индустриална зона в квартал 
“Кючук Париж” - гр.Пловдив, което улеснява 
достъпа с автомобил откъм булевард “Алек-
сандър Стамболийски” или откъм булевард 
“Кукленско шосе”, който свързва града с 
околовръстния път за автомагистрала 
“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 предлагат голямо 
разнообразие от артикули в секторите строи-
телство, ремонт, всичко за банята, домашни 
потреби, инструменти, 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 български 
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.
7. Кафе и бърза закуска

Хипермаркет “РИЛА”
НИСКИ ЦЕНИ, УДОБЕН ПАРКИНГ, ЗООКЪТ!
Елате!      Вижте!      Решете си проблема!

rilaonline.com rila1@abv.bg
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
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Източник: Регионални профили 2017 - Институт за пазарна икономика
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KEY INDICATORS FOR THE DISTRICT OF PLOVDIV
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Source: Regional Profiles 2017 - Institute for Market Economics
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ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ПЛОВДИВ“

Икономически център „Пловдив“
Средна брутна месечна заплата, 2015 (лв.) 771
Население, 2016 (брой) 568 065
Коефициент на безработица, 2016 (%) 6,2
Население в работоспособна възраст, 2016 (%) 61,5

ОБЩ ПРЕГЛЕД

През последното десетилетие ИЦ „Пловдив“ се характеризира със значителен ръст на икономиката и инвестици-
ите, съсредоточени в преработващата промишленост. Демографските тенденции са по-благоприятни от средните за 
страната. Същото важи и за предлаганото в центъра образование. 

ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ

ИЦ „Пловдив“ е вторият по големина център в страната след този около столицата. В него влизат 12 общини 
– Асеновград, Калояново, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Съединение и 
Стамболийски, от общо 18 в Пловдивска област (Сопот и Карлово формират отделен). В центъра живеят 85% от насе-
лението на областта, като 51% от него са в ядрото – община Пловдив. С най-голяма ежедневна миграция към ядрото 
са Родопи (40% от наетите) и Куклен (39%), а с най-малка – Раковски (12%).

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Икономиката е съсредоточена в ядрото на икономическия център, като към 2015 г. 67% от произведената про-
дукция е в Пловдив. Между 2011 и 2015 г. икономиката расте с относително постоянни темпове, като общият ръст 
за периода е 39% до общо 13,11 млрд. лв. С най-голям дял е преработващата промишленост – 52% през 2015 г., като 
сред най-големите фирми в отрасла са металургичната „КЦМ“, както и международните „Liebherr“, „Schneider Electric“, 
„DB Schenker“ и др. След нея се нареждат търговията (10%) и строителството (10%). С най-малък дял е образованието 
(0,08%).

В периода 2011–2015 г. се наблюдава ръст на инвестициите в центъра. Средногодишните разходи за придобива-
не на материални активи нарастват с 17%, като те са основно в индустрията (39% през 2016 г.) и в търговията (31%). 
РДМА са съсредоточени в община Пловдив (69% от общия обем), а остатъкът е разпределен относително равномер-
но сред останалите общини с изключение на Марица, която има сравнително голям дял (9%).

Преките чуждестранни инвестиции беле-
жат дори по-голям ръст през 2015 г. спрямо 
базовата 2011 г. – с 28% до 1,49 млрд. евро 
(с натрупване) към края на 2015 г. Тук воде-
щият сектор отново е индустрията, като в 
нея са съсредоточени 76% от ПЧИ, следвана 
от търговията с 11%. Сред големите чужди 
инвеститори в последните години могат да 
се споменат „Liebherr“, „Sensata“, „60k“, „Telus 
International“. Притокът на инвестиции стои 
и зад бурното развитие на „Тракия икономи-
ческа зона“.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наетите са концентрирани в община Пло-
вдив – 73% през 2015 г., но относително ви-
сок брой наети има и в Асеновград (6%) и 
Марица (6%). Общият брой наети в периода 
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2011–2015 г. се колебае около 185 хил. души, като в ядрото има лек спад (–2%), а в Марица и Съединение – ръст 
най-вече вследствие на ръста в преработващата промишленост. Наетите в центъра са относително равномерно 
разпределени по сектори – и тук водеща е преработващата промиш-леност (32%), следвана от търговията (15%), 
образованието (7,3%) и транспорта (6,6%).

През 2015 г. средната брутна месечна работна заплата е 771 лв. Налице са обаче значителни неравенства както 
по сектори, така и по общини. Докато средната заплата в енергийния сектор е 1398 лв., то в сектор „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ тя е 405 лв. В Пловдив средната заплата е 796 лв., а в Перущица – 549 лв. През целия период се 
наблюдава ръст на заплатите, като най-значителен е той в сектор „Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения“, където в Пловдив има ръст от 76% през 2015 г. спрямо 2011 г.

Безработицата намалява в почти всички общини. През 2016 г. спрямо 2011 г. ръст има само в Перущица (с 1,95 
пр.п.) и Раковски (с 0,2 пр.п.). Най-голям е спадът в Съединение (–4,17 пр.п.) и Садово (–3,07 пр.п.). Общата безра-
ботица за центъра е 6,2% за 2016 г., като е намаляла с 2 пр.п. спрямо 2016 г. Очаквано най-ниска е безработицата в 
Пловдив (4,21%).

ЧОВЕШКИ РЕСУРС И РАБОТНА СИЛА

Броят на населението остава относител-
но стабилен от началото на хилядолетието 
насам, като се наблюдава спад от едва 4,5% 
до 2016 г. Населението на центъра не се про-
меня, а най-големият спад е в общините Ро-
допи (–24%) и Калояново (–18%). През целия 
период в центъра има положителен механи-
чен прираст (3,54‰ за 2016 г.) най-вече за-
ради община Пловдив. Естественият прираст 
обаче е отрицателен през целия период за 
всички общини. През 2016 г. коефициентът 
му е –3,91‰, но въпреки това е по-добър от 
средния за страната.

През 2016 г. населението в трудоспособна 
възраст е 349 хил. души (61,5% от цялото на-

селение), като неговият брой е намалял с 1,5% спрямо 2000 г. Това е относително благоприятна тенденция на фона 
на средния за страната спад от 9,34% за същия период. По-голямата част от трудоспособното население (60%) е в 
община Пловдив, други 10% са в Асеновград.

Коефициентът на демографско заместване като цяло е 68% към 2016 г. Това показва малко по-благоприятна от 
средната за страната стойност (62%) и съответно по-добра способност на работната сила да се възпроизвежда. 
Най-добри са перспективите за възпроизвеждане на работната сила в близко бъдеще в Калояново (87%) и Садово 
(86%), но те са и сред най-малките по население общини в центъра.

Тъй като е сред най-големите центрове, Пловдивският предлага широк избор на професионално образование. 
Широкоразпространено е образованието в областта на селското стопанство, селскостопанските технологии и 
управление – такива училища има в Раковски (75 ученици според план-приема за 2016/2017 г.), Садово (85 ученици), 
Перущица (85 ученици) и Куклен (60 ученици). Има също така училища по шивачество и моделиерство в Асеновград 
(60 ученици) и Пловдив (120 ученици), както и такива в областта на хотелиерството, ресторан-тьорството и храни-
телно-вкусовата промишленост – в Асеновград (75 ученици) и Пловдив (150 ученици). Разпространени специално-
сти са и механиката, електрониката и металургията, като този тип образование е съсредоточено в ядрото.

Един от най-големите градове в страната, Пловдив предлага обучение в много и различни специализирани учи-
лища – математически, езикови, търговски и хуманитарни. В града има общо 9 университета – два специализирани 
в сферата на земеделието и управлението на земеделието, два икономически, медицински университет и академия 
по изкуствата, както и филиал на Софийския Технически университет. С най-широк профил е Пловдивският универ-
ситет, който подготвя кадри в области от физиката и химията до психологията и теологията.

Образователната структура на населението на центъра при преброяването от 2011 г. е относително благопри-
ятна – 21% от живеещите в него са с висше образование, 43% – със средно, а с основно и по-ниско са едва 13%. 
Най-голям е делът на висшистите в Пловдив – 28%, следван от Асеновград (13%) и Родопи (12%).

Средната за центъра оценка на държавните зрелостни изпити по БЕЛ през 2016 г. е „добър“ 4,17 – оценка, иден-
тична със средното за страната ниво. Това обаче е резултат от високите оценки в община Пловдив (средно 4,49). 
Извън ядрото всички общини имат оценка „среден“, а в Родопи средната оценка е „слаб“ 2,99.

Източник: Икономическите центрове в България, 2017 - Институт за пазарна икономика
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СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

БЕЗРАБОТИЦА

Регистрираните безработни в бюрата по труда на Пловдивска област през 2017 г. отбелязват значително по-ниски 
месечни стойности спрямо 2016 г. 

Средномесечният им брой през 2017 г. е 16821 души 
срещу 20001 души през 2016 година.

 

Равнището на регистрирана безработица в областта в 
края на декември 2017 г. е 5,3% и е по-ниско от средното 
за страната – 7.1%.

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

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ 
В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2017г.  
/средномесечни стойности/

По пол регистрираните безработни се разпределят: 
44% /7390/ - мъже и 56% /9432/ - жени.

От регистрираните безработни 2961 /18%/ са младе-
жи до 29 г., 4718 /28%/ са жени над 50 и мъже над 55 г.

С намалена работоспособност са 949 души /5,6%/, а 
продължително безработни /с регистрация над 1 годи-
на/ 4754 души – 28% от всички регистрирани. 

От регистрираните безработни в областта 3269 /19%/ са с работническа професия, 3751 /22%/ са специалисти и 
9801 /59%/ са без квалификация.

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА

През 2017 година работодателите от Пловдивска област са заявили в дирекциите “Бюро по труда” 21420 свободни 
работни места /СРМ/. Те са с 399 СРМ /1.8%/ повече в сравнение с предходната година. 

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

Структура на заявените СРМ в Пловдивска област

2017г. 2016г. Ръст
брой дял/%/ брой дял/%/ брой %

Всичко 21420 100,0 21021 100,0 399 1.8
На първичния пазар 18861 88 18207 87 654 3.5
На вторичния пазар, в т.ч. 2559 12 2814 13 -255 -9.1
- по програми за заетост 2460 - 2606 - -146 -5.6
- по мерки от ЗНЗ 99 - 208 - -109 -52.4

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар, извън програмите за заетост и насърчителни-
те мерки по ЗНЗ, са 18861. В сравнение с предходната година те нарастват с 3,5 на сто или с 654 СРМ. 

През 2017 г. продължи тенденцията от предходните години частният сектор да предлага по-голямата част от ра-
ботните места на първичния трудов пазар. Работодателите от частният сектор са заявили 14493  работни места /77 
на сто/ срещу 4368 СРМ или 23 на сто от заявените СРМ в общественият сектор. 

Най-много работни места /7157 или 37% от местата на първичния трудов пазар/ са заявени в преработвателната 
промишленост, а в сферата на търговията, ремонт на автомобили и битова техника са заявени 2796 СРМ или 14%. 
Работните места, заявени в селското стопанство са 677 СРМ /3%/.
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В професионалната структура на предлаганите СРМ на първичния трудов пазар с най-голям дял са тези без изиск-
вания за квалификация на работниците – 16237 СРМ. 

През 2017 година на вторичния трудов пазар /по програми и мерки за заетост/ са заявени 2559 СРМ, в това чис-
ло 2460 СРМ са в рамките на програмите за заетост и 99 СРМ са обявени по насърчителните мерки от ЗНЗ. 

Броят на субсидираните работни места намалява с 9% или със 255 СРМ в сравнение с 2016г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

1. Посреднически услуги по заетостта

През 2017 г. на работа са постъпили общо 17030 безработни, регистрирани в бюрата по труда от Пловдивски реги-
он. Те представляват 59  на сто от изходящият поток от безработни. 

Постъпилите на работа безработни

2017г. 2016г. 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 17030 11231 66 18406 13665 74 -1376 -7,5 -2434 -18

През 2017 г. от общо започналите на работа безработни, 11231 са устроени на работа чрез посредничеството 
на ДБТ.. Броят на устроените на работа с посредничеството на ДБТ е с 18% по-малък спрямо предходната година, 
което кореспондира с намалението на общия брой безработни лица.

Структура на устроените на работа безработни чрез посредничеството на ДБТ в Пловдивска област през  
2017г.

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 1485 1144 77,0% 341 23,0% 311 20,9% 30 2,0%

ДБТ Карлово 1306 1153 88,3% 153 11,7% 135 10,3% 18 1,4%

ДБТ Марица 1637 1514 92,5% 123 7,5% 95 5,8% 28 1,7%

ДБТ Пловдив 3736 3211 85,9% 525 14,1% 499 13,4% 26 0,7%

ДБТ Първомай 1186 991 83,6% 195 16,4% 184 15,5% 11 0,9%

ДБТ Раковски 929 823 88,6% 106 11,4% 87 9,4% 19 2,0%

ДБТ Родопи 952 813 85,4% 139 14,6% 123 12,9% 16 1,7%
Пловдивска 
област 11231 9649 85,9% 1582 14,1% 1434 12,8% 148 1,3%

През 2017 година е отбелязан по-малък брой на устроените на работа на първичния трудов пазар и по-малък 
брой на устроените на субсидираните работни места по програми и мерки за заетост в сравнение с 2016 година 
поради намалението на общия брой регистрирани търсещи работа лица. 

На първичния трудов пазар /в реалната икономика/ на работа са устроени 9649  безработни, които са с 1743 души 
или 15% по-малко спрямо предходната година /11392/. 

На вторичния пазар работа е осигурена на 1582 души или със 691 по-малко от миналата година /2273/. Намаля-
ването на броя на устроените на работа на вторичния трудов пазар засяга и програмите /-634/  и мерките за заетост 
/-57/. 

2. Програми и мерки за заетост и обучение

През 2017 година броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и програми за заетост и обучение в 
Пловдивска област е общо 1055 лица. 
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2.1.Насърчителни мерки

През 2017 г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 152.

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 57 
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.50 от ЗНЗ / За първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия / на работа са 
постъпили 14 души.

•	 По чл. 51, ал.1 от ЗНЗ / Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддър-
жана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 
50 г / през 2017 г. работодателите са наели 29 безработни от областта.

•	 По 53а от ЗНЗ / за майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/ през 2017 г. работодателите са 
наели 9 безработни от областта.

•	 По чл. 55а от ЗНЗ / за безработни над 50-годишна възраст/ включените в заетост са 9 лица.

•	 По чл. 52, ал.1от ЗНЗ / За лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди / включените в заетост са 7 лица.

•	 По чл. 51, ал.2 от ЗНЗ / Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработ-
ни лица с трайни увреждания/ включените в заетост са 8 лица.

2.2. Програми за заетост и обучение

През 2017 година нововключените в програми за заетост и обучение в Пловдивска област са 903 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 асистенти и 

грижа в семейна среда за хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора. Програмата осигурява заетост 
на пълно и непълно работно време на трудоспособни лица.

През 2017 г. в Програмата са включени 223 безработни от Пловдивска област. 

•	 Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания 
През 2017 г. в Програмата са включени 57 безработни от Пловдивска област. 

•	 Проект "Шанс за работа - 2017" 
Нововключените в заетост лица са 96 души.

•	 Регионални и браншови програми за обучение и заетост – 
Устроените на работни места, вкл. за стажуване са 81 души.

•	 Проект "КРОСС" -БТПП 
Включените в проекта през 2017 г. са 123.

•	 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. 
В програмата през годината са включени 83 лица.

•	 Програма "Старт на кариерата" 
В заетост по програмата през годината са включени 46 лица.

•	 План  за обучения, провеждани от  ДП БГЦПО в изпълнение на публичните задачи по чл.60а, ал.10 от 
ЗНЗ за 2017г. 
През 2017 г. са обучени 58 безработни лица от областта.

2.3.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През 2017 г. по схемите на ОП „РЧР” нововключените лица в Пловдивска област са  779.

Схема „Нова възможност за младежка  заетост”
Включени в заетост по схемата през 2017 г. са  176 лица.  

Схема „Обучение и заетост на младите хора”
През 2017 г. в схемата са включени 402 лица.

Схема „Обучения и заетост”
Включените в заетост по схемата през годината са 201 лица.

Източник: Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Пловдив по данни към 01.01.2018 г.
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ 
ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от дома-
кинства и лица показват, че през 2017 г. 76.2% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домове-
те си, като е отбелязан растеж от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната 
по този показател е 67.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 2-ро място в страната.

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп 
до интернет в област Пловдив за периода 2010 – 2017 г.

През 2017 г. 60.5% от населението на възраст 16 - 74 
навършени години се възползват от удобствата на глобал-
ната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регу-
лярното използване на интернет от лицата в сравнение с 
предходната година е регистриран спад от 

2.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 
21.5 проценти пункта. 

Фиг. 2. Относителен дял на лицата на възраст 16 - 74 
навършени години, които редовно използват интернет, 
в област Пловдив за периода 2010 – 2017 г.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на ин-
тернет в сравнение с жените - съответно 63.0 и 58.1%. 

Значителни са различията при редовно използващите 
интернет по образование, като 90.8% от лицата с висше 
образование, 67.3% от тези със средно образование и 
31.8% от лицата с основно или по-ниско образование из-
ползват редовно глобалната мрежа. 

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с 
публичната администрация и местното самоуправление 
се наблюдава при 13.8% от лицата от област Пловдив. 

Фиг. 3. Относителен дял на лицата, използвали интер-
нет за взаимодействие с обществени институции в об-
ласт Пловдив за периода 2010 – 2017 г. 

Методологични бележки 
 Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от 

Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на 
Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението 
и използването на ИКТ на национално и европейско ниво. 

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени дома-
кинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2017 г. в страната са анкетирани 4 194 обикновени домакинства, 
избрани на случаен принцип, и 9 271 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонал-
но интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за 
наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, социални медии, електронно правителство, електронна търговия, 
еумения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. 

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационнокомуникационни технологии в домакин-
ствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2017 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.
bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат“. 
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IT&BPO DESTINATION PLOVDIV

Executive Summary: IT&BPO Potential in Plovdiv
Plovdiv is the second most important city in Bulgaria, according to its demographics. The city attracts workforce from a region that 

is populated by about 0.8 million people living in the city itself or in commutable distance. A highly developed educational system of 
nation-wide renowned high schools and universities serves as a good sourcing pool for over 60 IT&BPO companies that have already 
settled in Plovdiv. Moreover, the education system is getting more adaptive and open to cooperation with business, introducing joint 
courses, internships and industryoriented 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. 

Bulgaria has one of the fastest Internet speeds in Europe, prices for 1 Gbps connection start from €12.7 / month.

Great possibilities for staff sourcing
The 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 in the city are: Mathematics High School, Foreign Languages High School (with emphasis on English and German), 
French Language High School, Ivan Vazov High School (with emphasis on Italian, Spanish and Russian), 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. There are over 40,000 students attending the 9 universities in the city. Plovdiv University 
and Technical University of Sofia (Plovdiv branch) both have traditions in the preparation of good mathematicians and programmers. 
The Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv is a source of professionals working with images and design. As a general 
practice, companies select their staff in early stages of higher education.

Advantages compared to Sofia and other big cities
Compared to the capital, as in other outsourcing destination countries, the second biggest city offers a number of advantages. 

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

Emerging IT&BPO ecosystem
IT&BPO is still an “emerging” industry in Plovdiv. The potential of the city has become to materialize since fairly recently. Dynamics 

in those industry in the past few years went hand in hand with the birth of the first coworking hubs, business clusters and specialized 
events.

The Мunicipality of Plovdiv has recognized its role as a first stop for new investors, providing valuable assistance especially in the 
relations with universities. Currently, one of the key priorities for the city is development and promotion of an IT&BPO business-friendly 
ecosystem.

1 BULGARIA & PLOVDIV
Brief Intro

Bulgaria went through deep political and economic change since 1989. The legacy of totalitarian regime with an inefficient 
centrally planned economy required bold institutional and structural reforms. A new constitution was adopted in 1991, while several 
governments struggled with creating an entirely new legislation to clear the path for privatization, private enterprise, foreign trade and 
investment, commercial banking. At the same time, efforts were directed to establish guarantees for the protection of basic human 
rights, freedom of the press, independent judiciary, etc. 

In 1997 a broad consensus over the cornerstones of economic policy was achieved and it continues to dominate reforms at 
present. These include, among others, the following:

•	 Establishment of a currency board – a fixed exchange rate regime under which the Central Bank cannot finance the 
government or the commercial banks. Bulgaria will keep the fixed rate until the adoption of the Euro which is part of its EU 
accession agreement.

•	 Prudential banking sector regulation which provides strong incentives for banks to do business with caution and to avoid risk 
taking. As a result, the financial system is stable and with diverse ownership.

•	 All governments ever since maintained a conservative fiscal policy, with low deficits or even surpluses. The public debt went 
down from over 100% of GDP to about 29% at present.
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•	 Bulgaria maintained a long-term strategy for gradual reduction of tax rates to spur saving, investment and entrepreneurship. 
The country now has the lowest corporate and personal income tax rates in the EU.

As a parliamentary republic with a functioning market economy, Bulgaria joined NATO in 2004 and the EU in 2007. The laws and 
regulations in almost all spheres of life were harmonized with EU legislation.

Bulgaria is a quite open economy, with its trade in goods exceeding its GDP. It now has deep trade links with the EU markets. 
Exports are diversified, and include the fast growing auto parts, machinery and pharmaceutical sectors. Business services exports also 
expanded substantially during the last decade.

Bulgaria is among the most attractive outsourcing destinations 
not only in Europe, but also in the world. Between 2005 and 2009 
Bulgaria was the best place for outsourcing in Europe according 
to the Global Services Location Index. In 2005 Bulgaria was 15th 
in the world, in 2007 – 9th and in 2009 – 13th. In 2016, Bulgaria 
ranked 2nd in Europe and 12th in the world. During the past 9 
years Bulgaria has been the number one outsourcing destination 
in Southeast Europe.

Bulgaria is also the most financially attractive outsourcing 
destination in Europe, well ahead of its competitors in the BPO/SSC 
sector in Central and Eastern Europe. BPO companies which choose 
Bulgaria as outsourcing destination realize the highest savings and 
incur the lowest operating costs in the entire EU. The AT Kearney 
financial attractiveness index for Bulgaria have risen even further 
recently from 2.82 to 2.99.

2 BUSINESS CLIMATE
Doing business in Plovdiv/Bulgaria

Starting a new business is easier and less costly in Bulgaria compared to other countries in Europe and the developed world. 
Starting a business in Bulgaria requires only 4 procedures as opposed to 5 in OECD countries. In recent years Bulgaria cut the costs 
associated with new business registration and now the cost of starting a new business is just 1% of income per capita as opposed to 
7% in other parts of Europe and 4% in OECD members. 

There are four procedures required to start a business in Bulgaria:

•	 Execute the minutes of the constituent meeting of the shareholders in the LLC; obtain a notary certified statement of consent 
and signature specimen of the manager, and a certified copy of the articles of incorporation of the LLC. These actions require 
only 30 minutes and cost BGN 5 (€2.6).

•	 Deposit paid-up capital in a bank, which requires 1-2 days and costs BGN 10-30 (€5-15).

•	 Register with the Commercial Register at the Registry Agency, which requires 4 days and costs BGN 80-110 (€41-56).

•	 Register for VAT, which requires 1 day for filing, 12 days for final registration, free of charge.

Business start-up procedures in Bulgaria have been streamlined, and 
enforcement of commercial regulations is consistent. Enforcing contracts 
is less costly in Bulgaria compared to other countries in EU and Central 
Asia.

The ease of enforcing commercial contracts is measured through the 
evolution of a payment dispute and tracking the time, cost, and number 
of procedures involved from the moment a plaintiff files the lawsuit until 
actual payment. Enforcing a contract is only slightly more time consuming 
in Bulgaria compared to advanced economies. There are a total of 38 
procedures which need to be followed.

In recent years Bulgaria has improved its insolvency procedures and 
has shortened the distance from the best performers in the world. Closing 
a business in Bulgaria costs less compared to many other countries in 

BUSINESS CLIMATE 
Doing business in Plovdiv/Bulgaria  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Starting a new business is easier and less 
costly in Bulgaria compared to other 
countries in Europe and the developed 
world. Starting a business in Bulgaria 
requires only 4 procedures as opposed to 
5 in OECD countries. In recent years 
Bulgaria cut the costs associated with new 
business registration and now the cost of 
starting a new business is just 1% of 
income per capita as opposed to 7% in 
other parts of Europe and 4% in OECD 
members.

There are four procedures required to start 
a business in Bulgaria:


• Execute the minutes of the constituent 
meeting of the shareholders in the LLC; 
obtain a notary certified statement of 

consent and signature specimen of the 
manager, and a certified copy of the 
articles of incorporation of the LLC. 
These actions require only 30 minutes 
and cost BGN 5 (€2.6). 


• Deposit paid-up capital in a bank, 
which requires 1-2 days and costs BGN 
10-30 (€5-15).


• Register with the Commercial Register 
at the Registry Agency, which requires 
4 days and costs BGN 80-110 (€41-56).


• Register for VAT, which requires 1 day 
for filing, 12 days for final registration, 
free of charge.
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Source: World Bank, Doing Business Report
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As a parliamentary republic with a 
functioning market economy, Bulgaria 
joined NATO in 2004 and the EU in 2007. 
The laws and regulations in almost all 
spheres of life were harmonized with EU 
legislation.

Bulgaria is a quite open economy, with its 
trade in goods exceeding its GDP. It now 
has deep trade links with the EU markets. 
Exports are diversified, and include the fast 
growing auto parts, machinery and 
pharmaceutical sectors. Business services 
exports also expanded substantially during 
the last decade. 


Bulgaria is among the most attractive 
outsourcing destinations not only in 
Europe, but also in the world. Between 
2005 and 2009 Bulgaria was the best place 
for outsourcing in Europe according to the 
Global Services Location Index. In 2005 

Bulgaria was 15th in the world, in 2007 – 
9th and in 2009 – 13th. In 2016, Bulgaria 
ranked 2nd in Europe and 12th in the world. 
During the past 9 years Bulgaria has been 
the number one outsourcing destination in 
Southeast Europe.

Bulgaria is also the most financially 
attractive outsourcing destination in 
Europe, well ahead of its competitors in the 
BPO/SSC sector in Central and Eastern 
Europe. BPO companies which choose 
Bulgaria as outsourcing destination realize 
the highest savings and incur the lowest 
operating costs in the entire EU. The AT 
Kearney financial attractiveness index for 
Bulgaria have risen even further recently 
from 2.82 to 2.99.

RANKING BY FINANCIAL ATTRACTIVENESS* AS BPO DESTINATION IN 
EUROPE, 2016
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Europe and Asia. The average cost of bankruptcy procedures is only 9% of the estate in Bulgaria as opposed to 13.1% in Europe and 
Central Asia.

Bulgaria offers good protection of physical and intellectual property rights compared to other countries in Central and Eastern 
Europe, developing Asia and Northern Africa. Since 2010 there has been a steady improvement of intellectual property rights (including 
patents) protection, which is valuable particularly for companies involved in software development or BPO. Bulgaria provides more 
adequate intellectual property protection than Russia, and as good as in Poland.

Tax rates
Bulgaria has one of the lowest corporate and personal income tax rates in 

Europe (10%). Bulgaria maintains lower corporate taxes compared to other IT & BPO 
destinations, where the tax on profits varies from 15 to 20%. The definition of “taxable 
profit” is reasonable, as genuine business expenses are tax deductible. Corporate 
income from production activities in high unemployment regions is tax exempt. 
Costs of fixed intangible assets created through research and development are also 
deductible. In addition, Bulgaria applies EU customs legislation and has signed double 
tax treaties with 68 countries.

Bulgaria maintains one of the most favorable personal income tax systems in 
Europe. Personal income is subject to 10% flat tax rate. Individual income tax rates in 
Bulgaria are the lowest in the EU. 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 and Czech Republic apply tax rates which vary 
from 15 to 19%.

In Bulgaria both the employer and the employee pay social insurance contributions. Employer’s social contributions are 17.8%, 
while employee’s contributions amount to 12.9%.

In 2016 the maximum monthly social security base is BGN 2600 (€1327). In addition, there are minimum insurance thresholds 
which vary according to the profession and the economic sector. Personal income taxes and social insurance contributions constitute 
on average 35% of total labor costs. The labor tax burden in Bulgaria is smaller compared to other countries specializing in IT & BPO 
such as Turkey, Estonia, Czech Republic, Romania and Hungary.
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Bulgaria maintains one of the most 
favorable personal income tax systems in 
Europe. Personal income is subject to 10% 
flat tax rate. Individual income tax rates in 
Bulgaria are the lowest in the EU. 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 
and Czech Republic apply tax rates which 
vary from 15 to 19%.

In Bulgaria both the employer and the 
employee pay social insurance 
contributions. Employer’s social 
contributions are 17.8%, while employee’s 
contributions amount to 12.9%.


In 2016 the maximum monthly social 
security base is BGN 2600 (€1327). In 
addition, there are minimum insurance 
thresholds which vary according to the 
profession and the economic sector. 
Personal income taxes and social 
insurance contributions constitute on 
average 35% of total labor costs. The labor 
tax burden in Bulgaria is smaller compared 
to other countries specializing in IT & BPO 
such as Turkey, Estonia, Czech Republic, 
Romania and Hungary.

PERSONAL INCOME TAX RATES IN 
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Macroeconomic & political risks
The Bulgarian economy has been operating under a currency board arrangement since 1997. The Bulgarian lev is pegged to the 

euro at a fixed exchange rate of 1.95583 leva per euro. The currency board regime has effectively eliminated the exchange rate risk 
for many companies trading with the Eurozone. Bulgaria is well integrated into the European economy, as the Euro area is the major 
export market for Bulgarian producers. The macroeconomic stability and predictability has attracted many foreign investors. As a 
result, foreign direct investments since 1998 have reached €45 billion in total.

Macroeconomic & political risks 
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The Bulgarian economy has been 
operating under a currency board 
arrangement since 1997. The Bulgarian lev 
is pegged to the euro at a fixed exchange 
rate of 1.95583 leva per euro. The currency 
board regime has effectively eliminated the 
exchange rate risk for many companies 
trading with the Eurozone. Bulgaria is well 
integrated into the European economy, as 
the Euro area is the major export market 
for Bulgarian producers. The 
macroeconomic stability and predictability 
has attracted many foreign investors. As a 
result, foreign direct investments since 
1998 have reached €45 billion in total.


Bulgaria has favorable legislation regarding 
repatriation of profits. Dividends 
distributed by Bulgarian companies to 
entities resident in EU Member States and 
the EEA are not subject to withholding tax. 
Dividends and liquidation quotas if 
distributed to individuals and non-EU/EEA 
companies are subject to 5% withholding 
tax.

The regulatory environment has improved 
in recent years in Bulgaria. According to 
the World Bank Bulgaria offers relatively 

strong investor protection, which is one of 
the reasons for the significant inflows of 
foreign capital. Bulgaria has favorable 
regulatory framework compared with other 
countries in the EU. Bulgaria maintains 
higher level of minority investors protection 
than Poland and Romania, according to 
the latest edition of the Doing Business 
Report. 

Bulgaria offers investors a predictable 
regulatory and tax environment. Unlike 
many other European states, the Bulgarian 
government has refrained from raising 
taxes on business, which has had positive 
impact on the business environment. 
Compared to most European countries, 
Bulgaria’s labor laws are more flexible and 
business friendly, striking the right balance 
between defending the interests of 
employees and employers.

FREEDOM OF REPATRIATING 
PROFITS

Bulgaria has favorable legislation regarding repatriation of profits. Dividends distributed by Bulgarian companies to entities resident 
in EU Member States and the EEA are not subject to withholding tax. Dividends and liquidation quotas if distributed to individuals and 
non-EU/EEA companies are subject to 5% withholding tax.

The regulatory environment has improved in recent years in Bulgaria. According to the World Bank Bulgaria offers relatively 
strong investor protection, which is one of the reasons for the significant inflows of foreign capital. Bulgaria has favorable regulatory 
framework compared with other countries in the EU. Bulgaria maintains higher level of minority investors protection than Poland and 
Romania, according to the latest edition of the Doing Business Report. 

Bulgaria offers investors a predictable regulatory and tax environment. Unlike many other European states, the Bulgarian 
government has refrained from raising taxes on business, which has had positive impact on the business environment. Compared to 
most European countries, Bulgaria’s labor laws are more flexible and business friendly, striking the right balance between defending 
the interests of employees and employers.

Tax rates  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Business start-up procedures in Bulgaria 
have been streamlined, and enforcement of 
commercial regulations is consistent. 
Enforcing contracts is less costly in 
Bulgaria compared to other countries in EU 
and Central Asia.

The ease of enforcing commercial 
contracts is measured through the 
evolution of a payment dispute and 
tracking the time, cost, and number of 
procedures involved from the moment a 
plaintiff files the lawsuit until actual 
payment. Enforcing a contract is only 
slightly more time consuming in Bulgaria 
compared to advanced economies. There 
are a total of 38 procedures which need to 
be followed.

In recent years Bulgaria has improved its 
insolvency procedures and has shortened 
the distance from the best performers in 
the world. Closing a business in Bulgaria 

costs less compared to many other 
countries in Europe and Asia. The average 
cost of bankruptcy procedures is only 9% 
of the estate in Bulgaria as opposed to 
13.1% in Europe and Central Asia. 

Bulgaria offers good protection of physical 
and intellectual property rights compared 
to other countries in Central and Eastern 
Europe, developing Asia and Northern 
Africa. Since 2010 there has been a steady 
improvement of intellectual property rights 
(including patents) protection, which is 
valuable particularly for companies 
involved in software development or BPO. 
Bulgaria provides more adequate 
intellectual property protection than 
Russia, and as good as in Poland.

Bulgaria has one of the lowest corporate 
and personal income tax rates in Europe 
(10%). Bulgaria maintains lower corporate 
taxes compared to other IT & BPO 
destinations, where the tax on profits 
varies from 15 to 20%. The definition of 
“taxable profit” is reasonable, as genuine 
business expenses are tax deductible. 
Corporate income from production 
activities in high unemployment regions 
is tax exempt. Costs of fixed intangible 
assets created through research and 
development are also deductible. In 
addition, Bulgaria applies EU customs 
legislation and has signed double tax 
treaties with 68 countries.

CORPORATE INCOME TAX RATES IN 
SELECTED COUNTRIES FOR 2016
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3 HUMAN RESOURCES
Workforce size & availability

Plovdiv is the second in demographic significance labor market in Bulgaria. The population living in the city of Plovdiv and in the 
closest settlements (up to 30 min by car in one direction) is over half a million people. Another 300,000 people live in commutable 
distance to the city center (up to 1 hour by car in one direction). That makes the total population in wider Plovdiv region 0.8 million. 
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 living in Plovdiv city and in commutable 
distance in working age, defined 20-74, is about 490,000. 
There are another 125,000 people under 20, and 59,000 
over 75. A particularly interesting group is the population 
aged 20-34. Those are young people who have just finished 
high school, college or university and have none or some 
experience in IT & BPO and are very suitable for the sector’s 
positions. 

According to data from the official National Statistics 
Institute (NSI), that age group totals about 71,000 in Plovdiv 
municipality, about 106,000 in wider Plovdiv (city plus 
suburbs), and some 147,000 in Plovdiv region (including 
towns in commutable distance from downtown Plovdiv 
and major industrial and business zones).

Education overview
There are over 40 000 students enrolled in universities and colleges and over 

12 000 high-school students that study intensively one or more foreign languages. 
Those were spread amongst 9 universities and 29 high schools with foreign language 
emphasis, some of them vocational high schools. The most popular languages 
studied in high school are English, German and French, but there are also intensive 
classes in Spanish, Russian, Italian, Greek and Chinese. Important for the IT&BPO 
labor market engineering degrees are offered in three of the universities - Plovdiv 
University, Technical University Sofia - Plovdiv Branch, and Academy of Music, Dance 
and Fine Arts. Besides, the Philology Department of Plovdiv University offers studies 
in 15 foreign languages and has currently about 2500 students enrolled that study 
(besides languages already mention on high-school level) Turkish, Portuguese, 
Korean, Czech, Polish, Serbian and Croatian.

With its well-developed educational infrastructure, Plovdiv serves as a regional education center for specialization in classes and 
degrees, which are of top priority for the outsourcing firms. 

Foreign languages like English, German and French are very intensively studied. Some of the degrees offered by universities in 
Plovdiv are:

TECHNICAL
UNIVERSITY -

SOFIA,
PLOVDIV
BRANCH

Computer Systems
and Technologies;

Automation,
Information and

Control Systems;
Graphic Design and

Printing

PLOVDIV
UNIVERSITY

Software
Engineering;

Software
Technology and

Design;
Mathematics and

Informatics; Applied
Mathematics

ACADEMY OF
MUSIC, DANCE
& FINE ARTS IN

PLOVDIV

Graphic design and
photography;

Multimedia and
virtual reality
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People aged 19-35 who speak one or more foreign languages are about 45,500 
in Plovdiv.

The most popular language among them is undeniably English - about half of 
the participants are competent in it. In terms of reading and speaking, individuals 
determine their level of proficiency as very good.

With an above average score people assess their knowledge in terms of 
writing in English. People who use German (7.5 %) and Russian (5.7%) are similar in 
proportion and the level of proficiency in both languages is generally high. Much 
less popular among the target group are French, Spanish and Italian - the proportion 
of people who speak one of these languages is between 1-3 %. Generally, the level 
of language proficiency corresponds with a better understanding of dialects and 
usage of proper accent. That being said, there is no data that supports the fact that 
there is trouble with dialects or strength of accent of the served language among 
the people from Plovdiv.

Representatives of the target group, who speak foreign languages, for the 
most part self-assess themselves with a high degree of knowledge of the relevant 
languages, which in most cases is due to the fact that they have studied in 
specialized language schools. Taking into consideration the fact that the foreign language was taught as one of the subjects in the 
high school curriculum, it is not surprising that a significant proportion of people do not hold a certificate explicitly stating their 
knowledge of the foreign language - the lowest is the share in those who speak German, and highest in those who are fluent in 
Russian.

Being the second largest city in Bulgaria and the biggest city in the South-Central Region, Plovdiv plays a very important role as 
a regional education hub. The high demand for highly qualified labor in the outsourcing sector sets the base for tight collaboration 
between educational institutions and outsourcing companies. For the successful positioning of a firm in this sector it is important that 
it is successful in the sourcing of personnel. In this regard, sources of personnel for companies are often directly high schools. For the 
realization of this in Plovdiv helps the presence of secondary schools, which have traditions in offering a very high level of education. 
Among the elite schools operating in the city are: Mathematics High School, Foreign-languages high school (with emphasis on English 
and German), French Language school, Ivan Vazov High School (with emphasis on 
Italian, Spanish and Russian), National High School of Commerce. Many employees 
in companies requiring high-level language skills or highly developed analytical 
and mathematical skills have graduated in these schools.

Regional education hub similar to the cooperation with high schools is the 
partnership between outsourcing firms and universities represented in the city. 
Traditions in the preparation of good mathematicians and programmers have 
Plovdiv University and Technical University - Sofia, Plovdiv branch. As a plus for 
many professionals working with images and design are skills in art and thus, 
another example for cooperation between representatives from the industry 
and universities is the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. A good 
practice is the application of workflow elements in the educational program. Many 
of the firms operating here select their staff in early stages of higher education. It 
has proven that this type of partnership is extremely beneficial for the training of 
personnel with adequate and modern skills.

Technical skills & training
In the 19-35 age segment, those who use

computers, are about 75,000, of which:

•	 About 20,500 people assess their level of computer literacy as high and very high;

•	 About 45,500 people assess their level of computer literacy as a medium;

•	 Around 9,000 people assess their level of computer literacy as low and very low.

The majority of these people are proficient in mostly non-specialized programs (Word, Excel, Power Point and Internet Browsers) 
and the level of knowledge of basic computer programs is very good. Specific programs however such as Adobe InDesign, Adobe 
after effects, Adobe Dreamweaver, Adobe illustrator, AutoCAD are mastered to a much lesser extent. 

The usage of computers is characterized as very frequent and this trend is much more strongly expressed in relation to the use of 
a computer in people’s homes than in the workplace.

Among the members of the target group, who are fluent in computer 
programming, the largest proportion is of those who are familiar with languages 
such as C / C + +, Java, Microsoft.net and Access. Their level of knowledge is 
generally good.

The knowledge of individuals about computer programming languages is most 
often a result of attending different courses on the topic. However, the majority of 
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With its well-developed educational 
infrastructure, Plovdiv serves as a regional 
education center for specialization in 
classes and degrees, which are of top 
priority for the outsourcing firms. 

Foreign languages like English, German 
and French are very intensively studied. 
Some of the degrees offered by universities 
in Plovdiv are:


People aged 19-35 who speak one or more 
foreign languages are about 45,500 in 
Plovdiv. 

The most popular language among them is 
undeniably English - about half of the 
participants are competent in it. In terms of 
reading and speaking, individuals 
determine their level of proficiency as very 
good. 


With an above average score people 
assess their knowledge in terms of writing 
in English. People who use German (7.5 %) 
and Russian (5.7%) are similar in 
proportion and the level of proficiency in 
both languages is generally high. Much 
less popular among the target group are 
French, Spanish and Italian - the 
proportion of people who speak one of 
these languages is between 1-3 %. 
Generally, the level of language proficiency 
corresponds with a better understanding of 
dialects and usage of proper accent. That 
being said, there is no data that supports 
the fact that there is trouble with dialects 
or strength of accent of the served 
language among the people from Plovdiv.


FOREIGN LANGUAGE            
COMPETENCES

Source: Pragmatica
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Representatives of the target group, who 
speak foreign languages, for the most part 
self-assess themselves with a high degree 
of knowledge of the relevant languages, 
which in most cases is due to the fact that 
they have studied in specialized language 
schools. Taking into consideration the fact 
that the foreign language was taught as 
one of the subjects in the high school 
curriculum, it is not surprising that a 
significant proportion of people do not hold 
a certificate explicitly stating their 
knowledge of the foreign language - the 
lowest is the share in those who speak 
German, and highest in those who are 
fluent in Russian.

Being the second largest city in Bulgaria 
and the biggest city in the South-Central 
Region, Plovdiv plays a very important role 
as a regional education hub. The high 
demand for highly qualified labor in the 
outsourcing sector sets the base for tight 
collaboration between educational 
institutions and outsourcing companies. 
For the successful positioning of a firm in 
this sector it is important that it is 
successful in the sourcing of personnel. In 
this regard, sources of personnel for 
companies are often directly high schools. 
For the realization of this in Plovdiv helps 
the presence of secondary schools, which 
have traditions in offering a very high level 
of education. Among the elite schools 
operating in the city are: Mathematics High 
School, Foreign-languages high school 
(with emphasis on English and German), 
French Language school, Ivan Vazov High 
School (with emphasis on Italian, Spanish 
and Russian), National High School of 
Commerce. Many employees in companies 
requiring high-level language skills or 
highly developed analytical and 
mathematical skills have graduated in 
these schools.


Regional education hub similar to the 
cooperation with high schools is the 
partnership between outsourcing firms and 
universities represented in the city. 
Traditions in the preparation of good 
mathematicians and programmers have 
Plovdiv University and Technical University 
- Sofia, Plovdiv branch. As a plus for many 
professionals working with images and 
design are skills in art and thus, another 
example for cooperation between 
representatives from the industry and 
universities is the Academy of Music, 
Dance and Fine Arts in Plovdiv. A good 
practice is the application of workflow 
elements in the educational program. Many 
of the firms operating here select their staff 
in early stages of higher education. It has 
proven that this type of partnership is 
extremely beneficial for the training of 
personnel with adequate and modern 
skills.

FOREIGN LANGUAGE 
COMPETENCES                                                        
(by language)

Source: Pragmatica
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people say they do not have a special certificate for proficiency in specific computer programs or languages. In this connection, it is 
possible that the attended courses in programming have been organized within the school / university, which people have visited 
and therefore are not reflected in a special certificate of computer literacy.

The experience of people with programming is relatively limited - an average of four years. Computer programming languages are 
used mainly as a hobby by individuals. Among those who hold proficiency in computer programs, the most widely distributed is the 
certificate of general computer literacy.

All people aged between 19 and 35 years in Plovdiv in one 
way or another are using the internet. People spend actively 
on average about 3 hours per day on the Internet. Most often 
to access the Internet are used a laptop or desktop computer. 
Still, the use of smartphones, mobile phones (other than 

smartphones) and tablets to access the Internet by members of the target group is quite limited.

Having in mind the traditions of the Mathematics and Informatics Faculty of Plovdiv University and the presence of Technical 
University - Sofia, Plovdiv branch in Plovdiv there is a good base for professional training in IT. Today Plovdiv is an established and 
reputable center for research and training of specialists in the field of mathematics, informatics and information technology. Graduates 
acquire solid knowledge and skills to achieve effective professional and social realization. High quality training is a result of collaboration 
between universities and businesses already operating in the outsourcing sector, as well as the fast pace of development of the sector 
in the region. Some firms provide their own professionals to be lectors for some specific classes. That way the competences level 
gradually increases and the firms improve their human resources sourcing pool.

Taking into consideration the language and computer competences of the selected target group, further examination of the 
selection (19 – 35 years old) shows that 

MORE THAN 55% OF THE YOUNG PEOPLE HAVE HIGH PROFICIENCY IN ONE OR MORE FOREIGN LANGUAGE COMBINED WITH MIDDLE TO HIGH COMPUTER 

SKILLS PROFICIENCY.

This compliments the high potential for development in the field of outsourcing services. 

The demand for staff has increased not only in the high-end segment of the industry. There is a high demand for lowend employees 
also. Generally, the outsourcing firms have created in-house courses for the training for necessary specialists. A widely accepted 
practice is the creation of in-house schools and training academies. Often these courses are available even remotely. In applying this 
practice some staff partially meeting the requirements is being employed and subsequently trained by the experts of the company 
until it reaches proper operating level.

Labor costs
Hiring labor for the outsourcing sector such as programmers, shared service center support or graphic designers is on average 

more expensive than employing a worker in the production industries, because they typically require more specialized skills and 
knowledge, such as different foreign language, programming language or software proficiency.

Information technology and business services have been among the most dynamic sectors in recent years, providing new job 
opportunities and creating economic value. The local IT sector has been one of the very few sectors which experienced steady growth 
after the onset of the crisis in 2008. Business process outsourcing is another rapidly developing service sector taking advantage of the 
availability of young and well educated labor force.

Bulgaria in general is very competitive on a global scale and has been ranked among the most attractive outsourcing destinations 
in Europe and the World according to the Global Services Location Index compiled by A.T. Kearney. IT and professional services 
together are responsible for 3% of the production in the region.

According to the official statistics on a national level in 2016, the average wage in the "Creating and disseminating information and 
creative communication" is around EUR 1140 before taxes. This corresponds to about EUR 900 net monthly salary. It is the sector with 
the highest paid employees, considerably more than the traditionally prestigious finance and energy. Especially interesting are the 
position data "professionals" and "analysts" who probably overlap with the broad definition of "ordinary programmers" with different 
qualifications, skills and experience.

Labor costs
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Hiring labor for the outsourcing sector 
such as programmers, shared service 
center support or graphic designers is on 
average more expensive than employing a 
worker in the production industries, 
because they typically require more 
specialized skills and knowledge, such as 
different foreign language, programming 
language or software proficiency. 

Information technology and business 
services have been among the most 
dynamic sectors in recent years, providing 
new job opportunities and creating 
economic value. The local IT sector has 
been one of the very few sectors which 
experienced steady growth after the onset 
of the crisis in 2008. Business process 
outsourcing is another rapidly developing 
service sector taking advantage of the 
availability of young and well educated 
labor force.

Bulgaria in general is very competitive on a 
global scale and has been ranked among 

the most attractive outsourcing 
destinations in Europe and the World 
according to the Global Services Location 
Index compiled by A.T. Kearney. IT and 
professional services together are 
responsible for 3% of the production in the 
region.

According to the official statistics on a 
national level in 2016, the average wage in 
the "Creating and disseminating 
information and creative communication" is 
around EUR 1140 before taxes. This 
corresponds to about EUR 900 net monthly 
salary. It is the sector with the highest paid 
employees, considerably more than the 
traditionally prestigious finance and energy. 
Especially interesting are the position data 
"professionals" and "analysts" who 
probably overlap with the broad definition 
of "ordinary programmers" with different 
qualifications, skills and experience. 

IT COMPANIES
ENTRY & JUNIOR 

LEVEL
EXPERIENCED

Quality Assurance Specialists 450 900-1400

Mobile Apps Developers 500 900-1400

Web developers 600 900-1400

Coders 500 750-1000

Web content publishers &           
CMS administrators 400 600-900

Graphic designers - pre-press 400 600-750

Graphic designers - creative 550 800-1400

Systems administrators 600 1000-1400

Source: Industry Watch

Values are in euro, after taxes, per month
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Average salaries of about EUR 910 (net) may be misleading when concerning recruiting and expectations for fast filling a vacant 
position for a programmer even with medium level of advancement. But the shortage of staff with the necessary competencies 
encourages employers to hire and/or include in their training "beginners staff" whose pay as junior programmers are below the 
indicated average.

The relatively high levels of "administrative staff ", which we define as staff with average skills are notable. This means that an 
employee of a medium profile in the IT sector takes about 30% more compared with the same type of position in other industries.

Cultural differences
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Average salaries of about EUR 910 (net) 
may be misleading when concerning 
recruiting and expectations for fast filling a 
vacant position for a programmer even 
with medium level of advancement. But the 
shortage of staff with the necessary 
competencies encourages employers to 
hire and/or include in their training 
"beginners staff" whose pay as junior 

programmers are below the indicated 
average.

The relatively high levels of "administrative 
staff ", which we define as staff with 
average skills are notable. This means that 
an employee of a medium profile in the IT 
sector takes about 30% more compared 
with the same type of position in other 
industries.

CALL-CENTERS AND SHARED-SERVICES 
CENTERS

JUNIOR LEVEL EXPERIENCED

Customer support representatives 400-500 600-900

Sales specialists 500-550 600-900

Office managers and assistants 450-500 600-700

Source: Industry Watch

Values are in euro, after taxes, per month

The people in the region and in the whole 
country for that matter are at pace with 
the current technology trends. That being 
said, the attitude towards technology is 
welcoming and often represents a 
personal interest in employees. 
Furthermore, anecdotal evidence shows 
that there is a lot less turnover of 
employees in the Plovdiv region 
compared to the capital Sofia. This helps 
for a tighter and more cohesive team to 
form in every company with greater 
number of personnel. This makes way for 
better interpersonal relations to form, 
which adds to a better workplace 
environment.

An empirical study in Bulgarian 
organizations highlights the relations 
between the type of organizational culture 
and management style. The study 
distinguished three types of 
organizational culture. The prevailing 
management style in Bulgarian 
organizations is associated with cultural 

practices that characterize a market-
oriented type of organizational culture. 
Core values in it are competitiveness, 
productivity, achieving of higher profits 
and risk-taking. Managers and leaders in 

cultures are persistent leaders, inventors, 
competitors. The main task of the leader 
is to motivate and inspire employees to 
do a good job and achieve a higher level 
of competitive performance. Plovdiv is 
the second in significance for the 
outsourcing sector city in Bulgaria. The 
favorable business ecosystem that is 
present here has attracted several big 
names from the industry. There are some 
rudiments of formation of a concentrated 
industry segment in the region. A more 
particular case is the concentration of 
German lingual business. Quite a few of 
the companies that outsource their 
processes in Plovdiv are of German or 
Austrian origin.
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Cultural differences
The people in the region and in the whole country for that matter are at pace with the current technology trends. That being 

said, the attitude towards technology is welcoming and often represents a personal interest in employees. Furthermore, anecdotal 
evidence shows that there is a lot less turnover of employees in the Plovdiv region compared to the capital Sofia. This helps for a 
tighter and more cohesive team to form in every company with greater number of personnel. This makes way for better interpersonal 
relations to form, which adds to a better workplace environment.

An empirical study in Bulgarian organizations highlights the relations between the type of organizational culture and management 
style. The study distinguished three types of organizational culture. The prevailing management style in Bulgarian organizations is 
associated with cultural practices that characterize a marketoriented type of organizational culture. Core values in it are competitiveness, 
productivity, achieving of higher profits and risk-taking. Managers and leaders in organizations with market –oriented type cultures 
are persistent leaders, inventors, competitors. The main task of the leader is to motivate and inspire employees to do a good job and 
achieve a higher level of competitive performance. Plovdiv is the second in significance for the outsourcing sector city in Bulgaria. The 
favorable business ecosystem that is present here has attracted several big names from the industry. There are some rudiments of 
formation of a concentrated industry segment in the region. A more particular case is the concentration of German lingual business. 
Quite a few of the companies that outsource their processes in Plovdiv are of German or Austrian origin.

4 CONNECTIVITY
Internet speed

According to research by Cisco, Bulgaria ranks fifth in the world and third in Europe for Internet connection speed. Most of the 
Eastern European countries have shown a tendency for high quality in comparison to the countries that have more developed 
economies.

Fiber-optic cable connecting and ADSL connections are the most popular choices for Bulgarians when it comes to Internet access. 
The prices of fiber-optic cable connections differ slightly, reaching up to €12.7 / month for 1 Gbps connection for home users. The 
prices for internet vary around Bulgaria depending on the subscription (business or individual), speed and location.

Bulgaria still has a limited data center infrastructure developed. Currently there are 21 colocation data centers in Bulgaria and 
until recently there were none in Plovdiv. In September 2012 EVN found a data center in Plovdiv but there are still none available for 
commercial use.

Travel & commuting
Trakia Motorway - A1, which passes through the region, is part of Pan European Transport Corridor VІІІ and of the international road 

E 80 – Belgrade-Sofia-Plovdiv-Istanbul. First class roads intersect the whole region. The nearest port – Burgas Port, located 280 km away 
from the region, is easily reachable through highway, first class roads or railway. The second nearest port is the Thessaloniki Port in 
Greece, 330 km away from the region. The Bulgarian capital’s airport – Sofia Airport is at a 140 km distance from the region.

Plovdiv has an extensive and inexpensive public transport system and very developed infrastructure which link all the parts of the 
city together, as well as the region with cities and towns all over the country and many European countries. When opening a branch 
here, for a foreign company it is essential that the companyparent takes part in choosing the office location. For the selection process 
key importance carry the infrastructure that surrounds the future offices, the ability to easily travel to the location and its proximity to 
bars and restaurants and other establishments that would constitute conveniences for office workers. 

Plovdiv has an abundance of affordable accommodation possibilities. There are hotel rooms ranging from economy class to 
luxurious. Currently the city has 130 accommodation facilities with a total of over 4400 beds. There are 46 conference halls with a total 
capacity of 6442 places. Public infrastructure and key utilities will continue to benefit from substantial EU funding. New investments 
are expected to improve inner-city public and railroad transport. Plovdiv benefits from its unique place in the middle of Southern 
Bulgaria – with 62% of the population and 75% of the GDP located there. Apart from its own international airport, Plovdiv is within one 
hour to Sofia, and two hours to Burgas, both operating active airports.
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5 ACCESS TO OFFICE SPACЕ
Real estate & rents

Having expanded significantly since 2007, the office market in Plovdiv offers a 
growing selection of available business space, which can readily meet the needs of 
the IT & BPO sector. The new supply of modern office space can be modified to suit 
the specific requirements of each company. There are office buildings located both in 
the city center and the periphery. Obtaining business space in Plovdiv remains very 
affordable. 

Renting office space costs on average €9 per sq. m. for premium business properties 
currently available in Plovdiv. There is also substantial supply of office space at very 
competitive rents which vary from €4 to €6 per sq. m. monthly. Renting an office in 
Plovdiv is 30-50% cheaper than renting similar office space in the capital city of Sofia.

Maintaining an office in Plovdiv is more affordable compared to many other 
locations in Central and Eastern Europe. Premium office rents in other CEE countries are 
2-3 times higher than rents in Plovdiv. For example, rents in Bucharest (Romania) are €18 
per sq. m. per month, while renting an office in Prague (Czech Republic) and Budapest 
(Hungary) would cost €18-20 per sq. m. per month.

Types of available offices by class
There is abundant supply of office class B and class C and growing supply of modern office space of class A in Plovdiv. Class A office 

buildings are typically high-end buildings competing for premier office users available at above-average rents for the area. Rents of 
class A office space usually vary from €8-10 per sq. m.

Class B office buildings compete for a wider range of potential tenants and are offered at average rates. Generally, buildings of this 
class are characterized with good location, optimal functionality and adequate maintenance. Class B office space in Plovdiv is typically 
offered at €4-6.5 per sq. m. per month.

Class C buildings are sought by tenants requiring functional space at belowaverage rents. Buildings of this type are usually older 
buildings which, nevertheless, offer good opportunities for companies which do not have very high requirements. Apartments used 
for office purposes generally fall into this category.

There are ample opportunities to use a residential building as an office 
location in Plovdiv. There are premises in residential buildings, including 
apartments, which have been converted to suit business needs and are 
used as office space. According to the Building Owners and Managers 
Association (BOMA) Class A office buildings have the “most prestigious 
buildings competing for premier office users with rents above average for the 
area.” Class A facilities also have “high quality standard finishes, state of the art 
systems, exceptional accessibility and a definite market presence.”
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Rents from 
8-10 per sq. m. 

per month

Class A

Rents from 
4-6.5 per sq. m. 

per month

Class B

There are ample opportunities to use a 
residential building as an office location in 
Plovdiv. There are premises in residential 
buildings, including apartments, which 
have been converted to suit business 
needs and are used as office space. 
According to the Building Owners and 
Managers Association (BOMA) Class A 

buildings competing for premier office 
users with rents above average for the 

quality standard finishes, state of the art 
systems, exceptional accessibility and a 

MAIN FEATURES OF CLASS A OFFICE SPACE 
First-class design of a new building

Prime and easily accessible location

Underground parking lot providing enough parking space for the building

Floor-to-ceiling height responding to the regulatory requirements for this type of 
buildings but not less than 2.70 meters

Flexibility of internal design (i.e. open space options)

Raised floors and suspended ceilings

24-hour security and access control

Heating, ventilation and air conditioning system according to the EU standards

Dual power supply with automatic switch

Modern window panes, high-quality window frames, sun-protection glass

Class A energy efficiency, which is the highest efficiency class according to EU Energy 
efficiency standards

Professional property management

Building Management System

256QUALITY OF LIFE
History & tourism

Thracians founded Plovdiv during the Neolithic period in the 2nd millennium BC. Picturesquely situated in the Thracian lowlands, 
100 miles east of Sofia, and built on seven hills, Plovdiv is the oldest continuously inhabited city in Europe and 6th oldest in the world. 
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). 

ACCESS TO OFFICE SPAC  
Real estate & rents  

Types of available offices by class
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Having expanded significantly since 2007, 
the office market in Plovdiv offers a 
growing selection of available business 
space, which can readily meet the needs of 
the IT & BPO sector. The new supply of 
modern office space can be modified to 
suit the specific requirements of each 
company. There are office buildings 
located both in the city center and the 
periphery. Obtaining business space in 
Plovdiv remains very affordable. 

Renting office space costs on average 9 
per sq. m. for premium business properties 
currently available in Plovdiv. There is also 
substantial supply of office space at very 
competitive rents which vary from 4 to 6 
per sq. m. monthly. Renting an office in 
Plovdiv is 30-50% cheaper than renting 
similar office space in the capital city of 
Sofia. 

Maintaining an office in Plovdiv is more 
affordable compared to many other 
locations in Central and Eastern Europe. 

Premium office rents in other CEE 
countries are 2-3 times higher than rents in 
Plovdiv. For example, rents in Bucharest 
(Romania) are 18 per sq. m. per month, 
while renting an office in Prague (Czech 
Republic) and Budapest (Hungary) would 
cost 18-20 per sq. m. per month.
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RENTS OF PRIME OFFICE SPACE                                                        
in selected locations in Central and 

Eastern Europe

Source: Colliers

There is abundant supply of office class B 
and class C and growing supply of modern 
office space of class A in Plovdiv. Class A 
office buildings are typically high-end 
buildings competing for premier office 
users available at above-average rents for 
the area. Rents of class A office space 
usually vary from 8-10 per sq. m. 

Class B office buildings compete for a 
wider range of potential tenants and are 
offered at average rates. Generally, 
buildings of this class are characterized 

with good location, optimal functionality 
and adequate maintenance. Class B office 
space in Plovdiv is typically offered at 

4-6.5 per sq. m. per month.

Class C buildings are sought by tenants 
requiring functional space at below-
average rents. Buildings of this type are 
usually older buildings which, nevertheless, 
offer good opportunities for companies 
which do not have very high requirements. 
Apartments used for office purposes 
generally fall into this category.
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Rents from 
8-10 per sq. m. 

per month

Class A

Rents from 
4-6.5 per sq. m. 

per month

Class B

There are ample opportunities to use a 
residential building as an office location in 
Plovdiv. There are premises in residential 
buildings, including apartments, which 
have been converted to suit business 
needs and are used as office space. 
According to the Building Owners and 
Managers Association (BOMA) Class A 

buildings competing for premier office 
users with rents above average for the 

quality standard finishes, state of the art 
systems, exceptional accessibility and a 

MAIN FEATURES OF CLASS A OFFICE SPACE 
First-class design of a new building

Prime and easily accessible location

Underground parking lot providing enough parking space for the building

Floor-to-ceiling height responding to the regulatory requirements for this type of 
buildings but not less than 2.70 meters

Flexibility of internal design (i.e. open space options)

Raised floors and suspended ceilings

24-hour security and access control

Heating, ventilation and air conditioning system according to the EU standards

Dual power supply with automatic switch

Modern window panes, high-quality window frames, sun-protection glass

Class A energy efficiency, which is the highest efficiency class according to EU Energy 
efficiency standards

Professional property management

Building Management System
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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 60 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 Dance Week and many more. Besides, there are over 30 pubs and 25 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 is known 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-industry district.

Source: Plovdiv Municipality in partnership with Industry Watch Group Ltd./2018
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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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     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 
                      

   ПЛОВДИВ
• МОТОКАРИ
• СЕРВИЗ
• РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

WE SHARE 
YOUR IDEAS
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+359 32 901760       /       office@tempabg.com      /      www.tempapano.com

your reliable solution partner

+359 32 901760       /       office@tempabg.com      /      www.tempapano.com

your reliable solution partner
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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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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
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"ГБС-ПЛОВДИВ" АД
4000 Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №24

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com
тел.: 032 624 653
факс: 032 626 134

GBS-PLOVDIV PLC.
24, Hristo G. Danov Str., 
Plovdiv - 4000, Bulgaria

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com
Tel.: +359 32 624653
Fax: +359 32 626134
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЦ ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
професор д-р РУМЕН КАКАНАКОВ

Координатор на Регионален Академичен Център - Пловдив

Заместник Директор на Централната лаборатория по приложна

физика към Българска академия на науките

На територията на град Пловдив и Пловдивския регион има силно развита индустрия, наука и образование. Тук 
се намира и Тракия Икономическа Зона (ТИЗ), в която успешно работят десетки високотехнологични предприятия. В 
град Пловдив съществуват много специализирани училища, университети, институти и лаборатории на Българската 
академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (СА). 

С цел да се обединят усилията в областта на научно-изследователската и иновационна дейност, квалификацията 
на кадрите, съвместните публикации и патенти и участието в съвместни научно–изследователски и научно-при-
ложни проекти, което да доведе до ускорено развитие на Пловдивския регион през 2009 г. бе създаден Регионален 
академичен център, базиращ се на Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и БАН и Споразумение 
за научно-техническо сътрудничество. В РАЦ влязоха седемте филиала на БАН в Пловдив, шест пловдивски универ-
ситета, три института от Селскостопанската академия, Професионалната гимназия по електротехника и електрони-
ка, Съюза на учените в България, Фондация „Бъдеще  21 век“ и 13 иновативни фирми. 

През 2013 г. Меморандумът за сътрудничество между Община Пловдив и БАН и Споразумението за научно-тех-
ническо сътрудничество бяха актуализирани. Броят на участниците се увеличи с още 3 иновативни фирми. През 
същата година по подобие на РАЦ Пловдив, бяха създадени още такива Регионални академични центрове в градове 
като Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Габрово и други градове, в които функционират университети или 
колежи. Регионалните академични центрове бяха обединени в Национална академична мрежа.

РАЦ Пловдив през годините изигра важна роля за уста-
новяване на добри контакти между университетите, звената 
на БАН и индустриалните предприятия на територията на 
Пловдивския регион. Като пример може да се даде доброто 
сътрудничество между Централната лаборатория по при-
ложна физика и американската фирма Sensata Technologies 
от ТИЗ. 

През 2016 г. Община Пловдив, БАН и РАЦ - Пловдив про-
ведоха Бизнес форум на тема „ Научните изследвания и ино-
вациите – основа за ускорено развитие на икономиката в 
Пловдивския регион“. На форума се установиха много по-
лезни контакти между изследователи и индустриалци. 

През месец май 2018 г. предстои да се проведе нов Бизнес форум на тема „Индустрията в Пловдивския регион, 
базирана на наука, иновации и образование“, като вниманието ще бъде насочено главно към решаване на въпроса 
с осигуряването на подходящи кадри, необходими за индустрията. Най-сериозен е въпросът с осигуряването на 
специализирани кадри, необходими за фирмите от Тракия Икономическа Зона. 

Голямо предизвикателство през 2018 г. за РАЦ Пловдив е, че по Оперативната програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ започва изграждането на Регионални научни центрове в областните градове на страната. В 
тези центрове трябва да се създаде научно – изследователска инфраструктура за да може да се провеждат прилож-
ни изследвания с ефект върху повишаване степента на технологична комерсиализация. Би трябвало такъв Региона-
лен научен център да бъде създаден и в град Пловдив.
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„ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“
Успешното място за правене на бизнес

През 2018 г. стартират 12 нови проекта и учебен център за квалификация и 
преквалификация на кадрите

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ е успешното място за инвестиране. Доказва го фактът, че именно в нея през 
2018-та година ще заработи първия в България завод за самолетни части на френската компания „Латекоер“ /
Latécoère/, водещ доставчик в самолетната индустрия. Доказват го и 12-те нови проекти, които стартират още в 
началото на 2018 г. - на българските фирми Биомашиностроене, TVT, Елко Мес, ЕНКО Пластикс, Профилинк, Стинг, 
немските компании Humanita, Kaufland, Willi Elbe Gelenkwellen, Mecalit, VEM и английската William Hughes. 

„Тракия икономическа зона" е най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона не само в България, 
но и в Югоизточна Европа. Проектът обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив - „Марица“, „Раковски“, 
„Куклен“, Индустриален парк „Пловдив“, Парк „Иновации“ и Агроцентър „Калояново“, с цел оптимизация на услугите, 
предоставяни на инвеститорите.   

ТИЗ е обединение, което представлява един от най-мащабните икономически проекти на България не само по 
площ – 10 700 000 кв.м /1/3 от нея вече е заета/, но и по реализирани инвестиции – за 22 години от създаването на 
първата зона през 1996 г. досега тук са вложени над 1.5 милиард евро от над 140 фирми, от които половината са 
чуждестранни, разкрити са над 30 000 работни места. 

В ТИЗ са привлечени инвеститори от Европа, САЩ, Канада, Израел, Турция, Япония и Китай. Предприятия, 
търговски и логистични бази са изградили световни лидери като ABB, Liebherr, Osram, Socotab, Schneider Electric, 
Schenker, „Агри България“, Shell Gas, Magna Powertrain, Sensata Technologies, William Hughes, Kaufland, Zobele, Mecalit, 
Техно Акташ, MAN, Джъмбо, Интрама, SMC Industrial Automation. Тук е една от най-значимите компании в България – 
„КЦМ 2000” АД. Знаковите български марки - "Белла България", „МАКСКОМ“, „Димитър Маджаров“, „Биофреш“, „Рефан“, 
„Атаро Клима“, „Анди“, „Агрия – България“ също имат обекти в ТИЗ. Оттук оперира ПИМК - най-големият автомобилен 
превозвач в страната.

„Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/ е сдружението, което развива проекта „Тракия икономическа зона“ 
и  през 2018 г. ще оборудва по евро проект учебен център с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение 
за квалификация и преквалификация на кадри за индустрията. Учебният център до края на 2018-та година трябва да 
разполага с 211 компютъра и модерен софтуер, посочва инж. Пламен Панчев, председател на Клъстер ТИЗ.

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ се обособи и като 
първия в България Район за целенасочена подкрепа от 
държавата. В състава на ТИЗ са зони с различна иконо-
мическа специфика, което прави проекта уникален - 
има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. 
машиностроене, на високите технологии и агро секто-
ра. Така инвеститорът има изключителна възможност за 
избор.

Инж. Пламен Панчев - Председател на Клъстер ТИЗ
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Характеристики на отделните зони в ТИЗ:

ТЪРГОВСКО – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „МАРИЦА“

•	 Площ - 5 000 000 м²

•	 "Марица" е първата индустриална зона в България, която стартира през 1996 г.

•	 Досега в нея са изградени над 70 производствени, търговски и логистични обекти на световни и български 
лидери в секторите електротехника, електроника, хранително-вкусова промишленост

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ"

•	 Площ - 1 000 000 м²

•	 25 фирми в секторите автомобилна промишленост, химия, текстил, логистика, хранително-вкусова, енергий-
но оборудване

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „КУКЛЕН“

•	 Площ - 1 000 000 м², в непосредствена близост до международно летище Пловдив 

•	 7 обекта в областите метали, машиностроене, химия, автомобилна промишленост, логистика

ПАРК „ИНОВАЦИИ“

•	 Площ - 2 600 000 м²

•	 2 фирми

•	 Цели на проекта:

•	 Предвижда се изграждане на обекти за търговия и технологичен парк, производствени предприятия, карго 
терминал с автомобилен и ж.п транспорт, логистични бази. Аграрната насоченост на региона предполагат 
добри възможности за изграждане на обекти, свързани с обработката, съхранението и търговията със сел-
скостопанска продукция.

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „ПЛОВДИВ“

•	 Площ - 300 000 м², на територията на Пловдив

•	 36 фирми в IT и аутсорсинг сектора

•	 Община Пловдив има амбицията да привлича инвеститори в сектора на иновативни производства и високи 
технологии.  

•	 Прилагане на партньорски проекти, съвместно с  изследователски институти и университети

АГРОЦЕНТЪР „КАЛОЯНОВО“

•	 Площ - 800 000 м²

•	 Фокус - развитие на органично земеделие и био продукти 

•	 Дейности - хранително-вкусова промишленост, производство на опаковъчни материали, дистрибуция, обо-
рудване, химикали, ноу-хау и услуги  

•	 Зоната ще прилага безотпадни технологии

ПРЕДИМСТВА НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА:
•	 Стратегическа географска локация – на кръстопътя между Азия и Европа, до Северна Африка, Близкия Из-

ток и Русия; първата европейска страна по древния път на коприната; тук минават 3 от 10 паневропейски 
транспортни коридори /всяка дестинация в Европа може да бъде достигната до 24 часа/; ключови междуна-
родни железопътни артерии; в непосредствена близост до Международно летище Пловдив; интермодален 
терминал; на 2-8 часа разстояние от основните морски пристанища - Бургас и Варна (България), Солун (Гър-
ция), Текирдаг (Турция) и Русе /на река Дунав/.

•	 Инфраструктурна обезпеченост – пътни връзки, електричество, газификация, водоснабдяване, канализа-
ция, телекомуникации и т.н.

•	 Специализирано административно звено, осигуряващо допълнителни услуги, ускорени процедури  

•	 Квалифицирана работна ръка 

•	 9 реномирани университета с технически и икономически дисциплини 

•	 Над 80 основни, елитни езикови и професионални училища   

•	 Специален обучителен център за квалификация на кадрите
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TRAKIA ECONOMIC ZONE 
The spot where business promises success

12 fresh projects to get going in 2018 along with a training center for qualification and 
retraining of human resources

Trakia Economic Zone (TEZ) is the successful place to invest. This is it is proved by the fact that in 2018 in TEZ will start 
to work the first in Bulgaria aircraft factory owned by the French company Latécoère, the leading supplier in the aircraft 
industry. Plus, 12 fresh projects come here to support this fact, for these are to commence beginning of Y2018, accordingly 
owned by the Bulgarian companies of Biomashinostroene, TVT, Elko Mes, ENKO Plastics, Profilink, Sting, as well as the 
German companies of Humanita, Kaufland, Willi Elbe Gelenkwellen, Mecalit, VEM, and the English one of William Hughes. 

Trakia Economic Zone is the largest and most 
sustainable industrial zone not only in Bulgaria, but 
also in Southeastern Europe. The project integrates the 
following six industrial zones – „Maritza“, „Rakovski“, „Kuklen“, 
Industrial Park „Plovdiv“, Park „Innovations“, and Agro Centre 
„Kaloyanovo“ within Plovdiv region with the view to get 
the investor-provided services enhanced and improved.   

TEZ is an integration which is one of the largest-scale 
economic projects on Bulgarian level, not in terms of its 
area alone, which is 10 700 000 m2 (1/3 of it having been 
already occupied), moreover in terms of effectuated 
investments – for the course of 22 years since the start 
of the first zone in 1996 and as of today, upward of EUR 
1.5 billion have been placed here by over 140 companies, 
half of which foreign investors, plus 30 000 jobs have been 
started. 

TEZ has attracted investors from Europe, USA, Canada, 
Israel, Turkey, Japan, and China. Manufacturing facilities, 
commercial and logistics developments have been 
performed for world-prominent investors such as ABB, 
Liebherr, Osram, Socotab, Schneider Electric, Schenker, 
Agri Bulgaira, Shell Gas, Magna Powertrain, Sensata 
Technologies, William Hughes, Kaufland, Zobele, Mecalit, 

Techno Aktas, MAN, Jumbo, Intrama, SMC Industrial Automation. Here is as well one of the largest Bulgarian companies – 
KCM 2000 Jsc. Such landmark Bulgarian brands as Bella Bulgaria, MAXCOM, Dimitar Madjarov, Biofresh, Refan, Ataro Clima, 
Andi, Agria – Bulgaria have also developed their facilities in TEZ. PIMK, the largest cargo services provider in Bulgaria, has 
made his choice with the zone too. 

Cluster Trakia Economic Zone is the alliance behind TEZ. In Y2018, the alliance introduces the equipment of a vocational 
training facility, aimed at producing skilled and career changed human resources for the industry, says Eng. Plamen 
Panchev, Chairman of Trakia Economic Zone Cluster.  

Trakia Economic Zone (TEZ) has been differentiated as the first Bulgarian region to receive targeted state support. TEZ 
comprises zones of versatile economic specifics which is why the project comes out as one-of-a-kind – practically, there 
are zones in the light and heavy industry, inclusive of machine engineering, high technologies, and agrarian industry. As 
such, the investor receives the biggest possible choice.  

Features of the zones within TEZ:

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONE „MARITZA“                   

•	 Surface area - 5 000 000 m²

•	 ‘Maritza’ has come to be the first industrial zone in Bulgaria, being started back in 1996.

•	 As it is, over 70 manufacturing, commercial and logistics developments have been performed in it owned by world 
and home-renowned leaders in the electrical engineering, electronics, food and beverage industries.  

INDUSTRIAL ZONE „RAKOVSKI“

•	 Surface area - 1 000 000 m²

•	 25 companies in the automotive industry, chemistry, textile, logistics, F&B, power plant.
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INDUSTRIAL ZONE „KUKLEN“

•	 Surface area - 1 000 000 m², in close proximity to the international airport Plovdiv. 

•	 7 factories in the following industries: metal, machine engineering, chemistry, automotive, logistics.

PARK „INNOVATIONS“ 

•	 Surface area - 2 600 000 m²

•	 2 companies

•	 Project objectives:

•	 The following is upcoming on its development agenda: manufacturing and commercial facilities, a technological 
park, a cargo terminal with automobile and railway transport, logistic centers. The agrarian business in the region 
provides a good opening in the development of facilities for processing, storage, and trade with agricultural 
produce.  

INDUSTRIAL PARK „PLOVDIV“

•	 Surface area - 300 000 m², within Plovdiv

•	 36 companies in the IT and outsourcing sectors

•	 Plovdiv municipality has set its sight high at attracting investors in the industry of innovative manufacturing and 
high technologies.    

•	 Practicing partnership schemes jointly with research institutes and universities.  

AGRO CENTER „KALOYANOVO“

•	 Surface area - 800 000 m²

•	 Prime objective – development of organic agriculture and bio products 

•	 Activities – F&B, packaging stuff manufacture, distribution, equipment, chemicals, know-how, and services  

•	 The zone is to make use of waste-free technologies.

BENEFITS OF TRAKIA ECONOMIC ZONE:
•	 Strategic location on the map – it is comfortably seated at the point of tangency between Asia and Europe, 

down to North Africa, the Near East, and Russia; this is the first European country coming on the ancient silk road; 
here go 3 of the 10 pan-European channels (each of the European destinations lying within a 24-hour reach); key 
international railway routes; in close proximity to the International Airport Plovdiv; an intermodal gateway; within 
a 2-8 hour reach to the major ports Burgas and Varna (Bulgaria), Thessaloniki (Greece), Tekirdag (Turkey) and Russe 
(on the river Danube).

•	 Infrastructure supplies – roads, electrical supply, gas supply, water supply & sewerage, internet supply, landlines, 
etc.  

•	 A team dedicated 
to procurement of 
administrative procedures 
for facilitation and speed-
up of red-tape formalities   

•	 Skilled workforce

•	 9 reputable universities 
delivering technical courses 
and classes in economics 

•	 Over 80 secondary schools, 
reputable language 
schools, specialized schools   

•	 Customized vocational 
training facility producing 
skilled manpower
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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 него-

вото изграждане и оборудване до цялостното пространстве-
но оформление; 

•	 Конгресен център - организатор и домакин на над 500 про-
яви 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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СНЦ „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ 

  По-добър град, по-добър живот!

“БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е сдружение с нестопанска цел, което подпомага превръщането 
на град Пловдив и Област Пловдив в благоприятни икономически зони за инвестиции и 
предпочитани културно-исторически дестинации за туризъм.

СНЦ  „БИЗНЕСЪТ  ЗА  ПЛОВДИВ“ - представяне
Сдружението с нестопанска цел “БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ” е учредено с Решение №225/06.06.2017г. на Окръжен 

съд – Пловдив, като материализира идеята на няколко предприемчиви пловдивчани за активна работа за подо-
бряване на жизнената и бизнес-среда в Пловдив и общините на Пловдивска област. Ние отчитаме наличието на 
множество нерешени проблеми и лоши управленски практики на местно ниво, поради което желаем, използвайки 
капацитета на нашите членове и помощта на водещи консултантски фирми, да правим анализ на съществуващите 
проблеми и посочваме пътища за преодоляването им; да предлагаме решения, свързани с развитието на инфра-
структурата, които да са максимално ефективни за гражданите и бизнеса. На базата на своя опит, постигнати биз-
нес-успехи и споделени идеи, нашите членове желаят да дадат своя принос за икономическия, духовен и културен 
просперитет на региона.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Да защитава правата и законните интереси на своите членове; да развива духовния и културен живот в град 

Пловдив и да утвърди доброто име на предприемчивите и образовани пловдивчани; да насърчава диалога между 
представителите на бизнеса, отделни инвеститори, експерти и неправителствени организации от една страна, и 
общинската и областна администрация на Област Пловдив – от друга; да предприема и осъществява инициативи 
по привличане на национални и международни инвестиции на територията на Пловдивска област; да работи за 
повишаване на обществената активност на неправителствените организации и гражданите на град Пловдив и ини-
циативността на Община Пловдив за подобряване стандарта на живот в града; да проучва общественото мнение 
относно дейността на общинската администрация и местните служби на държавните институции и да информира 
гражданите и бизнеса относно съществуващи проблеми; да съдейства за подобряване на административното об-
служване на гражданите и юридическите лица от държавните институции, общините, обществените организации и 
юридическите лица, овластени да предоставят административни услуги; да участва пълноценно и ефективно в раз-
работването на програми и стратегии за развитието на град Пловдив и общините, включени в Пловдивска област; 
да обединява и насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионалната етика в областта на 
предприемачеството и инвестициите в Област Пловдив и недопускане на нелоялна конкуренция.

УЧАСТНИЦИ
На този етап Сдружението обединява 26 водещи 

пловдивски фирми: „АКТУАЛ ИНДЪСТРИС“ ООД, „АН-
ГЕЛ СТОИЛОВ-96“ АД, „АНДИ-Л“ ЕООД, „АРХЦЕНТЪР-А“ 
ООД, „АТАРО КЛИМА“ ЕООД, „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, 
„ДАИКС“ ООД, „ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ“ ООД, „ИНТЕР-
КОМПЛЕКС“ ООД, „КАМКО“ ЕООД, „КЦМ 2000“ АД, ЛК 
„ЛИДЕР“ АД, „МАКСКОМ“ ЕООД, „МАНДЖУКОВ“ ЕАД, 
„МОНИ МГ“ ООД, „МУЛТИКОМ“ ООД, „НОВИЗ“ АД, 
„ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП“ АД, „ПРОФИЛИНК“ ООД, СБА-
ЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, „ТЕД-БЕД“ ЕАД, „ТЕМПЕКС“ ЕООД, 
„ФИЛКАБ“ АД, „ХЕМИНГУЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ХМЦ“ 
АД, „ХЪС“ ООД. Председател на УС е инж. Любозар 
Фратев, Изп. Директор е г-н Ангел Стоев.

Понастоящем във фирмите на членовете на СНЦ „БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ“ работят над 10 400 човека, оборотът за 
финансовата 2016г. е 2 милиарда и 130 милиона лева, платените данъци са над 110 милиона лева, от които за местни 
данъци и такси: данък сгради – 1 милион и 10 хил. лева, такса смет – 1 милион и 34 хил. лева, данък МПС - 1 млн. и 
112 хил. лева.

Ние считаме, че обединените и добре насочени усилия на почтения бизнес от Пловдивски регион ще подобрят 
жизнената и бизнес-среда в интерес на всички. Надяваме се на подкрепа от страна на обществеността.

www.businessforplovdiv.com
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КЛУБ НА КОНСУЛИТЕ В ПЛОВДИВ
Le Club des Consules de Plovdiv 

На 30.01.2018 г. по покана на Хюсеин Ергани-Генерален консул на Република Турция в гр. Пловдив всички почет-
ни консули в града, в присъствието и на г-жа Добрина Проданова, Председател на Търговско-Промишлена Камара 
-Пловдив, се събраха и решиха да възобновят дейността на Клубa на Консулите в гр. Пловдив. 

За почетен председател бе избран г-н Хюсеин Ергани, а за негови заместници  - Почетните консули  на Германия 
г-жа Марияна Чолакова и на Молдова г-н Веселин Чипев.  

Събития :
Първото събитие за годината, което е подкрепено от клуба бе на 21 февруари,2018 г. - Международният ден на 

майчиния език. 

Под патронажа на г-н Здравко Димитров - Областен управител на област Пловдив и г-н Хюсеин Ергани – Гене-
рален консул на Р. Турция, с подкрепата на Клуба на Консулите  се проведе Многоезична културно-музикална 
програма, която за първи път събра всички представители на общностите, 
чуждестранните студенти, обучаващи се под тепетата и ученици от езиковите 
гимназии.

Клубът на Консулите в града планира през 2018 г.  благотворителни акции, 
инициативи в сферата на образованието, културата и спорта в интерес на 
гражданите в Пловдивски регион.

История на клуба:
Официално клубът стартира дейността си на 01.11.2006 г. ,когато,по идея на 

г-н Юмит Ялчън и г-н Никос Матюдакис, Генерални консули (2006)  на Турция  и 
Гърция , е създаден Клуб на Консулите в гр.Пловдив. Към тях се присъединява 
и тогавашния Почетен консул на Италия,г-н Пиетро Луиджи Гия.

На 15.12.2006 Клубът на Консулите подема внушителна кампания за набира-
не на средства за изграждане на Център за рехабилитация на деца болни от 
церебрална парализа в университетска болница „Свети Георги“.

В рамките на един час бяха събрани първите 50 хил. лева от проекта възли-
защ на 140 хил. лева, на специално за случая организиран коктейл в Тримон-
циум  с бизнесмени от трите държави и Пловдивския елит.  

След това към Клуба се присъединяват и Почетните консули на  Армения, 
Германия и Франция. В град Пловдив са открити и нови Почетни консулства 
на: Русия, Украйна, Молдова, Чехия, Албания, Мароко, Екваториална Гвинея и 
Израел.

Контакти на консулства в гр.Пловдив
ЧЕХИЯ
Канцелария: 4000 Пловдив, 
бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37
Международен панаир Пловдив, ет. 3
Tел.: +359 32 26 65 00, +359 889 005 000
E-mail: i.sokolof@abv.bg
Г-н Иван СОКОЛОВ
Почетен консул

УКРАЙНА
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив, ул. „Цар Калоян” № 8
Тел./факс: +359 32 655311, 655312
GSM: +359 888 709 980
E-mail: office@consulukr-plovdiv.bg
Г-н Димитър ГЕОРГИЕВ
Почетен консул

МОЛДОВА 
(Консулство)
Канцелария: гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 49
Капитъл Сити Център
Тел.: +359 32 306 401
Факс:+359 32 306 120
E-mail: office@consulmoldova-bg.com
Website: www.consulmoldova-bg.com
Г-н Веселин ЧИПЕВ
Почетен консул

ГЕРМАНИЯ
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив, ул. ”Съборна” № 7
Тел./факс: +359 32 650 454
E-mail: plovdiv@hk-diplo.de 
Д-р Мариана ЧОЛАКОВА
Почетен консул

ФРАНЦИЯ
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив, 
ул. „Драган Цанков” № 34А
Тел.: +359 32 63 13 42
Факс: +359 32 631343
E-mail: consulh@afbg.org
Г-жа Теофана БРАДИНСКА

РУСИЯ
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив, ул. “Цар Ивайло” № 16
Тел./факс: +359 32 62 20 93
E-mail: g.gergov@pconsul.v.bg
Г-н Георги ГЕРГОВ
Почетен консул

МАРОКО
(Консулство)
ККанцелария: 4000 Пловдив, ул. „Тодор Хрулев” № 7
Тел.: +359 32 62 46 64
GSM: +359 888 354 828
E-mail: glossov@biad-s.com
Г-н Светослав ГЛОСОВ
Почетен консул

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ
(Консулство)
Канцелария: Пловдив 4000, ул. “Сливница” № 6А, ет.1
Тел: +359 2 888 704 027
Факс: +359 32 650 599
E-mail: guineaecuatorialconsulado@gmail.com
Г-н Владимир КИСЬОВ
Почетен консул

АРМЕНИЯ
(Консулство)
Канцелария: Пловдив, бул. „Пещерско шосе № 201
Тел./факс: +359 888 34 20 80
Г-н Ехиязар УЗУНЯН
Почетен консул

ТУРЦИЯ
(Генерално консулство)
Канцелария : ул. “Филип Македонски” 10, 
4000 Пловдив
Тел.: 032/275 160, 032/ 275 177
Факс: 032/ 624 839
E-mail : consulate.plovdiv@mfa.gov.tr
Г- н Хюсеин ЕРГАНИ
Генерален консул

АЛБАНИЯ
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив, 
ул. “Трайко Китанчев” № 12
GSM:+359 888 626 809
Е-mail: apolonia_dimo@abv.bg
Г-н Аристир Андреа ДИМО
Почетен консул

ИТАЛИЯ
(Консулство)
Канцелария: 4000 Пловдив,  
ул. “ Петко Каравелов” № 26
Бизнесцентър „Европа” етаж 2
Тел.: +359 32 560269
Факс: +359 32 560271
Е-mail: consolato.plovdiv@esteri.it
Г-н Джузепе де ФРАНЧЕСКО
Почетен консул
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КОНСОРЦИУМ "ВКУСЪТ НА БЪЛГАРИЯ"
е дружество регистрирано в гр. Пловдив през 2017 год.от

“Стархо Со” ЕООД - с.Брестовица, обл.Пловдив

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Аграрен Университет - Пловдив

Винпром Лудогорие - Разград

Винарска Изба Румелия - Панагюрище

с цел да обединят и развиват дейност за постигането на:

- Съвместно участие за рекламиране, представяне и предлагане на Български продукти с гарантирано качество

- Съвместно участие за производство и гаранция за качеството на Български продукти

- Съвместно участие при подбора и разпространяването на Български качествени продукти

- Съвместно участие  за изпълнение на  други договори с предмет реклама и разпространяване на традиционни и 
качествени Български продукти

- Съвместно участие и организиране на  рекламни събития - панаири, изложения, дегустации, срещи и други 
прояви за Български качествени продукти.

Консорциум "Вкусът  на България", съвместно с Enterprise Europe Network - Пловдив  

организират  бизнес мисии в чужбина на местни и национални производители на качествени Български   
продукти ,за участия в В2В събития, с представяне, дегустации и срещи с потенциални партньори. 

От началото на дейността си Консорциум "Вкусът на България" има реални резултати в налагането на наши 
продукти на огромните далекоизточни пазари, като Виетнам, Китай, Камбоджа, Тайланд и др.

За повече информация :

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив   

Enterprise Europe Network    

Ул. Самара № 7, 4003 Пловдив

Tel.: +359 32 908 998

Е-mail: office@pcci.bg

www.pcci.bg
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА  - ПЛОВДИВ и 
КОНСОРЦИУМ "ВКУСЪТ НА БЪЛГАРИЯ" УЧАСТВАХА ВЪВ 
ФЕСТИВАЛА "БЪЛГАРСКА РОЗА"
декември 2017, гр. Ханой (Виетнам) 

Виетнам и България имат дългогодишни отно-
шения, основаващи се на традиционно приятел-
ство. Понастоящем България активно запознава 
виетнамците с културата си и разширява износа 
на стоки на виетнамския пазар.

Виетнам и България официално установяват ди-

пломатически отношения през 1950 г. В своята бор-

ба за национална независимост и обединение на 

страната виетнамският народ получи голяма под-

крепа от страна на социалистическия лагер, вклю-

чително и от България.

Виетнамско-българските отношения непрекъс-

нато се развиват през годините. В момента обемът 

на двустранната търговия е само около 100 милиона щатски долара го-

дишно. България активно изпълнява проекти във Виетнам за насърчаване 

на търговията. 

Успоредно с развитието на търговията двете страни засилват културния 

обмен. Посолството на България във Виетнам и Дружеството на виетнам-

ско-българското приятелство непрекъснато осъществяват художествени 

програми. Консорциумът "Вкусът на България" планира да покаже Българ-

ската култура, песни и танци във Виетнам, ще покани български художни-

ци да проведат изложби. Сега се проучва въпроса за откриването на Бъл-

гарския културен център, който да запознава местните хора с Българската 

култура и продукти. Много виетнамци са учили в България, и сега Виет-

намските младежи проявяват голям интерес към Българското образование, 

затова ще се организират презентации с представители на Български уни-

верситети.

Виетнам и България ще продължат да осъществяват търговски про-
екти и културен обмен, така че традиционните приятелски отношения 
да останат стабилна основа за икономическото сътрудничество между 
двете страни.

Проф. Нгуен Нгок Лам, Ханой 2017

Среща в Ханой на Консорциума "Вкусът на България", Българското 
посолство и Виетнамския бизнес / 2017
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II. В ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 
Бъдещето на вашия бизнес

Защо в последно време постоянно говорим за дигитализация на бизнеса?
Толкова ли е важна тя за управлението на съвременната компания? Не може ли да се работи, както се казва, по 

старомодния начин? - Всичко е много просто. Бизнесът винаги върви след потребителя. Ако клиентът е в интернет, 
тогава и бизнесът трябва да е там. А съвременните потребители вече са дигитализирани от интернет (Facebook, Twitter 
и други социални мрежи), както и от различните приложения. Потребителите отдавна са не само офлайн, те променят 
поведението си, те са в дигиталната екосистема.

Компаниите, които не искат да изпуснат клиента, също 
се налага да се променят, да се  дигитализират. Винаги е 
съществувало правило: компанията трябва да присъст-
ва на същия пазар и да използва същите канали като 
своите клиенти. Например във Facebook всеки ден са 
около 1 милиард 400 милиона души, а някои фирми все 
още не виждат Facebook като пазар. Или, например, всеки 
един от нас ежедневно използва смартфон, но защо досе-
га не всички компании разбират, че смартфона е ефекти-
вен канал на взаимодействие с потребителите.  

Говорейки за дигитализация на бизнеса,  имаме 
предвид излизането на компаниите на нов пазар  - Ин-
тернет. 

И накрая, днес, когато огромен брой потребители активно търсят информация в интернет, много компании все още 
изобщо не са там. Веригата може да бъде по-дълга: стоките (кола или обувки - няма значение) първо ще „пробват“ в 
близкия салон, след това ще търсят в интернет най-ниските цени и тогава ще купят офлайн. Но окончателното решение 
все пак вземат онлайн. И с всяка изминала година все повече хора постъпват именно така. Но и  автоматизацията на 
вътрешните процеси също е дигитализация.

Да кажем само, че дигитализацията има няколко пласта. 
Първо, подобряване на бизнес процесите, например, преминаването на процедурата от хартия в електронна. И 

второ, работа с клиенти в мрежата. Първият слой е важен, но не е основен. Все пак, подобрявайки взаимодействието с 
хората, положителният им опит е по-важен. И от тази гледна точка взаимодействието с интернет ще донесе повече пе-
чалби, отколкото автоматизирането на някои вътрешни бизнес процеси. А целта на дигитализацията все пак е печалба. 

Трябва да започне с разбирането, какво именно трябва да се дигитализира, какво трябва да се направи, за да полу-
чат потребителите положителен опит в общуването с компанията. Т.е. да се започне не с технологиите, а с наличния 
проблем. И осъзнавайки проблема, решава как да се променят технологията. Само в този случай промените ще доне-
сат на компанията приходи. 

Необходимо е да се уверите, че служителите не правят в компанията едно и също нещо, да оптимизират работните 
процеси. Уверете се, че всички служители нямат проблеми и в реално време имат достъп до информацията, от която 
се нуждаят. И така нататък - в тази посока. 

Какви възможности дава цифровизацията в работата с персонала на компанията? Управлението на човешките ре-
сурси е сложен процес. Ако компанията се позиционира като удобно място за работа, излъчвайки добро отношение 
към служителите, най-добрите от най-добрите специалисти ще отидат в такава компания. Но за тази цел организацията 
трябва да развие своята работодателска марка в Интернет.

Или да кажем, да вземем процеса на обучение на 
служителите. Онлайн обученията са много по-евтини от 
офлайн, те изискват само цифрово оборудване и в също-
то време решават много проблеми. Големите масиви от 
данни, получени с помощта им, позволяват например да 
се идентифицират най-добрите служители, за да се опре-
дели кой е подходящ за дадена позиция.

Преди няколко години Google взе предвид оценките 
от университета при наемането на работа, но след анализ 
на масива от данни стигна до извода, че тези оценки нямат 
голяма прогностична способност: отличните студенти не 
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винаги са били най-добрите служители. И Google вече не използва оценките като критерий, подходът им към интервю-
то се е променил, сега вниманието се насочва не към оценки, а към знания и полезни умения за работа. Какви качества 
топ мениджърите трябва да имат, за да могат успешно да извършват цифрови промени в компанията? Както знаете, има 
лидери от различен тип. Има администратори и командващи. Те често не са много добри при извършването на ефек-
тивни промени в организацията. Има лидери, които общуват добре, взаимодействат, могат да се включат, да вдъхновя-
ват и да образоват. Ето тези качества ще бъдат много полезни за успешната цифровизация на компанията.

Последните изследвания показват, че един добър ли-
дер трябва да бъде наблюдател. Той трябва да разбере 
какво се случва в света, на пазара, в отрасъла и да про-
мени компанията в съответствие с тези промени. Комби-
нацията от такива качества е почти гаранция за успешен 
завой на компанията за  възможностите на цифровата 
реалност. Дигитализацията на бизнеса върви на пълен 
ход. Какво обаче ще се промени в това отношение, какво 
ще стане норма, и какво ще изчезне например след 20 
години?  Например  банковия сектор. Модерните банки 
се опитват да намалят разходите за поддържане на кло-
нове, като предлагат на своите клиенти онлайн банкира-
не. По-малко клонове - по-малко служители - по-малко 
разходи.

Оперативните процеси в компаниите или ще изчез-
нат напълно, или с тях ще престанат да се занимават 
хора. 

Днес в много компании роботите успешно въвеждат 
данни. Социалните роботи могат да приемат поръчки. 
В болниците роботите се грижат за пациентите. След 
компютъризирането на процесите на финансовите бор-
си, няма вече нужда от хиляди брокери. Изчисленията 
отнемаха на хората много време, сега тези изчисления 
се правят от суперкомпютри. Това не означава, че не е 
необходимо човек. Просто дигитализирането помага на 
човек да се отърве от рутинните задачи и да се занимава 
само с най-интересното -  стратегията и развитието на 
бизнеса.

В последно време в Пловдив се обръща сериозно внимание на дигиталната трансформация на бизнеса.
Провеждат се много семинари и конференции свързани с дигиталната тема. През 2018г  Internet Media Group ще 

организира седем конференции Digital4 Plovdiv, насочени към различни бизнеси. На тях представителите на фир-
мите ще се срещнат с най-добрите специалисти, ще чуят тенденциите на пазара, нови технологии за оптимизиране на 
бизнес процесите и възможностите за разширяване на пазара, чрез дигитални инструменти и стратегии.

Източник: Internet Media Group/Търговско-Промишлена Камара-Пловдив
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B2B МАРКЕТИНГА
Революция и актуална бизнес тенденция

Сегментът B2B маркетинг е насочен към дългосрочното развитие на бизнеса
Използването на електронната търговия и интернет промени поведението на купувачите на B2B продукти. Тези 

промени доведоха до революция в B2B средата, маркетинговите тактики и практики на индустриалния маркетинг.

Под практика на прилагане на индустриалния маркетинг за насърчаване на стоки и услуги на пазара на B2B се 
разбира:

•	 търсене, привличане и формиране на целеви  
клиенти в  В2В бизнеса;

•	 мониторинг на В2В пазара в интернет, анализ на 
търсенето и на конкурентната среда;

•	 методи за придвижване на стоките и услугите на 
В2В пазара;

•	 инструменти на B2B маркетинга;

•	 интернет-маркетингови инструменти (редизайн 
на  сайта, контент на сайта);

•	 присъствие продукцията на фирмата в интернет ресурсите;

•	 формиране бранда на фирмата като работодател в интернета за набиране на персонал; 

•	 разработка и внедряване на програми за развитие на бранда в социалните мрежи.

•	 формиране на положителен имидж на компанията в интернет;

•	 повишаване качеството на продуктовия контент в корпоративния сайт, и социалните медии;

B2B потребителят излиза извън рамките на обичайната концепция за „клиент“. Потенциалните B2B потребители 
самостоятелно и активно се занимават с търсенето на интересуващата ги информация. Повечето клиенти купуват 
стоки или услуги от  B2B, след като прочетат положителни отзиви. Броят на хората, които споделят опита от закупува-
нето на B2B услуги и стоки нараства. В тази връзка маркетолозите на B2B стоки трябва да създадат позитивен имидж 
на компанията, както и привлекателно съдържание, информация за продукта и услугата, насочени към намиране, 
привличане и задържане на клиентите на B2B. Съдържанието на продукта трябва да привлича купувачите с качество, 
иновации, обратна връзка.

Търсенето на клиенти в B2B с развитието на технологиите обхваща и социалните мрежи. Клиентите винаги пред-
почитат индивидуален подход.

Технологията на мониторинг на социалните медии се използва за:

•	 формиране на бранда в социалните медии;

•	 стратегии за присъствие на бранда в интернет;

•	 привличане на клиенти при обмяната на знания и информация;

B2B маркетингът трябва бързо да се адаптира към променящите се условия и да разбере какво търсят B2B клиен-
тите в този момент.

Като ефективни методи за привличане на клиенти в бизнес В2В средата се признават:

•	 изходящ маркетинг;

•	 събитиен маркетинг;

•	 интернет-маркетинг.

Рейтингът на маркетинговите методи за привличане на клиенти е следната:

•	 web-сайт на компанията;

•	 новини, новинарски туитове (Twitter), e-mail;

•	 търговски маркетинг (акции, конференции, изложби);

•	 вътрешни продажби (увеличаване на средната продажба и броя на продажбите);

•	 професионални групи в социалните мрежи (LinkedIn, Facebook и др.);

•	 целеви имейл маркетинг;

•	 печатна реклама, информационни публикации;

•	 маркетинг в търсачките.

Най-популярните маркетингови методи са уеб сайтът на компанията, като се използват новинарски емисии. Уве-
личаване  броя на маркетинговите клиенти на сайта ще  доведе до закупуване на стоки, увеличаване на продажбите 
на компанията.
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Съвременната бизнес среда изисква компаниите да използват ефективни B2B маркетингови инструменти.
Успешната B2B стратегия на конкурентна компания трябва да използва различни маркетингови канали, като: при-

ложения за мобилни телефони, е-маркетинг, блогове, социални медии, видео маркетинг, онлайн и офлайн видео еми-
сии, анимирани изображения.

Средствата за промишлен маркетинг включват:

•	 дистрибуция,

•	 брандинг,

•	 участие в изложби,

•	 продажби,

•	 ценообразуване,

•	 контент маркетинг.

Контент маркетингът се използва за споделяне на знания и най-добри практики, изграждане на доверие, за при-
вличане на обещаващи връзки. Практиката на прилагане на визуален маркетинг създава конкурентно предимство и 
е средство за създаване на съдържание за маркетинговите стратегии. Социалните медии в настоящите условия на 
приложение на мобилните технологии създават, оформят, развиват марки. Създаване на медийна стратегия за B2B 
маркетинга се предхожда от наблюдение на потенциалните клиенти на марката, възприемането на продукта. Медий-
ната стратегия е в основата на онлайн B2B маркетинговата програма. Инструментите за медийната стратегия в B2B 
маркетинга са:

•	 web-сайт

•	 социални медии

•	 контент маркетинг: блогове, изследвания, електронни книги, специални и научни статии

•	 печатен материал

•	 маркетингови информационни системи, платформи.

Стратегията на B2B маркетинга в социалните медии се формира с помощта на следния стъпков алгоритъм:

•	 Стъпка 1. Определяне на целевата аудитория

•	 Стъпка 2. Определяне ключовите задачи на кампаниите

•	 Стъпка 3. Подбор на онлайн ресурси с висока концентрация на целева аудитория.

•	 Стъпка 4. Определяне поведенческите особености на аудиторията

•	 Стъпка 5. Разработка на контентните стратегии

•	 Стъпка 6. Определяне на метричните системи

•	 Стъпка 7. Определяне на необходимите ресурси

•	 Стъпка 8. Разработка на календарен план

•	 Стъпка 9. Оценка ефективността и корекция  на кампанията

Привлекателното съдържание се създава с помощта на:

•	 постове в блога;

•	 видео;

•	 електронни книги;

•	 имейли с новини от компанията;

•	 брошури;

•	 инфографики;

•	 тематически изследвания, анализи;

•	 уебинари, конференции.

Подробно с възможностите на дигиталния В2В марке-
тинг можете да се запознаете на специализираната конфе-
ренция Digital4 Plovdiv на тема ,,B2B Conference on Digital 
Marketing”, която ще се проведе на 27 Септември 2018 г. в 
гр. Пловдив организирана от дигитална агенция Seomax с 
подкрепата на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

Конференцията може да стане отправна точка за всеки 
бизнес от състоянието ,,започвам‘‘, към състоянието ,,правя‘‘.

Източник: Internet Media Group/Търговско-Промишлена Камара-Пловдив
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Регламент 2016 / 679
Има пряко действие; 

•	 Модернизиране на правила за защита на личните данни с оглед на бързото развитие на техно-
логиите и глобализацията; 

•	 Увеличаване доверието на потребителите в онлайн услугите;

•	 Хармонизиране правилата целия ЕС; 

•	 Да се даде на лицата по-голям контрол върху данните им  в дигиталния свят; 

Като „лични данни” се квалифицира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо 
лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, иденти-
фикационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическо-
то, физиологичното, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице;

Според Европейската комисия "личните данни са всякаква информация, свързана с физическо лице, независимо дали става 
въпрос за неговия личен, професионален или обществен живот. Може да бъде: 

•	Основна	информация	за	самоличността	•	Домашен	адрес	•	Снимки	•	Банкова	информация	•	Web	данни	като	местоположение,	IP	
адрес,	данни	от	"бисквитки"	и	RFID	етикети	•	Здравни	и	генетични	данни•	Биометрични	данни	•	Расови	или	етнически	данни	•	Поли-
тически	мнения	•	Сексуална	ориентация	и	всички	други	индивидуализиращи	данни	на	ФЛ.

Регламент 2016 / 679
Регламентът се прилага,
ако администраторът на данни (организация, която събира 

данни от жители на ЕС) или обработващ (организация, която 
обработва данни от името на администратора на данни, напр. 
Доставчици на услуги за облачна услуга) или субектът на данни-
те (лицето) се намира в ЕС. Освен това GDPR ще се прилага и 
за обработката на лични данни на субектите на данни в ЕС от 
администратор или обработващ, който не е установен в ЕС, но 
дейността му е: предлагане на стоки или услуги на граждани на 
ЕС (независимо от това дали се изисква плащане) и когато наблю-
дението  на тяхното поведение се проявява в рамките на съюза.

Регламентът не се отнася
Регламентът не се отнася за обработката на лични данни за 

дейностите по националната сигурност или правоприлагането 
в рамките на Европейския съюз; Регламентът не се прилага и 
за сектора на полицията и наказателното правосъдие, която 
предвижда правила за обмен на лични данни на национално, 
европейско и международно равнище.   

Законна основа за обработка 
•	 обработката е необходима за изпълнението на договор, по който съответното физическо лице е страна, или за да се пред-

приемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. 
•	 обработката е необходима за спазването на правно задължение, на което се подчинява администраторът. 
•	 обработката е необходима, за да се защитят жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. 
•	 обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична 

власт, предоставена на администратора. 
•	 обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, 

освен когато такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-специално когато данните обектът е дете. 

•	 Съгласие
•	 Обработване на специални категории лични данни
•	 Права на субекта на данни; Право на преносимост на данните; Право на възражение и автоматизирано вземане на индиви-

дуални решения.

Администратор
физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя 
целите и средствата за обработване на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от законодател-
ството на Съюза или на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат 
предвидени от правото на Съюза или на държавите-членки;

Обработващ лични данни
физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е 
трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване 
в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни 
от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката;

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ПО ТЕМАТА GDPR ?
ОБЩ  РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679
General Data Protection Regulation (GDPR)
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Регистри на дейностите по обработване
1. името и данните за контакт на администратора и, когато е приложимо, на съвместния администратор, на представителя на адми-

нистратора и на служителя по защита на данните; 
2. целите на обработката; 
3. описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни; 
4. категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, включително получатели в трети държави или 

международни организации; 
5. когато е приложимо, прехвърляне на лични данни към трета страна или международна организация, включително идентифика-

цията на тази трета страна или международна организация, а в случая на прехвърляния, посочени в член 49, параграф 1, втора алинея, 
документацията за подходящи гаранции; 

6. където е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни; 
7. където е възможно, общо описание на техническите и организационните мерки за сигурност, посочени в член 32, параграф 1. 

Сигурност на обработването
Предвид състоянието на техниката, разходите за изпълнението и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработката, както 

и рискът от различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът и обработващият прилагат 
подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира ниво на сигурност, съответстващо на риска, включително, inter alia, 
както е подходящо

Предварителна консултация
Администраторът се консултира с надзорния орган преди обработката, когато оценката на въздействието за защита на данните 

съгласно член 35 показва, че обработката би довела до висок риск при липса на мерки, предприети от администратора за смекчаване 
на риска.

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
Уведомлението съдържа:
1. описание на  естеството на нарушението на личните данни, включително, когато е възможно, категориите и приблизителния брой 

засегнати субекти на данни, както и категориите и приблизителния брой записи за лични данни; 
2. името и данните за контакт на служителя за защита на данните или на друго звено за контакт, където може да се получи повече 

информация; 
3. вероятните последици от нарушаването на личните данни; 
4. мерките, предприети или предложени да бъдат предприети от администратора за справяне с нарушаването на личните данни, 

включително, когато е уместно, мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици

Служител по защита на данните
•	 Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни за техните задължения по силата на нормативните 

актове за защита на личните данни;

•	 Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия 
лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането  на отговорности, повишаването на осве-
домеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

•	 При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава 
извършването на оценката;

•	 Да си сътрудничи с надзорния орган;

•	 Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната 
консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси

Право
на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ
на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган
на обезщетение и отговорност

Санкции

Източник : Издателство "Плутон 1“ -Пловдив
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          4003 Пловдив, ул. Самара No 7, ет. 3

          За контакт:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Тел.: (032) 908 989
e-mail: o	ce@pcci.bg web: www.pcci.bg

Пакетите могат да включват:

Изготвяне на Google My Business профил
Профил на обекта в сайта ни 
Допълнителна интерактивна навигация
Професионални снимки на обекта, генерирани от 
виртуалната разходка – 15 бр.

Лиценз за ползване интерактивната навигация в 
собствения сайт на обекта
Снимки от дрон
Въздушна панорамна снимка от дрон
2 мин. дрон видео на обекта
Допълнителни интерактивни приложения с цел 
информация, заявка, продажба, резервация и други 

Виртуална обиколка с неограничен брой точки на:

360 o  ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА - ПРЕДИМСТВО ЗА ВСЯКА ФИРМА
Какво означава 360 о Виртуална обиколка? 
360 градусовата виртуална обиколка е нещо повече от фотография. Това е изживяване за по-

требителя, което го пренася във Вашия обект 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни 
в годината от всяка точка на земното кълбо. Виртуалните обиколки, позволяват клиента да разледа 
всичко в 360 градусова „виртуална реалност” с интуитивна и лесна за ползване навигация.

Какви са ползите за Вашия бизнес от 360 о  заснемане? 
Над 90 % от Интернет потребителите ползват Google. Търсачката обработва над 1 000 000 000 (един милиард) 

търсения дневно, а 94 % от тези потребители първотърсят информация онлайн за даден бизнес, преди да го посетят. 
20 % от всички търсения в Google са търсения на местоположение на местни бизнеси. Потребителите преглеждащи 
информация за даден бизнес онлайн, включваща виртуална обиколка, е 2 пъти по-вероятно да се превърнат в клиен-
ти, а при потенциалните клиенти на възраст между 18 и 35 години, това е 2,5 пъти по-вероятно.

Според проведено от Google независимо проучване между 21 юли и 2 август през 2015 година, 67 % от потреби-
телите искат разглеждането на информацията за даден бизнес да има включена виртуална обиколка. За последната 
година броят на бизнесите, чието онлайн присъствие включва виртуална разходка, е нараснал с 300 %, което ясно 
демонстрира мощта на виртуалната обиколка като маркетингов инструмент.

Виртуалната обиколка ще постави бизнеса Ви на картата по възможно най-актуалния, съвременен и надежден 
начин - публикуване на Виртуалната разходка в Google My Business профил на Вашия обект, Google Maps и Google + 
по програмата Street View Trusted на Google. Добавяне на Виртуалната разходка в уебсайта на Вашия обект, Facebook, 
профила Ви в сайта за групово пазаруване, онлайн каталози и други.

Нашите виртуални разходки използват високотехнологични ресурси на Google и могат да позиционират бизнеса 
Ви като достъпност от всички възможни за търсене мобилни устройства. Основно предимство в днешно време, когато 
потребителите използват смартфоните и таблетите си наравно и дори повече от компютрите.

Google My Business  
Tой съдържа подробна информация за бизнеса ви, която се появява отдясно при търсения свързани с бизнеса. 

Чрез него потребителите ще имат възможността да получат информация за местоположение, публикации от Google+, 
вашата виртуална разходка, снимки от бизнеса, отзиви и връзки към социални профили. Наред с отзивите, Вашите по-
тенциални клиенти ще могат да виждат и рейтинга на Вашия бизнес, като самите те ще имат възможността да оставят 
такъв. Най-общо казано, Google My Business представлява една виртуална визитна картичка на Вашия бизнес, в която 
потенциалните Ви клиенти ще могат да научат цялата информация, която им е нужна – от работното време и дейност 
на фирмата, интериор, продукти, стоки и услуги, мнение на други клиенти и потребители чак до GPS навигация как да 
стигнат до вас. Така на практика вие ще имате един пълен профил на бизнеса си, който ще бъде напълно достъпен и 
видим в Google търсачката за десктоп компютри и всички мобилни устройства от всяка точка по света.

 Всяка една наша 360 градусова виртуална обиколка е с вграден QR код и възможността разходката да бъде 
направена с VR очила ( очила за виртуална реалност)

 Tour Dash – иновативно допълнение във виртуалната разходка на Вашия бизнес, предлагащо креативни, инова-
тивни и целящи улеснение достъп на потребителя до предоставяните до Вас стоки и услуги. Платформата предоста-
вя интерактивност на обиколката, така че по време на разходката си, потребителят да може да получи допълнителна 
информация за това, което вижда. Разширението е много подходящо за заведения, ресторанти, магазини и различни 
видове обекти, предлагащи различни услуги и продукти, от които клиентите могат да се възползват директно от 
виртуалната си разходка. TourDash разполага с широк спектър от възможности за персонализация, определени по 
тези критерии.

 Изграждате доверие с висококачествени виртуални обиколки, които ще позволят на хората да усетят атмос-
ферата в обекта Ви, още преди да са го посетили. Тези всеобхватни виртуални преживявания създават по-голямо 
доверие сред потенциалните гости и клиенти.

112 II. В ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ



          4003 Пловдив, ул. Самара No 7, ет. 3

          За контакт:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Тел.: (032) 908 989
e-mail: o	ce@pcci.bg web: www.pcci.bg

Пакетите могат да включват:

Изготвяне на Google My Business профил
Профил на обекта в сайта ни 
Допълнителна интерактивна навигация
Професионални снимки на обекта, генерирани от 
виртуалната разходка – 15 бр.

Лиценз за ползване интерактивната навигация в 
собствения сайт на обекта
Снимки от дрон
Въздушна панорамна снимка от дрон
2 мин. дрон видео на обекта
Допълнителни интерактивни приложения с цел 
информация, заявка, продажба, резервация и други 

Виртуална обиколка с неограничен брой точки на:

Как се прави 360° Виртуална обиколка?  
Заснемането се извършва с най-висок клас професионална фотографска техника – професионални фотоапарати, про-

фесионални Fish Eye обективи и стабилизираща техника. Всички панорамни изображения се заснемат в HDR режим, който 
позволява високо ниво на детайл и равномерна осветеност на панорамите дори и в много контрастни ситуации с рамер 
над 40 мегапиксела. Заснемането на панорамните изображения от въздуха се извършва с последно поколение дрон DJI 
Phantom 4 Pro, което гарантtира безупречно качество на снимките.Минималният и максималният брой на панорами-
те се определя от големината на обекта, а максималното разстояние между отделните точки не трябва да надвишава 4 
метра и трябва да следва естествения/физически начин на придвижване из обекта. Не на последно място, панорамните 
изображения се извършват от сертифициран на Google фотограф за България по програмата Google Street View Trusted, 
обработват се с достъпен само за сертифицирания фотограф софтуер, предоставен от Google и се сглобяват под формата 
на 360 градусова виртуална обиколка.

Кой може да снима 360 градусови панорамни обиколки и защо да работите с нас? 
Подобряването на видимостта на даден бизнес чрез 360 градусова виртуална обиколка се извършва единствено и само 

чрез заснемането от сертифициран от Google фотограф за България. Сертифициарният фотограф разполага с необходимата 
разрешена от Google техника за заснемане и софтуер за обработка на 360 градусовата виртуална обиколка, която да гарантира:

 Качеството на заснемане на 360 градусовата обиколка.
 Създаването на 360 градусовата обиколка така, че да може да бъде качена във всички онлайн приложения.
 Възможността за допълнителни персонализации, навигационни менюта и разширения за всеки един бизнес, съз-

давайки му индивидуалност и привлекателност за потребителите.

Кой може да се възползва от 360 градуса панорамна обиколка?
 ХоРеКа секторът
 Спортни зали, магазини и производители на спортно облекло
 Бизнес центрове
 Частни и държавни клиники и болници
 Различни видове производствени предприятия и фабрики
 Търговски центрове
 Музеи
 Общини и кметства
 Фризьорски и козметични салони и центрове
 Агенции за недвижими имоти и други обекти, които искат да изпъкнат и привличат клиенти чрез тази услуга.

Процес на заснемане на 360° Виртуална обиколка и публикуване в Google и Google Maps.
 Пишете ни или ни се обадете, за да насрочим среща, на която да обсъдим всичко, което Ви интересува.
 При срещата с Вас ще уточним детайлите около изграждането на виртуалната Ви 

обиколка и ще изберем най-подходящия ценови пакет за Вас.
 В предварително уговорен за срещата ни ден, наш екип от сертифицирани от Google 

специалисти ще направи професионално заснемане на обекта Ви.
 До 20 работни дни след заснемането, Вашата Виртуална обиколка ще е достъпна за всички онлайн.

Как да поръчам панорамна обиколка за моя бизнес?
Процесът при поръчка на 360 градуса виртуална разходка е съставен от няколко стъпки:

 Контакт с нас и уговорка за среща по телефон или на живо с наш сертифициран специалист – /виж  по-долу Контакти/

 Получаване на цялата информация за обекта и получаване на оферта
 Изпълнение на услугата „360 градуса виртуална обиколка“

360 o  ВИРТУАЛНА ОБИКОЛКА - ПРЕДИМСТВО ЗА ВСЯКА ФИРМА
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ИКОНОМИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО 
Новото явление на хоризонта

Знаете ли какво всъщност е споделена икономика?
Всички твърдим, че я разбираме, но на всеки от нас му е трудно да я опише. Най-често я свързваме с компании 

като Uber, Airbnb, Zipcar, Elite, както и още над 10 000 предприятия, работещи на споделения принцип. Чували сме 
термините възвръщаема икономика, икономика на взаимодействието, P2P и какво ли още не, но какво е общото 
между всички тези сложни словосъчетания? Думата „споделена“ ли? А към кой от конкретните термини можем да 
категоризираме нашумелите компании?

Споделена икономика е пазарен модел, който работи на принципа на 
споделената консумация – даваш пари и в замяна получаваш възможността 
да ползваш нещо за определен период от време. Истината, в днешно време,  
се оказва малко по-различна. Ако трябва да бъдем максимално коректни ние 
доброволно споделяме нещата, които притежаваме и моментът, в който мо-
нетизираме дейността (гореспоменатите компании) тя по-скоро се превръща 
в достъпна, а не до толкова споделена. Всички тези компании имат две сход-
ни характеристики: взаимодействие между търсенето и предлагането. Твърде 
често, обаче, ние използваме фразите взаимозаменяемо, когато има действително 

ключови разлики, които трябва да бъдат разгледани, за да се разбере как тези нови категории оформят нашата икономика.
Връщайки се на синонимите стигаме до извода, че общото между тях е стоенето задружно под шапката на терми-

на „достъпна икономика“, който сам по себе си вече не е концепция, а бизнес модел. В официалното му определение 
се пояснява как стоките и услугите се търгуват на основата на достъп, а не собственост: отнася се за отдаване 
под наем на нещата временно, а не за постоянен продан. Понятието е като корекция на вече добре познатата ни 
споделена икономика, защото основните играчи в нея са търговски предприятия, чиито бизнес не налага споделяне.

За да стане напълно ясна разликата между двете понятия ви ги обясняваме в два конкретни примерa: Компанията 
CouchSurfing Inc. е социална мрежа, чиято цел е да свързва хора по света, които пътуват и трябва да пренощуват 
някъде, но не познават никой местен, с местни, които имат свободен „диван“ и нямат нищо против да го споделят. 
Следващият пример е този на компанията Airbnb където пък през интернет платформа се свързват хора, които си 
търсят евтина квартира на конкретното място, с такива, които предлагат под наем такава. Изводът е, че при първата 
платформа не се поискват пари или работят на принципа на плащането по желание, а при втората има монетизи-
ране на услугата, но на ниска цена. Повечето хора не правят разлика в понятията и използват двете, за да назоват 
едно и също нещо, което не им пречи пък да създават все повече такъв вид компании, развиващи икономиката ни.

След споделените квартири, пътешествия и работни места, в последните месеци нашумяха споделените жилища. 
Целта им много напомня студентските общежития, при които с малка сума пари плащаш наем, консумативи и дреб-
ни удобства, но единствената уловка, е че трябва да си поделяш квартирата с някой друг. Идеята на споделените 
жилища е същата, но плащаш определен пакет от удобства, в които са съобразени нуждите на младежите, водещи 
забързан и дигитален начин на живот, и получаваш безплатен достъп до интернет и поддръжка на помещенията, в 
които са осигурени всякакви дигитални устройства и машини и всичко това на много ниска цена.

Разбира се, както във всяко домакинство и тук е напълно възможно да се появят проблеми при сблъсъци на 
характери и несъответствие на битови навици, но всяка връзка е сложна и изисква компромиси и комуникация. 
Най-големите компании, предлагащи този тип „излизане от комфортната зона“ са Common, Pure House, Open Door и 
WeLive и все повече и повече други – проверете ги и току виж сте решили да опитате от този начин на живот.

Дали е добър бизнес модел или не споделената икономика е факт, който скоро няма да избледнее, защото с всеки 
изминал ден и поява на нов вид технология, нуждата от социално общуване, било то чрез разговор, покупка 
или размяна, става по-голяма и хората измислят какви ли не иновативни начини, за да задоволят тази си потреба. 
Поради тази причина все по-често ще ставаме свидетели на появата на нови споделени бизнеси, които ще разноо-
бразяват всекидневието ни.
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Пет промени, които икономиката на споделянето ще донесе в обществото ни
Макар допреди няколко години никой да не беше чувал за нея, днес икономи-

ката на споделянето по всеобщо мнение е явление, което вече осезаемо променя 
обществото ни. Само в САЩ през отминалата година 45 млн. души са работили в 
сферата на споделената икономика, а близо два пъти повече са използвали нейните 
услуги. По същество икономиката на споделянето (sharing economy) включва реди-
ца уебсайтове и мобилни платформи, които позволяват на потребителите да споде-
лят своите автомобили, жилища, вещи или други ресурси. Споделянето, разбира се, 
не е нещо ново и датира още от зората на човешката цивилизация. Това, което променя нещата днес и го превръща 
във феномен, са уеб и мобилните технологии, които улесняват значително откриването на правилния човек близо 
до нас, комуникацията с него, заплащането и предоставят необходимите гаранции за двете страни в този процес.

„Именно технологиите са това, което вдъхна живот на икономиката на споделянето и позволи на всички нас да 
споделяме нашите вещи, домове, умения или дори свободното си време. Тази промяна идва точно навреме – в 
момент, когато наблюдаваме натрупване на умора от някои ефекти на традиционната икономика като например 
консуматорските навици или нормираното работно време“ – споделя Васил Димитров, съосновател на онлайн 
платформата за споделяне на услуги и свободно време iamfree.pro. Тя позволява на всеки желаещ да предостави 
своето време срещу заплащане, както и да си „купи“ време, когато не разполага с такова. Чрез платформата вече се 
предлагат множество различни услуги – от дизайн, фотография, писане на текстове и изработка на сайтове, през 
водопроводни и ремонтни дейности, до най-прозаичните неща като набиране на текстове, копиране на документи, 
разхождане на домашни животни или просто купуване на кафе.

„Убедени сме, че икономиката на споделянето може да допринесе много за едно по-устойчиво общество и съз-
дадохме iamfree.pro именно за да подпомогнем този процес“ – добавя Тодор Костов, съосновател на платформата. 
Според двамата млади предприемачи, има пет основни начина, по които sharing economy ще внесе позитивна про-
мяна в обществото ни:

По-ефективно използване на ресурсите
Икономиката на споделянето е реална алтернатива на традиционния консуматорски модел, при който потреби-

телите купуват нови и нови продукти, които скоро след това изхвърлят или изоставят някъде в килера, в очакване на 
следващите новости на пазара. За разлика от този модел, при икономиката на споделянето един човек можем да за-
купи даден предмет или недвижим имот, който след това да се използва от мнозина. По този начин собственикът му 
си възвръща част от средствата, изразходвани при покупката, а онези, които го наемат, спестяват значителна сума, 
защото не се налага да го закупуват и те. Ползата е за всички участници в процеса, както и за природата като цяло.

Възходът на микро – предприемачеството
Новите платформи за споделяне позволяват на всеки обикновен човек да стане микро – предприемач, който 

може да печели от това, с което разполага – свободни помещения, автомобил, инструменти, техника или пък специ-
фични умения. През последните години се появиха десетки нови сайтове за споделяне, които на практика позволя-
ват на един интернет потребител да споделя почти всичко – дори фитнес уреди, лодки, палатки и какво ли още не. 
По този начин всеки може да се окаже с много нови източници на приходи, за които дори не е подозирал.

Силен акцент върху доверието
Икономиката на споделянето поставя доверието във фокуса на взаимоотношенията. Новите платформи, които 

са част от нея, влагат много ресурси в изграждането на доверие чрез различни онлайн инструменти за оценяване 
на участниците, което позволява недобросъвестните потребители да отпаднат по естествен път. Този ефект може 
да има важно значение във време, когато компании, институции и авторитети от всякакъв вид изпитват дефицит на 
доверие.

Оптимизиране на градската инфраструктура
Във време, когато над половината население на планетата живее в градовете, а мегаполисите с над 10 милиона 

жители вече са 34, общинските власти и инфраструктурни компании се задъхват и често не успяват да осигурят 
очакваното качество на живот за всички. В тези условия sharing economy може да донесе значителни възможности 
за оптимизация, допринасяйки много за по-добрия живот на всички жители. Сайтовете и мобилните приложения 
за споделено пътуване или за споделено използване на гаражи и парко места могат да позволят по-ефективното 
използване на ресурсите, което да облекчи и без това натоварения трафик в големите населени места.

Възможност да печелим от свободното си време
Времето винаги е било основния ресурс, който хората могат да споделят сре-

щу заплащане и това е самото естество на наемането на работа. С нови онлайн 
платформи като iamfree.pro обаче споделянето на време се улеснява значител-
но и се извежда на друго ниво. Потребителите вече имат свободата да печелят 
пари във всеки момент, в който пожелаят и сами да освободят времето си тогава, 
когато им трябва. Те могат например да поемат огромен брой задачи днес и да 
си освободят следващите няколко дни, когато биха искали да пътуват. Могат да 
спечелят пари както от квалифициран труд, така и от услуги, за които не са нужни 

специални умения, като разхождане на кучета, набиране на текстове или извършване на покупки за някой друг. Или 
сами да си „купят“ нечие време, когато са затрупани с работа. Това прави времето много по-конвертируемо и позво-
лява на участниците в споделената икономика да печелят дори от своите 15 свободни минути, вместо да се налага 
да работят по 8 часа в продължение на 5 дена в седмицата, за да си заслужат заплатата в края на месеца.

Източници: newtrend.bg, Pixel Media
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Тel: (+359 32) 275 656, 275 601

Fax: (+359 32) 633 770

www.noviz.com
www.noviz-beauty.com

 

 

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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Тel: (+359 32) 275 656, 275 601

Fax: (+359 32) 633 770
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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. – MORE THAN 25 YEARS SUCCESSFUL BUSI-
NESS 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, АBS, additives for the plastic 
industry, etc.

PRODUCTION of three-layer films and polyethylene 
packages with and without flexographic printing: reusable 
bags, garbage bags, including compostable ones, bags and 
garbage bags stacked up and in rolls.

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment 
(tanning beds, SPA capsules, medical-cosmetic equipment, 
professional cosmetics), hotel equipment, heating pumps. 
Brand portfolio: Sybaritic, Hapro, Health Company, Eliits,  
Soleo, Body Health, 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, PR, training, business 
seminars.

НОВИЗ АД - ПОВЕЧЕ ОТ  25 ГОДИНИ  УСПЕШЕН 
БИЗНЕС И ПОДКРЕПА НА ДУХОВНОСТТА. 

ДИВЕРСИФИЦИРАНА ФИРМЕНА СТРУКТУРА, 
СЪСТАВЕНА ОТ РАЗЛИЧНИ  НАПРАВЛЕНИЯ С ОБЩА 

БИЗНЕС КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ:

ИМПОРТ, ПРОДАЖБА И РЕЕКСПОРТ НА ПОЛИМЕРИ: 
HDPE, LDPE, LLDPE,  PP, PS, АBS,  добавки за 
пластмасовата индустрия и др. 

ПРОИЗВОДСТВО на трислойни фолиа и 
полиетиленови опаковки с и без флексопечат: торби за 
многократно използване, пликове, чували,  в т. ч. и 
компостируеми, пликове и чували на стек и на ролка.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване 
(солариуми, спа-капсули, медико-козметична апаратура, 
професионална козметика, медико-козметични 
лазери, фармацевтична козметика), хотелско 
оборудване, термопомпи. Бранд портфолиото включва: 
Sybaritic, Hapro, Health Company, Elits, Soleo, Valera, 
Body Health, 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, бизнес 
семинари.
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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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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ  
В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

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

•	 Издаване на сертификати за произход;

•	 Заверяване на търговски фактури и други търговски и 
удостоверителни документи;

•	 Покани - декларации за чужденци;

•	 Вписване на фирми в търговския регистър на БТПП;

•	 Регистрация на търговски представителства на 
чуждестранни лица;

•	 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 за запитвания и съдействие.

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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В ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ ПОЛУЧАВАТЕ:  

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. Акредитацията се отнася както за БТПП, така и за 28-те организации, 
членуващи в Единната система на Българските търговско-промишлени палати/камари – поименно изброени на ин-
тернет страницата на Международната търговска камара, включително Търговско-Промишлена Камара – Пловдив. 

Етикетът е отпечатан върху бланките на БТПП за непреференциални сертификати за произход, като е важно да 
се отбележи, че единствено оторизирани от МТК палати могат да използват такива бланки. Формуляри се закупуват 
само от офисите на БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари. За нашия регион това е Търгов-
ско-Промишлена Камара – Пловдив с двата си офиса – на ул. “Самара“ 7 и непосредствено до Митница - Пловдив на 
бул. “Кукленско шосе“ 32А – сградата на „Митнически терминал“, офис 204. В същите офиси се изготвят и заверяват 
сертификати за произход.

БТПП обръща внимание, че неоторизирани организации нямат право да ползват бланки с логото на Палатата 
и акредитационния знак на Международната търговска камара.

Съгласно изискванията на Закона за Митниците, БТПП има официално разрешение от Агенция „Митници“ за 
издаването на непреференциални сертификати за произход.  

Непреференциалните сертификати /т.нар. Обикновена форма/ се използват за прилагането на нетарифни мер-
ки спрямо стоките, за които се отнасят – при забрана за внос на стоки, произхождащи от определена страна, усвоя-
ване на квоти, статистика. Обичайна 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 държа-
ви. В определени случаи се изисква и при участие в търгове и обществени поръчки за доставка на стоки по финан-
сиращи програми, както и при някои вътреобщностни доставки в рамките на Европейския съюз. 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
Институтът на Търговското представителство на чуждестранно лице е уреден в чл.24 ал.1 от Закона за насърчава-

не на инвестициите. Търговските представителства не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дей-
ност. 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. 
Търговското представителство подлежи на регистрация в БТПП чрез регионалните Камари, където необходимите 
документи се внасят лично от представляващия търговското представителство след заплащане на такса. Предсе-
дателят 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 представи-
телства пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др.

Когато се подава заявление за издаването на сертификат, който ще се представи пред регионалните структури на 
Дирекция „Миграция“ към МВР за издаване на разрешително за пребиваване на територията на Република България, 
е необходимо да се предостави и допълнителен набор от документи, доказващи:

1. Активна стопанска дейност на чуждестранното лице не по-малко от една година преди подаване на искането 
за издаване на сертификат;

2. Данъчна изрядност на чуждестранното лице;

3. Програма за планираните и декларация за осъществените дейности на представителството (за новорегистри-
рани представителства се изисква само програма).
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Подробна информация и образци от документите можете да намерите на сайта на Търговско-промишлена камара 
– Пловдив (http://pcci.bg/Trade_reprezent/index.html). 

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.

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-декларации:

-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 интелек-
туалната собственост, за да извлекат максимална полза от собствените си активи. Закрилата на интелектуалната 
собственост може да подпомогне компаниите в почти всеки аспект от 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.
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•	 ИС може да генерира приходи за компанията чрез лицензиране, продажба, или комерсиализация на защи-
тените продукти или услугите, което може значително да подобри пазарния дял или повиши печалбите на 
компанията.

•	 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 обучаваща 

организация за професионална квалификация, част от структурата на НЦПО към Търговско-Промишлените 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: office@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 
конкретно запитване.

 Допълнителни услуги: кетъринг, логистика за гостите, осигуряване на хотелско настаняване на преференциал-
ни цени в близост до залата.

За повече информация – www.pcci.bg
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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, etc. 

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 40 projects on different topics, but mainly in supporting regional SMEs competitiveness and 
innovation by tailor-made 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] 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

SHAR-EEN
Opportunities for European Entrepreneurs 
in the Sharing Economy

COSME, GA No. SI2.763745 2017-2019

Contact us at: 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. 

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.
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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 

129



- 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 желания вид партньорство с чуждестранни фирми. Публикуването на профили в мре-
жата 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 международно изложение или конференция с конкретна насоченост и тематика. 

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. 

•	 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

Какъв е принципът на мрежата за предоставяне на услуги?
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Enterprise Europe Network организира международни партньорски/брокер-
ски срещи в областта на различни сектори. Брокерските събития са форум за 
B2B срещи в рамките на международни изложения, по време на които иноватив-
ни 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 ката-
лога, като посочите  
     Plovdiv Chamber of Commerce and Industry 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 изпра-
щат и приемат заявки за срещи през своя акаунт за достъп до платформата 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, на самите срещи. 

•	 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

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде 
използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не отразява непременно политиките на ЕК. 131



ПРОЕКТ SharEEN  
Споделената икономика – възможности за фирмите

На 1 декември 2017 г. стартира проектът „SharEEN  – Възможности, които предоставя споделената икономика 
на Европейските предприемачи“, финансиран по програма COSME на Европейската Комисия (ЕК). Изпълнението 
на проектните дейности е в рамките на две години, като се предвиждат срещи, обучения, менторство и обмяна на 
опит между предприемачи от партньорските държави.

Съвместната икономика, понякога наричана "икономика на споделянето", според определението на ЕК, обхва-
ща голямо разнообразие от сектори и се развива бързо в цяла Европа. Много хора в ЕС вече са използвали или 
са наясно с услугите за споделяне на ресурси, които варират от споделяне на места за настаняване и средства за 
пътуване до битови услуги. Споделeната икономика осигурява нови възможности за гражданите и за иновативните 
предприемачи. 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е партньор по 
проекта SharEEN  съвместно с още 7 организации от 5 европей-
ски страни: Канарски Технологичен Институт (Испания) - Коор-
динатор на проекта, Асоциация на индустриалния бизнес Нава-
ра (Испания), SPIN SRL - Калабрия (Италия), Фондация за развитие 
- Люблин (Полша), ASTER - Болоня (Италия), Търговска Камара - 
Мадейра (Португалия) и SBA Братислава (Словакия).

Целта на проекта е да се идентифицират и популяризират он-
лайн платформи за споделена икономика, да се обмени опит с 
всички заинтересовани страни, да се обучат и напътстват фир-

ми и социалните предприятия с интерес в тази сфера, както и други заинтересовани участници, да се изградят общи 
мрежи по интереси. Освен това проектът цели изграждане на знания и капацитет сред служителите на мрежата 
Enterprise Europe Network (EEN) в областта на споделeната икономика, като чрез придобитата експертиза впослед-
ствие бъдат въведени допълнителни услуги и пакет консултации в помощ на бизнеса и на стартиращите предпри-
емачи, изготвяне на интерактивна географска карта на действащите инициативи и участници по региони, и други.

Повече информация очаквайте тук:  https://www.facebook.com/SharEENeu/
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СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
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Източник: Европейска Комисия
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гр. Пловдив
GSM: 0888 991 625, 0887 259 787

E-mail: info@lumbreco.com

www.lumbreco.com

Лумбреко -
листни торове и 

растежни стимулатори 
- гарант за ефективно 

земеделие.
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Сребърна бижутерия
направена в България

www.tokash.bg
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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

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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