WELCOME TO KAZANLAK!

GALINA STOYANOVA
Mayor of the KAZANLAK
Municipality

DEAR INVESTORS,
We have been working and work for the Kazanlak
Municipality with great respect and pride to turn
Kazanlak into a cosy, beautiful and modern location. Over the years its economy has been flourishing due also to tourism as Kazanlak is famous
for its rich cultural and historical heritage left by
the unique and mysterious Thracians.
Life has been thriving here from Antiquity and
the town has faced many historical twists, but accommodated to the circumstances, survived and
flourished.
Therefore, I am strongly motivated together with
my team to invest even more efforts into Kazanlak to assure its modern and sustainable development. You are the key partners on whom our
town would relies on.
With my team we are preparing this publication
during highly uncertain times when the COVID-19
outbreak has swept over the entire world. However, we are convinced that Kazanlak will keep its
worthy place on the world’s map in the future as
well as it has done for the last 3,000 years.
Thank you in advance for your kind attention and
looking forward to discussing opportunities with
you!

ДОБРЕ ДОШЛИ В КАЗАНЛЪК!

ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,
За община Казанлък работим винаги с огромно
уважение и гордост, за да бъде уютнo, красивo
и модернo място. През годините икономиката
й процъфтява и поради туризма, тъй като
Казанлък е известен с богатото си културноисторическо наследство на уникалните и
мистериозни траки. Животът е процъфтявал
тук от Античността и градът се е сблъсквал с
много исторически обрати, но приспособен
към обстоятелствата, оцелява и процъфтява.
Затова съм силно мотивирана да инвестираме
още повече усилия в Казанлък, за да осигурим
модерно и устойчиво развитие. Вие сте
ключовите партньори, на които общината ни
би разчитала.
С моя екип подготвяме тази публикация по
време на изключително несигурни времена,
когато огнището на COVID-19 е обхванало
целият свят. Ние обаче сме убедени, че
Казанлък ще запази своето достойно място на
световната карта и в бъдещето, както е било
през последните 3000 години.
Благодаря Ви предварително за любезното
внимание и с нетърпение очакваме да
обсъдим възможностите с Вас!

Sustainable economic policy since 1997 achieved
by a broad consensus over the cornerstones and
it continues to dominate reforms at present.
A currency board establishes a fixed exchange
rate (to EUR) 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.
Bulgaria is a member country of NATO since 2004
and EU since 2007.
Bulgaria’s 10% corporate and personal income
tax rates are the lowest flat rates in EU. A quick
comparison, Romania holds 16% corporate and
personal income tax rates, Serbia - 15%, and the
Czech Republic respectively 19% and 15%.

Стабилната икономическа политика от 1997 г.
е постиганата с широк консенсус за основните
пунктове и продължава да доминира в
реформите и до момента. Валутен борд
установява режим на фиксиран валутен
курс (към еврото), при който Централната
банка не може да финансира правителството
или търговските банки. България ще
запази фиксирания курс до приемането на
еврото, което е част от споразумението за
присъединяване към ЕС.
България е държава-член на НАТО от 2004 г. и
ЕС от 2007 г.
В България се прилага ставка от 10% за
данък върху доходите на физическите и
юридическите лица – най-ниските данъчни
равнища в ЕС. Бързо сравнение: Румъния
облага с 16% корпоративен и личен данък
върху доходите, Сърбия - 15%, а Чехия
съответно 19% и 15%.
Според данни на Евростат:
•
БВП на България за 2018 г. е 3,1 - повисок от ЕС-27 - 2,1;
•
Държавният дълг спадна от над 100%
от БВП през 1997 г. до 20,2% (2019-Q3)
- второто най-ниско в ЕС-27; Средната
стойност за ЕС 27 за същия период:
79,5%.
•
Третото най-ниско съотношение в ЕС
на държавния дълг към БВП отново
e в България (28,9%). Преди България
са само Естония и Люксембург според
доклада на Евростат за 2019 г. - Q3.

According Eurostat data:
•
The 2018 GDP of Bulgaria is 3,1 - higher
than EU-27 – 2,1;
•
The public debt went down from over
100% of GDP in 1997 to 20,2% (2019-Q3)
–the second lowest in EU 27; The EU 27
average for the same period: 79,5%.
•
The third lowest ratio in EU of government debt-to-GDP was recorded again
in Bulgaria (28.9%) next only to Estonia’s and Luxembourg’s according to Eurostat’s 2019 – Q3 report.
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BULGARIA IN THE WORLD CHARTS

БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА

In the 2019 Global Competitiveness Index (GCI)
of the World Economic Forum in Davos (www.
weforum.org), Bulgaria keeps its ranking as 49th
(out of 141) compared to Serbia (72th), Romania
(51th), Greece (59th), Turkey (61th), and Poland
(37th). Bulgaria keeps its best scores in “Macroeconomic environment” (90 out of 100) which is
close to Europe and North America average.
In the 2019 “Doing Business” report of the World
Bank (www.doingbusiness.org), Bulgaria ranks
59th out of 190 countries, compared to Turkey
(43th), Hungary (53th), Greece (72th), Italy (51th)
and Romania (52th).
The best scores that Bulgaria receives, along with
Germany and France are as economy set best
regulatory performance in time to import and in
“Starting business” 85 points out of 100.
Since 1996, the index published in Economic
Freedom of the World Report (www.freetheworld.com) by the Fraser Institute (Vancouver,
Canada) has been measuring the degree to which
the policies and institutions support economic
freedom. In the 2019 edition of the Index Bulgaria ranks 37th (out of 159). Bulgaria keeps its best
scores as “Sound money” (9.4 score),
“Regulation” (7.7) and “Freedom to trade internationally” (8.1).

В Индекса за глобална конкурентоспособност
(GCI) за 2019 г. на Световния икономически
форум в Давос (www.weforum.org) България
запазва 59-тото си място (от 141) в сравнение
със Сърбия (72), Румъния (51), Гърция (59),
Турция (61) и Полша (37). България запазва найдобрите си резултати в „Макроикономическа
среда“ (90 от 100), стойност, близка до
средната за Европа и Северна Америка.
В доклада “Правене на бизнес” за 2019 г. на
Световната банка (www.doingbusiness.org)
България е 59-та от 190 страни, в сравнение с
Турция (43), Унгария (53), Гърция (72), Италия
(51) и Румъния (52).
Отличните резултати, които България получава заедно с Германия и Франция, са
икономически най-добри регулаторни показатели в условия на внос, а по отношение на
„Стартиране на бизнес“ получава 85 точки от
100.
От 1996 г. индексът, публикуван в Доклада
за световна икономическа свобода (www.
freetheworld.com) от Института Фрейзър
(Ванкувър, Канада), измерва степента, в
която политиките и институциите подкрепят
икономическата свобода. В изданието за
2019г. на Индекса, България е 37-ма (от 159) и
запазва отличните си резултати като “Сигурни
пари” (9,4), “Регулация“ (7,7) и “Свобода за
международна търговия” (8,1).
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TRANSPORT CONNECTIVITY

ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ

Централното географско местоположение
на община Казанлък я превръща в локация,
добре обезпечена с връзки към основните
транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на
България и Балканите. Градът има транспортни
коридори за автомобилен и железопътен
транспорт с всички части на страната.
До столицата – София – може да се стигне за 2
часа и 20 минути, до най-големия регионален
център - Пловдив за 1 час и 20 минути, до
областния център Стара Загора за половин час.
Лесно се достигат и пристанищните градове
Бургас (Черно море) и Русе (р. Дунав).
През следващата година предстои стартирането на нов мащабен транспортен проект Тунел Шипка, който ще бъде най-краткият път
от Истанбул до река Дунав.

The central geographic location of the Kazanlak
municipality turns it into a location, next to which
major transport routes connect the eastern,
western, northern and southern parts of Bulgaria
and Balkans. The city has transport links by road
and by rail with all parts of the country.
The capital city – Sofia can be reached in 2 hours
and 20 minutes, the South biggest regional center - Plovdiv in 1 hour and 20 minutes, the regional city center Stara Zagora for half an hour. The
port cities Bourgass (The Black Sea) and Rousse
(The Danube River) are also easily reached.
A new major transport project is upcoming in the
next year– The Shipka Tunnel, which will be the
shortest route from Istanbul to the Danube River.
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The transport connectivity of Kazanlak is ensured
through its close access to the TEN-T network intersection point:
Corridor IV “Dresden – Bucharest – Sofia –
Istanbul”; Corridor IX “Helsinki – Vyborg – St.
Peterburg – Pskov – Gomel – Kiev – Liubashivka
– Chișinău – Bucharest – Stara Zagora – Alexandroupolis”, connecting Central and Northern Europe, through the northern border, with Turkey
and Greece, through the southern border; Corridor VIII “Durrës-Sofia-Plovdiv-Stara Zagora-Varna/ Burgas”; Corridor X “Salzburg – Belgrade
– Plovdiv – Istanbul” (which runs in Bulgaria
through Corridor IV), connecting Western Europe
with Bulgaria’s Black Sea ports and Turkey. Next
to the city is the intersection of first-class roads
I-5 (Ruse – V. Turnovo – Kazanlak – St. Zagora
– Haskovo – Kardzhali – Makaza border checkpoint) and I-6 (border checkpoint Gyueshevo –
Kyustendil – Sofia – Karlovo – Kazanlak – Sliven
– Bourgas), with north-south and east-west orientations respectively, which are the main transport arteries of the national road network.

Транспортната свързаност на Казанлък се
осигурява чрез близкия достъп до пресечната
точка на TEN-T мрежата: Коридор IV „Дрезден
– Букурещ – София – Истанбул”; Коридор IX
„Хелзинки – Виборг – Санкт Петербург–Псков
– Гомель – Киев – Любашівка – Кишинев –
Букурещ – Стара Загора – Александруполис”,
свързват Централна и Северна Европа, през
северната граница, с Турция и Гърция, през
южната граница; Коридор VIII „Дуръс –София
– Пловдив – Стара Загора – Варна / Бургас“;
Коридор X “Залцбург – Белград – Пловдив
– Истанбул” (който преминава в България
през коридор IV), свързва Западна Европа с
черноморските пристанища на България и
Турция. В непосредствена близост до града е
пресечната точка на първокласни пътища I-5
(Русе – В. Търново – Казанлък – Ст. Загора –
Хасково – Кърджали – ГКПП Маказа) и I-6 (ГКПП
Гюешево – Кюстендил – София – Карлово
–Казанлък – Сливен – Бургас), съответно с
ориентация север-юг и изток-запад, които са
основните транспортни артерии на националната пътна мрежа.
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https://www.google.bg/maps/
https://www.google.bg/maps/
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KAZANLAK Municipality has convenient transport links to the following ports:
» Burgas Port /Black Sea/ - 190 km
» Rousse Port /Danube River/ - 195 km
» Alexandroupolis Port /Aegean Sea/-270km

Община Казанлък има удобни транспортни
връзки до следните пристaнища:
» Пристанище Бургас /Черно море/-190 km;

» Пристанище Русе /река Дунав/ - 195 km
» Пристанище Александруполис /Егейско
море/ - 270 km
Казанлък предоставя добра железопътна
свързаност като пресечна точка за пътнически
и товарни превози във всички посоки чрез:
» III-та главна железопътна линия (София –
Карлово – Варна/Бургас), част от трасето
на транс-европейски транспортен коридор
VIII, обслужвана от три гари и две спирки;
» IV-та четвърта главна жп линия (Русе – Ст.
Загора – Кърджали – Подкова), част от
трасето на транс-европейски транспортен
коридор IX, чрез гарите Тулово и Дъбово,
намиращи се в съседство.
От 2010 г. се осъществяват редовни превози
на товари от Централна Европа до Турция и
обратно от една от най-големите жп компании
в Европа - Rail Cargo Austria, чрез базата на
Товарна ЖП гара – Стара Загора.
Най-големите международни летища в страната са с удобен и бърз достъп от Казанлък:

Kazanlak provides good railway connectivity as a
crossing point of passengers and cargo in all directions through:
» III-rd main railway line (Sofia - Karlovo - Varna
/ Burgas), part of the route of Pan-European
Corridor VIII, served by three stations and two
stops;
» IV-th main railway line (Ruse - St. Zagora Kardzhali - Podkova), part of the route of
Pan-European Corridor IX through the nearby
Tulovo and Dabovo stations.
Since 2010, one of the largest railway companies in Europe – Rail Cargo Austria, based on the
near Stara Zagora Cargo Railway Station conducts
through the region regular freight transport from
Central Europe to Turkey and vice versa.
The biggest international airports in the country
are easily reachable from Kazanlak:
» International airport Plovdiv – 125 km
» International airport Bourgas – 195 km
» International airport Sofia – 230 km

» Международно летище Пловдив – 125 km

» Международно летище Бургас – 195 km
» Международно летище София – 230 km

“Намирайки се в сърцето на долината на
Розата, Казанлък е и най-развитият център
за хидравлика и машиностроене в България.
Ние, в M + S Hydraulic сме ангажирани с
качеството:
• Качество на нашите продукти и услуги;
• Качество на образованието;
• Качество на начина на живот;
• Качество на околната среда;
Инвестициите в тези ценности допринасят
за устойчиво развитие на бизнеса в един подобър свят”.
Владимир Спасов,
Прокурист,
М+С Хидравлик АД

‘Being in the heart of The Rose valley, Kazanlak is
also the most developed Hydraulic and Machine
building centre of Bulgaria.
We, M+S Hydraulic are devoted to The Quality:
• Quality of our Products and Services;
• Quality of The Education;
• Quality of The Lifestyle;
• Quality of The Environment;
Investments in these Values contribute to sustainable Business development in a better world’.
Vladimir Spasov
Procurator/CEO
M+S HYDRAULIC JSC
https://www.google.bg/maps/
https://www.google.bg/maps/

TEN-T - Trans-European Transport Network/
Транс-Европейска Транспортна Мрежа
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CLIMATE & GEOGRAPHY

The Kazanluk valley belongs to the continental
climatic region, sub-area moderately continental,
the area of the Balkan lowland and the region of
the eastern Balkan.
The climate is transitional continental, with more
sunny days, with an average annual temperature
of 10.7 degrees Celsius. Summer is moderately
warm and summer rainfall is heavy. The average
temperature in January is above 0 degrees, while
the average one in July is 23 degrees Celsius.
The average relative humidity is 50 - 60%, the absolute humidity is 4 - 12 mm. Climatic data show
a pronounced continental climate.
All along the valley from West to East flows the
Tundzha River, which with its tributaries drains
the valley.
The soils are mainly deluvial-proluvial and cinnamon; light sandy cinnamon-forest soils.
The favorable climatic conditions in the valley
contribute to the cultivation of oil-bearing roses,
nuts, industrial crops, vines and cereals. In the
central part of the valley, west of Kazanlak, on
the Tundja River, a large Koprinka dam was built,
which provides the necessary water for irrigation
of crops.

КЛИМАТ И ГЕОГРАФИЯ

Казанлъшката котловина спада към континенталната климатична област, подобласт умерено континентална, район задбалкански нископланински и на източните задбалкански
полета.
Климатът е преходно-континентален, с поголям брой слънчеви дни, със средногодишна
температура от 10,7 градуса по Целзий. Лятото
е умерено топло, а лятната сума на валежите –
голяма. Средната температура през януари е
над 0 градуса, докато средната през юли е 23
градуса по Целзий.
Средната относителна влажност на въздуха
е 50 – 60%, абсолютната – 4 – 12 мм.
Климатичните данни показват ярко изразен
континентален характер на климата.
По цялото протежение на котловината от
запад на изток протича река Тунджа, която с
притоците си отводнява котловината.
Почвите са предимно делувиално-пролувиални и канелени; леки песъчливи канеленогорски почви.
Благоприятните климатични условия в котловината способстват за отглеждането на
маслодайна роза, орехи, технически култури,
лозя и зърнени култури. В централната част
на котловината, западно от Казанлък, на
река Тунджа е изграден големият язовир
„Копринка“, който осигурява необходимата
вода за напояване на земеделските култури.
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Населението на община Казанлък наброява
68 381 души по данни на НСИ за 2018 година.
Други 164 000 живеят в непосредствена
близост до град Казанлък, който също е
лесно достъпен за около 45 минути за още
72 000 души. Така общото население в
Казанлък в по-широкия район около него е
304 000. Преобладаващата част живеят в
административния град Стара Загора.
Най-голям дял от населението в община
Казанлък - 39 208 или 57% са хора в
трудоспособна възраст.
Отварянето на тунела Шипка в следващите
години ще създаде “бърза лента” от Габрово
и ще добави още 57 625 души, като повиши
общият брой на населението на 30 мин. до
221 000 души.
Същото съотношение е и в по-широкия район
на Казанлък: около 60% или 100 000 дущи.

People living in the Kazanlak Municipality are
68 381 according data of NSI for 2018. Another
164 000 are living in close proximity of the Kazanlak Downtown which is also easy accessible
for approximately 45 minutes for another 72 000
people. Thus the total population in Kazanlak and
the wider area around is 304 000. Most of them
are living in the administrative city of Stara Zagora.
The largest share of the population in the Kazanlak Municipality – 39 208 or 57% are in a working
age.
Opening the Shipka Tunnel in the next year will
allow ‘fast track’ from Gabrovo and will add another 57 625 people and will increase the total
of the population in 30 min. distance to 221 000
people.
It is the same in the wider area of Kazanlak: approx. 60 % or 100 000 people.

Source/Източник: NSI/НСИ, 2018 г.
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Kazanlak is administratively part of the Stara Zag-

Административно Казанлък е част от област
Стара Загора, която през 2020 г. има коефициент
на демографско заместване ( бр. на хората м/у
15-19 г. спрямо хората м/у 60-64 г.) от 60,78%
- над среданта стойност за странта. През 2030
г. се очаква този коефициент да нарасне до
64,63% (без да се взема предвид нетният
коефициент на миграция). Така той ще бъде
по-висок от прогнозирания за област Пловдив
(59,98%), както и по-висок от коефициента за
средния за страната (60,44%).
Красноречив факт за Казанлък като притегателен център за живот и работа е, че е
единствената община в региона с положителен
механичен прираст на населението

ora District, which in 2020 has a coefficient of demographic replacement (ratio of the number of
people in the age group 15-19 to the number of
people aged 60-64 years) of 60.78% - over the coefficient for the country average. In 2030 this coefficient is expected to rise up to 64.63% (without
taking into account the net migration rate). Thus,
it will get higher to the predicted coefficient for
Plovdiv district (59.98%), as well as higher than
the coefficient for the country average (60.44%).
An eloquent fact about Kazanlak as an attractive
center for life and work is that it is the only municipality in the region with a positive migration
rate.

Source/Източник: NSI/НСИ, 2018 г.
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The labor force (the economically active popula-

Работната сила (икономически активното

tion aged 16-61) in Kazanlak and the wider area

население на възраст 16-61 години) в по-

around - up to 45 min. totals 182 000 people.

широкия район на Казанлък наброява 182 000

Opening the Shipka Tunnel in the next year will

души.

allow ‘fast track’ economicaly active from Gabro-

Отварянето

vo and will add another 32 197 people and will

осигури “бърза лента” за още 32 197 души

increase the total of the population in 30 min.

икономическо активно население и ще

на

тунела

под

Шипка

ще

увеличи броя му в периметър до 30 мин. до

distance to 214 000 people.

214 000. Коефициентът на хората в активна

The active age rate in the administrative district

възраст в административния район за 2018 г.

for 2018 (ratio of the number of the labor force

(съотношение на броя на работната сила на

aged to the number of people in the same age

възраст и броя на хората в същата възрастова

group) is 57.1%, which is higher than the aver-

група) е 57,1%, което е по-високо от средното

age for the country. Currently 105 668 people

за страната. Понастоящем в административния

are employed in the administrative district,more

район са заети 105 668 души, повече ¼ от

than ¼ out of which in Kazanlak. The unemploy-

които в Казанлък. Безработицата в града е

ment rate in the town is one of the lowest in the

една от най-ниските в страната от 3,6%; за 30

country 3,6 %; for the 30 min. area is 5,3 % in

мин. зона е 5,3% през януари 2020 г. Трябва да

January 2020. It has to be underlined that a large

се подчертае, че в зоната от 30 минути около

pool of human capital is still accessible in the 30

Казанлък все още е достъпен голям резерв

min. area of Kazanlak - in January 2020 there are

от човешки капитал - през януари 2020 г. все

still 2 388 registered as unemployed in working

още има 2 388 регистрирани като безработни

age, as well as 44 839 people, who are currently

в трудоспособна възраст, както и 44 839 души,

economically active; in the wider area up to 45

които в момента са икономически активни;

min. area the figures are: 4 308 registered as un-

в по-широките 45 минути в зоната цифрите

employed in working age; 88 599 currently eco-

са: 4 308 регистрирани като безработни в

nomically active.

трудоспособна възраст; 88 599 понастоящем

The administrative district is one with most of

икономически активни.

people working in the manufacturing sector in

Административният регион е един от тези с

Bulgaria, which is an important indicator of the

най-голям брой хора заети в производствения

size of the existing manufacturing manpower and

сектор в България, което е важен показател за

traditions in personnel training.

наличието на производствена работна сила и
традиции в обучението на персонала.
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Source, NSI 2018/Източник, НСИ 2018

Работната сила в административната област Стара Загора е много разнообразна по
отношение на квалификацията / професионалните умения на служителите.
В Областта работят 25 000 ръководители,
специалисти и поддържащ административен
персонал, както и над 9 000 техници, 19 300
квалифицирани промишлени работници и 16
500 оператори и монтажници на машини.
Работната сила е специализирана, но лесно
приспособима за преминаване между различни сектори / сегменти на промишленото
производство.
Казанлък има своя основен принос за това.
Служителите в производствените сектори са
над 18 000.

The labor force in the administrative district of
Stara Zagora is very diverse in terms of employee’s qualification/ professional skills.
The District employs 25 000 executives, specialists and supportive administrative workers, as
well as over 9 000 technicians, 19 300 skilled industrial workers and 16 500 machine operators
and assemblers.
The labor force is specialized but easily adaptable
to transit between different sectors/segments of
industrial production.
Kazanlak has its major contribution to this. Employees in manufacturing sectors are above
18 000.

Source, NSI 2018/Източник, НСИ 2018
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Най-големите производствени сектори в
Казанлък са тези за производство на хидравлично оборудване и оръжия - в града са
разположени най-големите компании в сектора в България, които са и най-големите
работодатели: общият брой на заетите e 2300 в
хидравличния сектор за 2018 г.; в оръжейния е
над 9900. Казанлък има своя голям потенциал
в производството на етерично-маслени култури и продукти от тях, туризма и отдиха.

The biggest manufacturing sectors in Kazanlak
are these of hydraulic equipment and guns – in
the city are located the biggest companies in hydraulic sector in Bulgaria, which are also the biggest employers: the total number of employees is
2300 in the hydraulic sector for 2018; the number
in the gun sector is above 9900. Kazanlak has its
great potential in the essential oils production,
tourism and recreation industry

WAGES BY SEGMENT

ЗАПЛАТИ ПО СЕКТОРИ

Kazanlak is not much different from the administrative center in terms of wages.
Wages for specialists, skilled workers, assemblers, machine operators and workers without
technician qualification are slightly higher than
the country average.

Казанлък не се различава много от административния център по отношение на заплатите.
Заплатите за специалисти, квалифицирани
работници, монтажисти, оператори на машини и работници без квалификация на техник са
малко по-високи от средните за страната.

Source, NSI 2018/Източник, НСИ 2018

Очаквано, най-високата средна заплата е в
ITC. Те все още изостват от средните в сектора
за други развити индустриални зони като
Пловдив и Бургас.
По професии най-високите заплати са за
кадрите с технически профил, като изостават
само от тези за ръководителите.
В производствения сектор най-високата
заплата е в производството на машини и оборудване и секторите за металообработка.
Това са компаниите в сектора с повече заети
и обикновено предлагат заплати, съпоставими
на конкурентите им в Пловдив и Бургас.

Expectedly, the highest average wages are in ITC.
Still, those wages are behind the average for other developed industrial zones, such as Plovdiv
and Burgas.
By occupations, the highest wages are for technicians, only falling behind those for the executives.
In manufacturing, highest wages are in the production of machinery and equipment and metal
processing sectors. These are the companies in
the sector with most people employed and normally offer relative salaries to their competitors
in Plovdiv and Burgas.
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In addition, wages in the machinery and equipment productions are usually higher than the
country average for the sector.

Освен това заплатите в производството на
машини и оборудване обикновено са повисоки от средните за сектора за страната.

Source, NSI 2018/Източник, НСИ 2018

Заплатите в производството, както за района
на Казанлък, така и за България като цяло,
имат по-голям ръст от средния. Най-високи
са темповете на растеж в производството
(7% годишно), като са малко по-високите от
средните за сектора за страната. Високият
темп на растеж, в комбинация с по-високитет
средни заплати в производството, са показател за квалифицирана работна сила и
специалисти, способни да създават добавена
стойност за различни производствени сектори.
Общите разходи за труд включват заплатата
на работника и вноските в държавния
бюджет, разделени между служител и работодател. През 2020 г. разходите за труд в
производството се очаква да бъдат едни от найконкурентните в ЕС. Общите брутни разходи
за наемане на работник в производството
за монтажни дейности на начално ниво ще
бъдат около 620 евро – усреднена прогноза за
административната област.
Разходите за труд за неквалифицирани работници се очаква да започнат от 450 €, докато
тези за инженери-конструктори – от 780 €
с увеличение до 1 600 € за квалифицирани
инженери.

Wages in manufacturing, both in Kazanlak area
and Bulgaria in general, have a higher growth rate
than the average. The growth rates in manufacturing (7% per year) are slightly higher than the
country average for the sector. The high growth
rate, in combination with higher than the average wages in manufacturing, are an indicator for
skilled labour force and specialists able to create
value added for various manufacturing sectors.
The total cost of labor includes the worker’s salary and the contributions to the state budget divided between employee and employer. In 2020
the labor costs in manufacturing are expected to
be still one of the most competitive in the EU. The
total gross cost of hiring an entry level production
assembly worker will be about € 620 – average
for the administrative district.
Labor costs for non-qualified workers will start
from € 450, while those for engineer-constructors
will start from € 780 and will typically increase up
to € 1 600 for skilled engineers.
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In Kazanlak there are 3 vocational high schools:
“Ivan Hadzhienov” High school in Mechatronics
– the first one in Bulgaria adopted the dual education principles; Professional High School of
Transport and Transport Management; Professional High School for light industry and tourism.
These schools offer many technical specialties, including machine building, electrical engineering,
electrical equipment and transport equipment,
auto-mechatronic, auto transport equipment,
ICT in economics and engineering, e-trading,
tourism management, hotelier, etc.
The number of their students in 2019/2020 is
1 528.
The dual education model has been introduced
in the following professional fields:
•
machine technician (CNC)
•
electrician
The Domino Project, co-funded by Switzerland
under the BSwCP was completed in 2019 but the
business in Kazanlak is currently continuing to apply its principle with its own funding.
Here is also located the National High School of
Plastic Arts and Design „Acad. Detchko Uzunov”,
Member of the UNESCO Assosiated Schools. One
of the disciplines is an industrial design, also related to the local economy profile.
The other two reputable secondary schools located in Kazanlak: High school of mathematics and
science, “Nikola Obreshkov” in disciplines: Mathematics, ICT, Biology, and High school „Exarh Atim
the First” with intensively studying of English and

В Казанлък има 3 професионални гимназии:
ПГ “Иван Хаджиенов” – една от първите в
България, приела принципите на дуалното
образование; ПГ по лека промишленост и
туризъм; ПГ по транспорт и транспортен
мениджмънт.
Тези училища предлагат множество технически
специалности, включително машиностроене,
мехатроника, електротехника, електрическо
оборудване и транспортно оборудване,
автомехатроника, оборудване за автотранспорт, ИКТ в икономиката и инженерството,
електронна търговия, управление на туризма,
хотелиерство и др.
Броят на учениците им през 2019/2020 г. е
1 528.
Моделът на дуалното образование е въведен
в следните професионални области:
•
машинен техник (CNC)
•
електротехник
Проектът Домино, съфинансиран от Швейцария чрез БШПС, приключи през 2019, но
бизнесът в Казанлък продължава да прилага
неговите принципи със собствени средства.
Тук се намира и Националната гимназия по
пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко
Узунов”, член на асоциираните училища
на ЮНЕСКО. Една от дисциплините е
индустриален дизайн, също свързан с профила
на местната икономика.
Другите две уважавани средни училища
в Казанлък: ПМГ „Никола Обрешков” с
профили: ‘‘Математика‘‘, ‘‘Информатика‘‘,
‘‘Биология‘‘, усилено изучаване на чужди
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German and disciplines Entrepreneurship, ICT,
Musician.
Behind the formal educational system, here in
Kazanlak is based the best in the country young
physicists non-formal school leaded by the iconic
teacher Theodosiev. The success of its students is
proverbial and well-known both on national and
international level.
In the newly opened Technical College currently
are studying 200 students in program “Technology of machine building”. The College is established by a joint initiative of the local business and
local authority with the support of the Ministry of
Education and Technician University of Sofia: 80%
of the tuition fees are paid by the local business.
In the city is located the Rose Institute, part of
the Bulgarian Agriculture Academy. The Institute
is involved in the most typical industrial sector
Kazanlak – roses and essential oil selection. The
Institute is working on tasks related to research
and introduction of plant genetic resources.
There is also a Regional Academic Center in Kazanlak, part of the RAC network in the country of
the Bulgarian Academy of Sciences, whose task
is a sustainable partnership between science and
business.
The Trakia University, which is located in 30 min.
distance in the city of Stara Zagora, is a member
of the International Association of Universities
(IAU). The total number of students is above 7 000.
There are five faculties in the Univercity: Medicine, Veterinary medicine, Agriculture, Educations, Economics, Technics and Technologies,
offering degrees in fields such as Machine and
Electrical Engineering, Electronics and Automation. The University and the Rose Institute started a joint training programe in Kazanlak in new
disciplines related to roses, essential oils and the
application of their products.Technician Univercity, located in the city of Gabrovo will be easily
accessed in 30 min. after the Shipka Tunnel opening.
The Space Research and Technology Institute at
the Bulgarian Academy of Sciences has its own
Space Laboratory, which is located in Stara Zagora. There is significant potential for collaboration
between the Laboratory and the young physicists
non-formal school.

езици и СУ “Екзарх Антим І” с профили:
‘’Предприемачески’’, ‘’Чуждоезиков’’, “ИКТ”,
‘’Музика’’.
Извън формалната образователна система
тук, в Казанлък, е най-добрата в страната
школа за млади физици под ръководството
на емблематичният учител Теодосиев. Успехът
на учениците е пословичен и добре известен
както на национално, така и на международно
ниво.
В новооткрития Технически колеж в момента
се обучават 200 студента по специалността
„Технология на машиностроенето“. Колежът
е създаден по съвместна инициатива на
местния бизнес и местната власт с подкрепата
на Министерството на образованието и
Технически университет в София: 80% от
таксите се заплащат от местния бизнеса.
В града се намира Института по розата, част
от Българската Селскостопанска Академия.
Институтът участва в най-типичния сектор за
Казанлък – производството на рози и етерични
масла. Институтът работи по задачи, свързани
с изследване и внедряване на растителни
генетични ресурси.
В Казанлък функционира и Регионален Академичен център, част от мрежата РАЦ в страната
на Българска Академия на науките, чиято
задача е устойчиво партньорство между наука
и бизнес.
Тракийски университет, който се намира на
30 минути дистанция, в град Стара Загора,
е член на Международната асоциация на
университетите (IAU). Общият брой на студентите е над 7 000.
В Университета има пет факултета: Медицина,
Ветеринарна медицина, Аграрен факултет,
Педаго-гика, Икономика, Техника и технологии,
предлагащ специалности в области като
машиностроене и електротехника, електроника и автоматика. Университетът и Института
стартират съвместно обучение в Казанлък
по нови специалности, свързани с розите и
етерично-маслените култури и приложението
на продуктите от тях. ТУ-Габрово ще бъде
лесно достъпен за 30 минути след откриването
на тунел „Шипка“.
Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН разполага със собствена
космическа лаборатория, която се намира в
Стара Загора. Има значителен потенциал за
колаборация между Лабораторията и школата
за млади физици.
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The laboratory is working on international projects and assignments by CERN.
Just one hour away from Kazanlak is the second
largest university center in the country - Plovdiv,
where 9 universities are located. Among them is
the Plovdiv branch of the Technical University of
Sofia with programs in two faculties - Faculty of
Electronics and Automation and Faculty of Mechanical Engineering.
In Kazanlak and Stara Zagora there are 30 vocational training centers offering a wide range of
technical courses for professional qualification.

Лабораторията работи по международни
проекти и задачи от CERN.
Само на един час път от Казанлък се намира
вторият по големина университетски център в
страната - Пловдив, където са разположени 9
университета. Сред тях е пловдивският филиал
на Технически университет - София с програми
в два факултета - Факултет по електроника и
автоматика и Машинен факултет.
В Казанлък и Стара Загора има 30 центъра
за професионално обучение, предлагащи
широка гама от технически курсове за професионална квалификация.

‘Based on the 5-years’ cooperation with ‘Ivan
Hadzhienov’ High school under the DOMINO project, the business in Kazanlak highly appreciates
the benefits of the dual system in education as a
prerequisite for providing well-educated professionals for the local economy, contributing to sustainable development of its potential.The system
is embodiment of the ‘win-win’ maximum for all
participants: business-trainees-society’.

„На база на 5-годишното сътрудничество
с ПГ „Иван Хаджиенов“ по проект ДОМИНО
бизнесът в Казанлък оценя високо
предимствата на дуалната система в
образованието като предпоставка за
обезпечаване с добре подготвени кадри
местната икономика, допринасяйки за
стабилен растеж и развитие на потенциала й. Системата е олицетворение на
максимата „печеля-печелиш” за всички
участници: бизнес – обучавани – общество”.

Dipl.Eng. Vladimir Chuchumishev, Head of Technical Development, in charge of education and
qualification at Arsenal Inc., the company that
receives the largest number of students from the
dual training system in Bulgaria

Инж. Владимир Чучумишев, ръководител
техническо развитие и отговарящ за образованието и квалификацията в „Арсенал“ АД,
фирмата, приемаща най-голям брой ученици
по дуалната система на обучение в България.
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Икономиката на административния регион
е една от най-динамичните и най-развитите
в страната, с разнообразни сектори, както в
производството, така и в сферата на услугите.
Казанлък има значителен принос към тези
показатели.
Икономиката на община Казанлък е съсредоточена върху следните 3 икономически
сектора: производство на хидравлични
елементи, на обработка на метали и розопроизводство, както и свързаното с него
производство на едно от най-известните и
качествени розови масла в света.
Тук е базирана и водещата ИКТ българска
компания - Давид Холдинг АД, която
работи в добре утвърдени международни
партньорства.
Производството на текстил е традиционен
сектор.
В града се развива и фармацевтично
производство.

The economy of the administrative district is the
most dynamic and most developed in the country
having diverse sectors, both in the manufacturing
and in the service industries. Kazanlak has its significant contributions to these indicators.
In the town is located one of the leading Bulgarian ICT companies - David Holding.
The local economy of the Kazanlak Municipality
is focused on the following 3 economic sectors:
manufacturing of hydraulic elements, metal processing and roses, as well as the manufacturing
rose oil which is among the most famous and the
highest quality in the world.
The leading ICT Bulgarian company is based here
- David Holding JSC, which works in well-established international partnerships.
The textil emanufacturing has been a lead sector
in the near past and today this traditionis also
strong.
There is also a pharmacy production facility in the
town.

Source, NSI 2018/Източник, НСИ 2018
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The chart shows that Kazanlak has a well-devel-

Графиката показва, че Казанлък има добре
развита преработвателна промишленост, която е и най-големият сектор в административния регион.
Производствените компании допринасят
за 75% от добавената стойност за местната
икономика и наемат 66% от работниците през
2019 г. Секторът генерира 55% от нетните
приходи и 79% от обема на заплатите.
Най-големите производствени подсектори по
добавена стойност са обработката на метали
и метални части (63% от добавената стойност
в производството), производството на машини
и оборудване (21% от добавената стойност) и
други както следва:

oped processing industry, which is also the largest sector in the administrative district.
Manufacturing companies contributed 75% of
the value added to the local economy and employed 66% of the workers in 2019. The sector
generated 55% of the net revenues and 79 % of
the volume of the wages.
The biggest manufacturing subsectors by value
added are the metal processing and metal parts
(63% of the value added in manufacturing), the
production of machinery and equipment (21% of
the value added); the others are as follows:

Source NSI, 2018/Източник НСИ, 2018

Високата производителност на компаниите
се гарантира и от капиталови инвестиции в
дълготрайни материални активи, подпомогнати и от активното усвояване на финансиране
от ЕС в размер на 17 800 000 € (29% от сумата
за региона) за периода 2014-2019 г.
Общият брой на компаниите в Казанлък е
3 221 (22% от всички в областта). Най-големият
дял е за микро и малките компании – 98,7%,
които генерират 45% от нетните приходи и
35% от заетостта. Вторият дял е за средните
компании – 1,05% и съответно 16% нетни
приходи и 11% заетост; делът на големите
компании е 0,25% - 39% -53%.

The high productivity of the manufacturing companies is guaranteed by capital investments in
tangible fixed assets possible also by the active
absorption of EU funding amounting to
€ 17 800 000 (29% of the amount for the administrative district) for the period of 2014-2019.
The total number of companies in Kazanlak is
3 221 (22% of all in the administrative district).
The largest share is for the micro & small companies - 98,7%, which generated 45% of the net revenues and 35% of the employment. The second
share is for the medium sized companies – 1,05%
-16%-11%; the large companies share is 0,25% 39%-53%.
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Source NSI, 2018/Източник НСИ, 2018

BUSINESS SERVICES

Kazanlak has also well developed business services sector, which contributes for about 1/5 of
the value added and 1/4 of the jobs.
The construction sector as a segment of the business services in terms of employment, provides
jobs for 15 % of the employees in business services in 2018.
Thanks to its strategic geographical location and
excellent transport links, the administrative district is among the national leaders in transport
and logistics, which contribute for 12% of the
jobs.

CONSUMER SERVICES

The administrative district is one of the most
populated in the country, which in combination
with the high average incomes ranks it among the
districts with the highest purchasing power. This
creates the perfect conditions for the development of consumer services.
Those services generate 6% of the value added,
but account for 13% of the jobs in the administrative district. For Kazanlak the figures respectively are 8% - 4% Consumer services include retail
trade, tourism, hotels and restaurants, culture,
sports, entertainment and other businesses.

БИЗНЕС УСЛУГИ

Казанлък има също добре развит сектор за
бизнес услуги, който допринася за около 1/5
от добавената стойност и 1/4 от работните
места.
Строителният сектор по отношение на заетостта осигурява работни места за 15% от заетите
в бизнес услугите през 2018 г.
Благодарение на стратегическото си географско разположение и отличните транспортни
връзки, административният регион е сред
националните лидери в транспорта и логистиката, които допринасят за 12% от работните
места.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ УСЛУГИ

Административният регион е един от найнаселените в страната, което, в комбинация
с високите средни доходи, го нарежда
сред областите с най-висока покупателна
способност. Това създава перфектните условия
за развитие на потребителските услуги.
Тези услуги генерират 6% от добавената
стойност, но представляват 13% от работните
места в административния регион. За Казанлък
цифрите съответно са 8% - 4%. Потребителските
услуги включват търговия на дребно, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, култура,
спорт, развлечения и други бизнеси.
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SPECIAL FOCUS
Hydraulics and R&D

СПЕЦИАЛЕН ФОКУС
Хидравлика и НРД

Сред най-големите работодатели в административния регион и града са компаниите
от машиностроенето и производството на
оборудване, които осигуряват 12% от работните места в производствения сектор и
допринасят до 15% от добавената стойност в
него.
В Kазанлък специалният фокус са компаниите, произвеждащи хидравлично оборудване
и компоненти, като те са изцяло експортно
ориентирани.
Този под-сектор осигурява работни места за
над 2 300 заети, оборот за местния бизнес от
100 000 000 € и стойностна ДМА повече от
90 000 000 €.
Най-голямата компания в подсектора:
М+С Хидравлик АД завърши собствената си
инвестиция в създаването на лаборатория за
НРД през 2020. Лабораторията ще обслужва
вътрешните процеси и продукти, както и
ще подпомага Техническия колеж и ПГ по
механотехника в града. Трети страни също
ще бъдат обслужвани в лабораторията като
клиенти. Общата стойност на инвестицията е
800 000 €
През 2020 компанията приключи и друга
собствена инвестиция на стойност 6 000 000 €
- нов производствен корпус с 8000 кв.м. РЗП
Компанията е сред водещите в страната по
прилагане на дуалното образование.

Among the biggest employers in the administrative district and the town are the companies engaged in the production of machinery and equipment that provide jobs for 12% of the employees
in the manufacturing industry and contribute to
15% of the value added in the same industry.
In Kazanlak the special focus are companies producing hydraulic equipment and components
which are entirely export-oriented to the Single
Market and third countries. This subsector provides jobs for more of 2 300 employees,
€ 100 000 000 of the turnover of the local economy and € 90 000 000 of tangible assets.
The biggest company in the subsector: M+S Hydraulic JSC has completed its own-funded R&D
laboratory in 2020. The laboratory will serve the
company’s internal processes and products as
well as will support the Technician College and
the Vocational High School in the town. Third
parties will also be served as customers. The total
amount of the investment is € 800 000.
In 2020, the company also completed another investment with its own funds amounting of
€ 6 000 000 - a new production building with a
total built-up area of 8 000 sq.m.
The company is among the leaders in the country
in the dual education system applying.

graphics: M+S Hydraulic/графики: М+С Хидравлик АД
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METAL PROCESSING

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

This subsector also has significant contribution to
the local economy development and sustainability. It provides jobs for more than 10 000 employees, € 80 000 000 turnover and € 445 000 000
tangible assets.
The good quality of vocational education renders
the necessary conditions for professional development of well qualified and motivated human
resources.
The higher percentage of workers employed in
industries with higher productivity than the
average is one of the factors explaining why the
wages for technicians, skilled workers, machine
operators in the administrative district are above
the national average, and above the average
compared to the other industries.
The biggest company is Arsenal JSC, which is also
among the biggest produsers in the country of
weapons and ammonituions.
The Research Institute of Technology - NITI SHC
located here also contributes to the development
of the sector in the municipality: it is a leading innovation and technology center in which military
products are developed and produced.
Companies in the sector are among the leaders in
dual education.
The companies from the two sub-sectors have
negotiated with the Operational Program Innovation and Competitiveness for the period 2014
- 2020 over € 12,000,000 funding from the EU for
technological development and innovation - this
forms nearly 25% of all negotiated funds from
business in the administrative district, and also
they have provided over €4 500 000 co-financing
for their projects.
The negotiated funding for the HR development
is approx. € 500 000.

Този подсектор също има значителен принос
за развитието и устойчивостта на местната
икономика. Той осигурява работни места
за повече от 10 000 служители, 80 000 000 €
оборот и 445 000 000 € материални активи.
Доброто качество на професионалното обучение създава необходимите условия за
професионално развитие на добре квалифицирани и мотивирани човешки ресурси.
По-високият % на заетите в сектора и повисоката производителност от средната са сред
факторите, обясняващи по-високите заплати
за техниците, квалифицираните работници и
машинните оператори в административния
регион, в сравнение със средните в други
индустрии.
Най-голямата компания е Арсенал АД, която
е сред на най-големите производители на
оръжие и боеприпаси в страната.
Принос към развитието на сектора в
общината има и разположеният тук Научноизследователски технологичен институт - НИТИ
ЕАД: той е водещ иновационен и технологичен
център, в който се разработват и произвеждат
изделия с военно предназначение.
Компании от сектора са сред водещите в
дуалното образование.
Компаниите от двата подсектора са договорили с Оперативна програма Иновации
и Конкурентоспособност за периода 2014
- 2020 над 12 000 000 € финансиране от ЕС
за технологично развитие и иновации - това
формира близо 25 % от всички договорени
средства от бизнеса в административната
област, и са осигурили над 4 500 000 € съфинансиране за проектите си.
Договореното финансиране за развитие на ЧР
е близо 500 000 €.

25

ROSES, ESSENTIAL OILS
and R&D

РОЗИ, ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ
и НРД

Значително количество от световноизвестното
българско розово масло се произвежда в
Казанлък и района. Продуктът е основен
компонент на повечето качествени парфюми
и козметични продукти. Други с етеричномаслени култури, като лавандула също
имат добър растеж в Долината и заедно с
розите, придават емблематичния образ на
казанлъшката индустрия в близкото минало,
която се развива добре и в момента.
Административната област е водеща в
призводството на рози и розово масло в
страната. По данни на МЗХ засадените площи
в областта за 2018 г. са 2 316 ха, ¼ от които в
община Казанлък; добивът на цвят от роза
в административната област, по данни на
производителите, варира от 100 до 850 кг/ха;
произведеното розово масло е над 7 000 т.
Индустрията е генерирала оборот от 37 000
000 € за 2018 г.
Туристическият и производственият сектор
се развиват в симбиоза, тъй като част от
компаниите имат демонстрационни зали,
атракции и ресторанти, особено популярни по
време на Фестивала на розата - от края на май
до края на юни всяка година.
В града работи и Институтът по розата, част
от Селскостопанска Академия, който е един
от основните изследователски центрове и
приложни услуги и спомагателни дейности в
сферата.
Основната му дейност е в областта на научните
изследвания и включва въвеждане, подбор
и възпроизвеждане на етерично масло и
лечебни растения; Създаване и подкрепа
на генен фонд от 216 вида, представени
от 547 проби, 161 сорта етерично масло и
медицински растения.

A significant amount of the world-famous Bulgarian rose oil is produced in Kazanlak and the area.
The product is an essential component for the
most quality perfumes and cosmetic’s products.
Other essential oil crops as lavender have also
a good growth in the Valley and together with
the roses giving the iconic image of the Kazanlak
industry in the near past and is well developed
currently.
The administrative district is a leader in the production of roses and rose oil in the country. According to MAF data, the planted areas in the
district for 2018 are 2,316 ha, ¼ of which in the
municipality of Kazanlak;
Тhe yield of rose flowers in the administrative
district, according to the producers’ information,
varies from 100 to 850 kg / ha; the rose oil produced is over 7,000 tons.
The industry generates € 37 000 000 for 2018.
Tourism and manufacturing sectors are developing in symbiosis as part of the companies have
demonstration halls, attractions and restaurants,
especially popular during the Rose Festival - from
the end of May to the end of June every year.
One of the main centers for research, applied
service and subsidiary activities in the field of
Essential Medical plants in Bulgaria is located in
Kazanlak. The Institute is a part of the Agricultural
Academy Structure
The main activity of the Institute of Rose is in the
field of research and includes an introduction,
selection and reproduction of essential oil and
medical plants; Creation and support of a gene
fund of 216 sorts, presented by 547 samples, 161
essential oil and medical plants varieties.

AUTOMOTIVE

АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Секторът е доста развит в областта, където
има добре функциониращ клъстер от
доставчици за авто-индустрията. Компаниите
са както български, така и международни,
произвеждащи автомобилни части за
Audi, Volkswagen, Peugeot, Renault, Fiat и
др.: хидравлични компоненти и системи,
автомобилни кабелни системи, кормилни
системи, осветителни тела, метални държачи
и др.
За Индустриалната зона фокусът е поставен
върху инвеститори в основните сектори
на местната икономика, с по-голям дял на
технологиите в производството, които да си
партнират с местния и регионалния бизнес.

The sector is rather developed in the district,
there is a well-fuctioning cluster of suppliers for
the automotive industry. The companies include
both Bulgarian and international companies producing automobile details for Audi, Volkswagen,
Peugeot, Renault, Fiat and more: hydraulic components and systems, automotive cable systems,
steering systems, lighting fixtures, metal holders,
etc.
For the Industrial Zone, the focus is on the attracting investors in the main sectors of the local
economy, with more technologically advanced
production potential to collaborate with the local
and regional business.
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GENERAL TAX POLICY

ОБЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

It has to be underlined that the biggest share of

Трябва да се подчертае, че по-големият дял

the tax burden in Bulgaria is centrally imposed,

от данъчната тежест в България се налага

i.e. the local authorities have no power in the

централно, т.е. местните власти нямат влияние

majority of the taxes and fees. However, there is

по отношение на по-голямата част от данъците

a tendency for somewhat fiscal decentralization,

и таксите. Въпреки това, има тенденция за

meaning that on the long run the municipality

известна фискална децентрализация, което

might gain more power with respect to the taxes

означава, че в дългосрочен план общината

and fees.

може да придобие повече правомощия по

As regard of nationally adopted tax rates, Bulgar-

отношение на данъците и таксите.

ia has one of the lowest corporate and personal

По отношение на национално установеите

income tax rates in Europe (10%). Corporate in-

данъчни ставки, България има една от най-

come from production activities in high unem-

ниските ставки на подоходен корпоративен и

ployment regions is tax exempt. Costs of fixed

личен данък в Европа (10%). Корпоративният

intangible assets created through research and

доход

development are also deductible. In addition,

райони с висока безработица е освободен

Bulgaria applies EU customs legislation and has

от данък. Разходите за ДНМА, създадени

signed double tax treaties with 68 countries. In

чрез НРД и разработки, също се приспадат. В

other CEE countries the income tax rates are no-

допълнение, България прилага митническото

ticeably higher. For example, in Romania personal

законодателство на ЕС и разполага с подписани

income is taxed at 16%, while Central European

договори за избягване на двойно данъчно

countries such as Poland, Hungary and Czech Re-

облагане с 68 държави. В други страни от ЦИЕ

public apply tax rates which vary from 15 to 18 %.

подоходните ставки са значително по-високи.

With respect to local taxes, currently in Bulgaria

Например в Румъния доходът на ФЛ се облага

there are two important rates that are defined by

с 16%, докато в Полша, Унгария и Чехия се

local authorities – namely the property tax and

прилагат данъчни ставки, които варират от 15

the waste fee rate.

до 18%.

от

производствени

дейности

в

По отношение на местните данъци, понастоящем в България две важни данъчни ставки се
определят от местните власти - данък върху
собствеността и таксата за отпадъци.
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PROPERTY TAX

ДАНЪК ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА

The tax rate on residential property for Individuals and legal entities are 1,5 ‰ off the tax base of
the property. For non-residential property legal
entities pay 1,5 ‰ of the higher between the accounting value and the tax base. The property tax
in Kazanlak is among the lowest in the country, as
well as in Central and Eastern Europe.

Данъчната ставка за жилищни имоти за ФЛ
и ЮЛ е 1,5 ‰ от данъчната основа на имота.
За нежилищни имоти ЮЛ плащат 1,5 ‰ от
по-високата между счетоводната стойност и
данъчната основа. Данъкът върху имотите в
Казанлък е сред най-ниските в страната, както
и в Централна и Източна Европа.

WASTE FEE

ТАКСА СМЕТ

The waste tax is determinated by the Local Council on a yearly basis. In the case of Kazanlak the
waste fee of non-residential property in which
business is carried out is determined the quantity
of waste, according to the type and number of
containers for storage and the frequency of waste
collection. For this purpose the owner has to sign
a declaration, in which the necessary types and
number of containers are declared.
•

Данъкът за отпадъците се определя от
Общинския съвет на годишна база. В случая на
Казанлък таксата за отпадъци на нежилищен
имот, в който се извършва стопанска дейност, се
определя според количеството на отпадъците,
според вида и броя на контейнерите и
честотата на сметоизвозване. За тази цел
собственикът трябва да подпише декларация,
в която са декларирани необходимите видове
и брой контейнери.
•

Smaller containers /210 liters/ - € 399 per

лв./година/контейнер

container/per year
•

•

Bigger container /1100 liters/ - € 1 739

Контейнер, тип „Бобър” /1 100 литра/ 3 400 лв./година/контейнер

per container/per year
In addition to the above described fee, businesses also pay a fee for the maintenance of the
cleanliness of the public areas at 0,96 ‰ to the
higher of the accounting value and the tax base.
For the businesses, non-residential property located outside the boundaries of organized waste
collection and refuse collection, a fee is collected
for the disposal of municipal waste in landfills or
other facilities for maintaining the purity of the
public areas proportional the additional fee is
1,94 ‰ to the higher of the accounting value and
the tax base.
•

Малък контейнер /210 литра/ - 780

В допълнение към гореописаната такса предприятията плащат и такса за поддържане
чистотата на обществените площи 0,96 ‰ на
база на по-високата от счетоводната стойност
и данъчната основа.
За нежилищни имоти, разположени извън
границите на организирано събиране на
отпадъци, предприятията плащат допълнителна такса за обезвреждане на битови отпадъци на депа или други съоръжения за
поддържане на чистотата на обществените
площи в размер на 1,94 ‰ на база на повисоката между счетоводната стойност и данъчната основа.

For non-residential property, outside

•

За нежилищен имот извън границите

the boundaries, owned by legal entities

на организираното сметоизвозване,

since 2020 the waste fee rate is 6 ‰ of

собственост на юридически лица,

the higher between the accounting value

ставката на таксата за отпадъци от

and the tax base.

2020 г. е в размер 6 ‰ на база на повисоката между отчетната стойност и
данъчната оценка.
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ELECTRICITY

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

От 2005 г. Доставката на електроенергия в
Югоизточна България е приватизирана от ЕВН
България (част от EVN AG - Австрия), която е
инвестирала над 770 млн. € през последните
15 години, за да подобри мрежата като
основнa услуга за клиентите.
Бизнесът може да се възползва от либерализирания пазар на електроенергия, закупувайки от регистрирани търговци или
директно от производителите в някои случаи.
В случай на инвестиция в ново строителство
има опростен процес от няколко бързи
стъпки за свързване към електрическата
мрежа. Те отнемат до 30 дни след подаване
на заявление. Новите потребители плащат
такси за услугите за връзка по фиксирана
и регулирана от правителството тарифна
ставка. По данни на „Сити Газ” към средата на
2020 г., на територията на община Казанлък,
са изградени над 41 км разпределителни
газопроводи с над 700 отклонения за
захранване на промишлени, общественоадминистративни и битови потребители.
С така изградената мрежа и отклонения
се дава възможност за захранване с газ на
цялата промишлена зона и общественоадминистративните обекти в общината.
Pазпределителни газопроводи са изградени
през землищата на повечето селища в
общината.
Процедурата за присъединяване на нови
индустриални обекти е опростена и бърза
с цел да бъдат подпомогнати нови бизнесинициативи. Тя отнема до 30 дни след
подаване на необходимите документи и е
част от цялостната процедура за издаване на
строително разрешение.

Since 2005, the electricity supply in Southeast
Bulgaria has been privatized by EVN Bulgaria
(part of EVN AG – Austria) and has invested over
€ 770 million in the last 15 years to improve the
electricity transmission network as the most essential customer service.
Industrial consumers can benefit from the rapid
expansion of the liberalized electricity market,
purchasing power from registered traders or
even directly from power plants. In the case of investments in new buildings there is a simple process of several quick steps to connect to the main
electricity network. All these steps take up to 30
days after the submission of the application. New
users pay charges for fixed line connection services which is regulated tariff by government.
According to City Gas, in the middle of 2020,
on the territory of the municipality of Kazanlak,
more than 41 km of gas distribution pipelines
have been built with over 700 diversions for power supply to industrial, public-administrative and
household consumers. With the network and
deviations thus constructed, it is possible to supply gas to the entire industrial zone and the public-administrative sites in the municipality.
Distribution gas pipelines have been built through
the territory of most settlements in the municipality.
The procedure for joining new industrial sites is
simplified and fast in order to support business
initiatives. It take up to 30 days after submission
of the application and is a part of the overall procedure for new construction permission.
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WATER AND SEWAGE

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

The Regional Water Company Stara Zagora Ltd.
is responsible for the services in 202 settlements
in the Stara Zagora District incl. Kazanlak. Water
supply is provided to each settlement in the municipality and the industrial zones. The company
has the resources and ability to provide the necessary quantities according to the needs of the
investor.
The process for joining new industrial sites to the
water supply network is part of the 30-days overall procedure for new construction.
The process for new users is part of the overall
procedure for connecting new constructions to
the water supply network. The investor or the industrial zone pays all additional costs for the expansion of the network, including new pipes etc.

Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр.
Стара Загора, отговаря за услугите в 202
населени места в Област Стара Загора, вкл. и
Казанлък. До всяко населено място в общината
и индустриалните зони има осигурено
водоподаване. Дружеството има ресурси
и възможност да осигури необходимите
количества
според
потребностите
на
инвеститора.
Процесът за новите потребители е част от
цялостната 30 - дневна процедура за издаване
на ново строително разрешение.
Процесът за новите потребители е част от
цялостната процедура за ново строителство.
Инвеститорът / индустриалната зона заплаща
всички допълнителни разходи за разширяване
на ВиК мрежата, включително нови тръби и
др.

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ

INTERNET CONNECTIVITY

Според проучване на Cisco, България е на 5-то
място в света и на 3-то в Европа по скорост на
интернет връзката. Оптично и ADSL покритие
са най-популярните избори по отношение
на достъпа до интернет. Цените варират в
зависимост от скоростта и вида на договора
(индивидуални или корпоративни клиенти).
В Казанлък има високоскоростно 4G покритие.
Интернет достъп в Казанлък предлагат
големите национални оператори, както и
няколко местни доставчици на интернет
услуги. Покритието е много добро. Градът има
добра инфраструктура за достъп до оптичен
интернет.

According to a Cisco study, Bulgaria ranks 5th in
the world and 3rd in Europe in regard of Internet
connection speed. Optical and ADSL connectivity
are the most popular choices among Bulgarians
in terms of internet access. Prices vary depending on the speed and type of contract (individual
or corporate clients). Kazanlak has good highspeed 4G coverage. Kazanlak’s Internet access is
offered by major national operators and several
local ISPs as well. The coverage and the speed are
very good. The town has good infrastructure for
access to fiber optic internet.

https://www.vectorstock.com/
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As a rule, the administrative construction procedures are one of the most bureaucratic and costly
in Bulgaria and the EU. This is why the municipality of Kazanlak has accepted a local legislation,
based on the national one: Order 11/2015 which
to promote investment and to ensures-providing
a clear and relatively short workflow in terms of
both numbers of procedures and timeframe for
construction and related permits delivery – 1) to
construction works to be started and 2) the building to be put into operation.
Besides the local administration, the following
institutions are involved in the workflow of the 2
stages: construction permit delivering and thereafter:
•

Power company “EVN Bulgaria”

•

The Regional Water Company Stara Zagora

•

Gas Supply Compnay

•

Fire Department

•

The Cadastre Agency

•

The Regional Inspection of Environment

По правило, административните процедури,
свързани със строителството, са едни от
най-бюрократичните и скъпоструващите в
България и ЕС. Ето защо община Казанлък
е приела собствена наредба, базирана на
националното законодателство: Наредба
11/2015, която насърчава инвестициите и
осигурява ясен и сравнително кратък работен
процес по отношение както на броя на
процедурите, така и на сроковете за издаване
на стротелно разрешение и свързани документи - 1) за започване на строителни работи и
2) сградата да бъде въведена в експлоатация.
Освен местната администрация, в работния
процес по строителни дейности участват и
следните други институции:
•
•

Газопреносно дружество;

•

Дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” Стара Загора
Агенция по геодезия, картография и
кадастър, Стара Загора

•
РИОСВ – Стара Загора
В някои специални случаи и при по-големи
проекти се включват и други институции като:
•
Дирекция за национален строителен
контрол
•
Агенция „Пътна инфраструктура”
Издаването на разрешително за строеж
- етап 1 – отнема 51 дни от началото на
процеса – от кандидатстването за одобрение
на идейния проект до издаването на
строително разрешение; етап 2 – издаването
на удостоверение за въвеждане на сградата в
експлоатация отнема 40 дни. Това е периода,

as:
Road Agency.

•

•

would be other institutions involved as well such

•

”Водоснабдяване и канализация” Стара
Загора ЕООД

In certain special cases and larger projects there

National Construction Control Agency

дружество

„ЕВН България”

and Water

•

Електроразпределително

A construction permit delivery – stage 1, would
take 51 days from the beginning of the process
- applying for certificate for project planning to
the construction permit delivery; stage 2 - delivering of a certificate to commissioning of а
building would take 40 days. These are the administrative terms only and do not include the
time needed for design, construction and other
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processes commissioned by the investor. These

необходим само за административните
срокове и не включва времето, необходимо за
проектиране, строителство и други процеси,
поръчани от инвеститора. Описаниете срокове
са максималните по закон при планиране на
проект в организирана индустриална зона е
възможно тези срокове да бъдат по-кратки.
Има 12 административни стъпки в двата етапа
на работния процес, което включва и работата
с електроразпределителните, газопреносните
и водоснабдителните дружества. Сравнение
на Световната банка показа, че средният
брой стъпки в ОИСР е 12, а в Източна Европа
и Централна Азия е 15. Процесът отнема
значително по-малко време в Казанлък,
отколкото в други сравними дестинации в
Източна Европа и Централна Азия, и по-малко
от развитите икономики на ОИСР.
Административните разходи също са пониски от гореспоменатите инвестиционни
дестинации.

are the maximum administrative law terms and
it should be noted that when planning a project
in an organized industrial area, it is possible that
these terms will be in fact shorter.
There would be 12 administrative steps in dealing
with the 2 stages of the workflow, which includes
also the dealing with the power, gas and water
supplying companies. A comparison of the
World Bank has shown that the average number
of steps in OECD is 12, and in Eastern Europe and
Central Asia is 15. The process takes substantially less time in Kazanlak than in other comparable destinations in Eastern Europe and Central
Asia, and less than the developed economies of
OECD.
The administrative costs are also lower than the
above mentioned investment destinations.

“Като управител на „Индустриална
зона Казанлък” ЕООД имам задачата да
представя благоприятната бизнес среда за
инвеститорите.
Община Казанлък се стреми към устойчиво
икономическо развитие, вкл. чрез успешното
сътрудничество с бизнеса, за:
- развитие и поддръжка на инфраструктурата
-опростени и бързи административни услуги
-модернизиран обществен транспорт за 1
700 000 €
- развитие на балнолечебният туризъм за
пълноценно възстановяване
В наше лице бизнесът има необходимия
партньор за своето развитие”.
Светослав Колев, управител на „Индустриална
зона Казанлък” ЕООД

‘As a manager of Kazanlak Industrial Zone Ltd. I
have the task of presenting a favorable business
environment for investors.
Kazanlak Municipality is committed to sustainable economic development, incl. through successful cooperation with business to:
- infrastructure development and maintenance
- simplified and fast administrative services
-modern public transport for € 1,700,000
- development of balneological and recreation
tourism
In our face, business has the necessary partner
for its development’.
Svetoslav Kolev, Manager of Kazanlak Industrial
Zone Ltd.
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In Kazanlak the land sales prices typically range

В Казанлък цените на земята варират от 11
до 25 € на кв.м, докато земеделската земя
може да бъде намерена дори за 10 € на кв.м.
Първоначалните цени на застроените площи
варират между 280 и 450 евро на кв.м. Цените
на индустриалните площи в Казанлък са
конкурентно ниски в сравнение както с други
големи български градове, така и с други
страни от Централна и Източна Европа.

from 11 to € 25 per sq.m., while farming land can
be found even at € 10 per sq.m. The initial prices for built-up plots vary between 280 and 450
euro per sq.m. The prices for industrial facilities
in Kazanlak are competitively low compared both
to other major Bulgarian cities as well as other
countries in Central and Eastern Europe.

RENT OF OFFICE AND INDUSTRIAL
FACILITIES

НАЕМ НА ОФИС И ПРОМИШЛЕНИ
УСЛУГИ

In Kazanlak there is not yet such an office build-

В Казанлък все още няма офис сграда,

ing classified as A1 but a office area could be rent-

класифицирана с А1, но офисна площ може да

ed for € 200 per month.

се наеме за 200 € на месец.

The prices for rents of industrial facilities and

Цените за наеми на промишлени площи и

warehouses are also so competitive and give a

складове също са конкурентни и дават много

very good advantage to business in Kazanlak con-

добро предимство на бизнеса в Казанлък

cerning the operational costs in comparison with

по отношение на оперативните разходи в

other industrial locations in Eastern Europe. The

сравнение с други индустриални райони в

warehouses rent range between 1 and € 3 per

Източна Европа. Наемът на складовете варира

month/per sq.m, which is averaging 35 % less

между 1 и 3 € на месец / на кв.м, което е средно

than the prices in Eastern Europe and 5-15 % less

с 35% по-малко от цените в Източна Европа и с

than in Plovdiv.

5-15% по-малко, отколкото в Пловдив.

36

AVAILABLE PLOTS FOR BUSINESS

НАЛИЧНИ ПАРЦЕЛИ ЗА БИЗНЕС

Както всеки съвременен индустриален град
Общинският съвет на Казанлък реши да
инвестира в създаването на индустриална
зона от ново поколение. Това е публично
съвместно дружество между Община Казанлък
и Националната компания Индустриални
зони. Намира се в в непосредставена близост
с града, лесно достъпна както за бизнеса, така
и за потенциално заетите.
Основните пътища E871, свързващи Казанлък
и столицата София, и E85, свързващи Казанлък
с Дунав мост, са разположени на „една ръка
разстояние”, както и градската ЖП гара.
Всички елементи на техническата инфраструктура ще бъдат изградени тук електрическа подстанция; вода и канализация; газ; интернет; вътрешни пътища
- инвеститорите просто трябва да дойдат.
Има повече от 60 хектара обществени парцели,
достъпни за развитие на бизнес. Други се
готвят да бъдат добавени към Индустриалната
зона.
Тя е подходяща за правене на бизнес с
висока добавена стойност в сътрудничество с
местните общности в сферата на иновативните
технологии и разработването на нови
продукти.

As a modern industrial town Kazanlak Local Council decided to invest in creating a new generation
industrial zone. It is a public joint company between the Municipality of Kazanlak and the National Company Industrial Zones. It is located in
neighborhood of the town, easy accessible both
for business and employees.
The main roads E871 connecting Kazanlak and
capital city Sofia, and E85 connecting Kazanlak
with Danube Bridge are located in one hand distance, as well as the town train station.
All of the technical infrastructure elements will
be built here – electrical substation; water and
sanitation; gas; internet; internal roads – the investors just have to come.
There are more than 60 hectares public plots,
available for business development. Others are
in preparation to be added to the Zone Company.
The Industrial Zone is available for high added
value business to cooperate with local ones in
innovative technologies and products development.

Scale: 1:27608; Source: Tha Cadastre Agency/
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Поемете дълбоко въздух и затворете очи за
момент!
Добре дошли в световноизвестната Долина на
розите и Тракийските владетели!
Земята на розите – това е визитната картичка
на България пред света. Казанлък е сърцето
на Долината на розите и географски център на
България.
Тук природата е събрала заедно красотата и
величието на Балкана и долината, добавяйки
топлите минерални извори.
Казанлък и административната област предоставят условия за добро качество на живот, което
привлича множество висококвалифицирани
кадри да ги изберат като предпочитана дестинация за професионално развитие и живот. Повисоките заплати спрямо голяма част от другите
региони в страната, създават добри предпоставки
за по-високо качество на живот и достъп до
широк набор от услуги и културни събития.
Административната област предлага добра
болнична и извън-болнична помощ - тук има над
80 МЦ, 7 лечебни заведения за болнична помощ,
в т.ч.и модерни и съвременно оборудвани частни
болници.
Казанлък инициира обновяване на училищната и
обществената инфраструктура –
8 училища, социални зони и паркове в жилищни квартали. Привлечените средства от ЕС
и собственото финансиране за последните 5
години е над 13 000 000 €.
Като резултат на част от инвестициите през
изминалия период 2007-2013 г. е модерната
визия на града със съвременния площад и
редицата реновирани паркове, в т.ч. Розариумът.

Breathe deeply and close your eyes for a moment!
Welcome in the world famous Valley of Roses and
the Thracian Kings!
The Land of roses – that is the calling card of Bulgaria to the world. Kazanlak is the heart of so famous
Rose Valley, located in the same geographical center
of Bulgaria. Here the Nature has brought together
the beauty and majesty of the Balkan Mountain and
Rose Valley, adding warm mineral springs.
The city and the administarive district provide perfect conditions for a good quality of life that attracts many highly qualified people.
Higher wages in comparison to many other regions
in the country are a precondition for higher quality
of life and easy access to a wide range of services
and cultural events.
The administrative district offers good quality of
hospital and prehospital care - there are more than
80 medical centers, including 7 hospitals. In addition
to the state public healthcare units, there are also
modern private hospitals with high-end equipment.
Kazanlak has initiated renovation of the school infrastructure and the town public infrastructure –
8 schools; social zones and parks in residential areas.
The attracted EU investment and own contribution
of these projects are over 13 000 000 € for the last
5 years.
As a result of part of the investments in the past
period 2007-2013 is the modern vision of the town
with a modern square and a number of renovated
parks, incl. the Rosarium.

Source: ISUN 2020/Източник: ИСУН 2020
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HISTORY AND TOURISM

ИСТОРИЯ И ТУРИЗЪМ

In the Ancient Times here in the picturesque
Rose Valey is existed one of the richest cultures
in Europe - Thracian Culture. The discovered archeological sites are of significant meaning and
great interest both for the science and tourism
- a number of Thracian tombs are discovered
and exposed – the famous one is The Kazanlak
Tombs, under UNESCO heritage protection, as
well as the only one fully explored so far Thracian
city Seuthopolis.
Nowadays here in Kazanlak there the unique Museum of Roses located in the thematic Rosarum
park. The modern building provides plenty of
functional space for the 900 exhibits.

В древността тук, в живописната Долина на
розите, е съществувала богата тракийска
култура. Откритите археологически обекти
са от огромен интерес за науката и туристите – редица тракийски гробници са
открити и експонирани – най-известната
е Казанлъшката, която е под защитата на
ЮНЕСКО, както и единствения засега, изцяло
проучен тракийски град – Севтополис.
В наши дни в Розариума се намира уникалния
Музей на Розата. Съвременната му сграда
осигурява функционалното пространство за
900-те експоната.

The historical museum Iskra provides touch to
the Thracian spirit, culture and art in so called
Treasure Hall – must visit in the Kazanlak List!
A tour of the several open for visitors tombs located in the Valley are also part of the Must Visit
List.
The other object in the List is the ethnographic
complex “Kulata”.

Историческия музей Искра предоставя
докосване до дъха, културата и изкуството
на траките в т.нар. Зала на съкровищата –
задължителна за посещения в Казанлък!
Обиколка на отворените за посетители
гробници около града също трябва да бъдат
част от списъка за задължителни посещения.
Друг негов обект е етнографски комплекс
„Кулата”.
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АRТ & CULTURE

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

The Rose Festival is one of the most spectacular
festivals in the Balkans. It is one of the highly anticipated events, usually attracting thousand of
tourists around the world. The Festival starts every year in the end of May.
The Festival of the Valley of the Thracian Kings
is a another significant cultural event bringing
together traditional and contemporary forms of
arts, music, dance, painting and theatre, photography and new art technologies. It creates and
promotes a modern way to the rich cultural heritage of the Ancient Thracians.

Фестивалът на Розата е сред най-забележителните на Балканите. Той е сред найхаресваните събития, посещаван от хиляди
турсити от цял свят. Фестивалът започва в края
на Май.
Празниците в Долината на Тракийските царе са
културно събитие, обедиянващо традиционни
и съвременни форми на изкуство - музика,
танци, рисуванe и театър, фотография и нови
технологии. Пресъздава се и се популяризира
по съвременен начин богатото културно наследство на древните траки.

Source: kazanlak.bg/Източник: kazanlak.bg

SPORT AND RECREATION

СПОРТ И ОТДИХ

Казанлък и околностите предлагат много
добри условия за спортни дейности на
открито: тенис, плуване, футбол, алпинимзъм
и планинско ходене.
Условията за отдих и възстановяване също
са привлекателни – наоколо са Казанлъшки
минерални бани (Овощник) и Павел баня,
чиито минерални извори имат доказани
лечебни свойства.
В момента в Казанлъшки минерални бани
се изгражда най-мащабния модерен SPA
комплекс в административната област и
широкия регион, който предоставя възможности, както за отдих и възстановяване, така и
за конгресен туризъм. Тази инвестиция заявява
безспорно мястото на Казанлък на картата на
SPA и конгресния туризъм на Балканите.

Kazanlak and its surroundings offer very good
conditions for outdoor sports activities: tennis,
swimming, football, mountaineering and mountain walking.
The conditions for rest and recovery are also
attractive - around are Kazanlak Mineral SPA
(Ovoshtnik) and Pavel Banya, whose mineral
springs have proven healing properties.
Currently, in Kazanlak Mineral SPA the largest
modern SPA complex is being built in the administrative area and the wider region, which
provides opportunities for rest and recreation,
as well as for congress tourism. This investment
undoubtedly states the place of Kazanlak on the
map of SPA and congress tourism in the Balkans.
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