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АРИР Стара Загора – регионът

Област Стара Загора покрива 5 151 км²

Численост на населението: 316 356

Гъстота на населението: 61,4 д/км², но варира значително в 
различните части на областта – най-голяма е гъстотата на 

населението в гр. Стара Загора – 147,2 д/км²

БВП / капитал и растеж: 5 488 000 за 2018, 
2,3% по-малко в сравнение с 2017

Безработица (%) – 4,2% (5,3% за цялата 
страна)
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Представяне на АРИР Стара Загора 

Организация 
с 

нестопанска 
цел

Основана 
през 1995

Неполитичес
ка 

организация

Агенцията е създадена през 1995 г. с подкрепата на

Американската агенция за международно развитие

(USAID). Първоначално дейността на агенцията е

насочена към укрепване на комуникацията между

градските управници и бизнес общността, но скоро

привлича в Управителния си съвет общините в област

Стара Загора, центрове за обучение и организации,

подпомагащи икономическото развитие на региона.
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Основни дейности на АРИР – Ст. Загора 

Работи активно за 
координация, 

популяризиране и 
подкрепа на 

интересите на 
регион Стара 

Загора;

Участва в 
създаването на 

предприемачески 
климат в региона, 

подпомага 
бизнеса, 

утвърждаването и 
защита на 

интересите на 
местния бизнес;  

Предоставяне на 
комплексни 

услуги за 
подпомагане и 

координиране на 
икономическото, 

социалното и 
културното 
развитие на 

региона;

Сътрудничество и 
съвместни 

инициативи с 
Търговско-

промишлена 
палата Стара 

Загора, 
регионални и 

търговски 
дружества и 

Тракийск



5

Основни дейности на АРИР – Ст. Загора 

Участва в изготвянето 
на регионалната 

стратегия за развитие 
и избрани регионални 

проекти, 
изпълняващи 

програми за развитие 
на региона на Стара 

Загора;

Организира събития, 
лекции и 

обучения;успешно 
уаства в инициативи 

на международни 
организации;

Конжсултации, 
консултантски услуги, 

изследователска и 
експертна дейност, 

дейности за 
повишаване на 

осведомеността;
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Основни дейности на АРИР – Ст. Загора 

Консулта
ция, 

формули
ране и 

оценка на 
проектни 

идеи;

Търсене 
на 

подходя
щи 

грантови 
схеми за 
финанси

ране;

Управлен
ие и 

монитори
нг на 

проекти;

Консултир
ане на 

инвестито
ри в 

района на 
Стара 

Загора.

Водещ 
партньор 
по проект 
DeCarb, 

финансира
н по 

програма 
INTERREG 
EUROPE 

Комуника
ционен 

партньор 
по проект 
PLASTEC

O, 
финансир

ан по 
програма 
INTERRE

G 
EUROPE 



Благодаря за вниманието!

13 март 2020, Стара Загора 

д-р Румяна Грозева 

Изпълнителен директор

АРИР – Стара Загора 

rumyana@szeda.eu


