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ДОБРЕ ДОШЛИ В 
СТАРА ЗАГОРА!

ГОТОВИ ЗА БИЗНЕС

Уважаеми читателю,


Позволете ми чрез настоящата 
инвестиционна брошурата да Ви 
представя накратко историята и 
настоящето развитие на моя роден 
град, на който имам честта да бъда 
кмет.


Стара Загора е уютен и жизнен 
град, разположен в централната 
част на България, ЕС. Градът има 
8000 годишна история, 
доказателство, за което е музеят 
"Неолитни жилища", показващ 
свидетелства за човешки живот по 
нашите земи от това време. Не е 
изненада фактът, че историческият 
канал на Би Би Си засне града, 
като част от своята програма 
„Раждането на Европа”. 


През последните десетилетия, 
шестият по големина град в 
България, ЕС, се нарежда веднага 
след столицата София, според 
статистическите данни, по 
големина на БВП на глава от 
населението.


През последните години на 
няколко пъти Стара Загора бива 
признат заради своя 
инвестиционен потенциал от 
списанието fDi Magazine.


Градът е готов да подкрепи всички 
иновативни инвестиции, 
осигурявайки подходящи терени и 
помощ при изпълнение на 
следващите стъпки, през 
административни процедури до 
реализиране на крайната 
инвестиция, включително с 
обучения на необходимата работна 
сила.


Въз основа на нашата стратегия 
бих искал да отправя покана за 
разглеждане на инвестиционните 
възможности, които моят град 
предлага, както и данъчните 
стимули, които осигурява 
България. Аз не се обръщам към 
Вас само като кмет, но и като 
гражданин на Стара Загора, за да 
се уверите от първа ръка с какъв 
уникален потенциал разполага 
градът и неговите жители.

Живко Тодоров 
Кмет на Община Стара Загора
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• КОРПОРАТИВНИЯТ И ЛИЧНИЯТ ПОДОХОДЕН 

ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ СА С НАЙ-НИСКИТЕ 
ДАНЪЧНИ СТАВКИ В ЕС ОТ 10% 

• КОНСЕРВАТИВНА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА, С 
НИСКИ ДЕФИЦИТИ 

• ХАРМОНИЗИРАНИ ЗАКОНИ И РЕГУЛАЦИИ В 

ПОЧТИ ВСИЧКИ СФЕРИ С ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

• ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР НА ЕС

През 1997 г. се установи широк консенсус 
относно основите на икономическата 
политика, които продължават да 
доминират при правенето на реформи. 
Валутният борд в страната установява 
режим на фиксиран валутен курс, при 
който Централната банка не може да 
кредитира държавата. България ще запази 
фиксирания курс до приемането на еврото.


Държавният дълг спадна от над 100% от 
БВП през 1997г. до 29% към момента. По 
данни от доклада на Eurostat за 2016 г., 
България е трета в Европейския съюз по 
най-нисък държавен дълг само след този 
на Естония и Люксембург.


Корпоративният и личният подоходен 
данък в България са с най-ниските 
данъчни ставки в ЕС от 10%. За 
сравнение, Румъния е с 16%, Сърбия с 
15%, а Чехия с 19% корпоративен и 15% 
личен подоходен данък.


България има отворена икономика, а 
износът е диверсифициран, като включва 
бързо растящите сектори на автомобилни 
части, машиностроене и фармация. През 
последното десетилетие секторът, свързан 
с износ на бизнес услуги, също се разшири 
значително.


България се присъедини към НАТО през 
2004 г. и ЕС през 2007 г. 

В Глобалния индекс за 
конкурентоспособност на Световния 
икономически форум в Давос 
(www.weforum.org) за 2017-2018 г. 
България е на 49-тo място (от 137 страни), 
докато Сърбия е на 78-мо място, Румъния 
– 68-мо, Гърция – 87-мо, Турция – 53-то и 
Полша – 39-то. Най-добрите резултати са в 
„макроикономическа среда” (25-то място) 
и „технологична готовност” (39-то място).

В изданието за 2018 г. на доклада на 
Световната банка „Правене на 
бизнес” (doingbusiness.org), България се 
класира на 50-о място сред 190 страни. За 
сравнение Турция е на 60-о място, Унгария 
е на 48-мо място, Гърция на 67-мо, а 
Румъния на 45-о място. Най-добрите 

резултати са в „международна 
търговия” (21-во) и „защита на 
инвеститорите” (24-то място). 

От 1996 г. индексът, публикуван в доклада 
за икономическа свобода на света 
(www.freetheworld.com) на Института 
Фрейзър (Ванкувър, Канада), измерва 
степента, до която политиките и 
институциите подкрепят икономическата 
свобода. В неговото последно издание от 
2017г. България заема 48-о място (от 159 
страни). Най-добрите резултати са в 
„стабилни пари” (9.4), “регулации” (7.6), 
„свобода на международната 
търговия” (8.1).



СТИМУЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ 
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ПОКАЗАТЕЛ МЯСТО ИЗТОЧНИК ГОДИНА

Държавен дълг  
(% of БВП)

3-то в ЕС (28.7%) Евростат 2016

Плосък данък върху 

печалбите и доходите
1-во в ЕС (10%) Евростат 2015

Индекс „Правене на 

бизнес”
50-то (от 190 страни) Световна банка 2018

Индекс „Икономическа 

свобода в света”
48-о (от 159 страни) Институт Фрейзър

2017 

(калкулиране с данни 

за 2015)

• По-кратки срокове за изпълнение на административно обслужване (за 
инвеститори клас А и Б)

• Индивидуално административно обслужване (за инвеститори клас А)

• Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху 
имоти без търг или конкурс (за клас А и Б)

• Финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата 
инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона)

• Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална 
квалификация на лица, заели новите работни места (само за инвестиции 
във високо технологични области и в общини с високи нива на безработица 

– за клас А и Б)

• Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от 
инвеститора осигурителни, пенсионни и здравни вноски за новоназначени 
работници и служители (за Клас А и Б)



СТАРА ЗАГОРА НА КАРТАТА 

ТРАНСПОРТНА 
СВЪРЗАНОСТ  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• КРЪСТОПЪТ НА ЧЕТИРИ ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ 

ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРА  

• ДОБРЕ РАЗВИТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 

• КЛИМАТЪТ Е БЛАГОПРИЯТЕН КАКТО ЗА 

ИНДУСТРИАЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, 
ТАКА И ЗА ТУРИЗЪМ И РЕКРЕАЦИЯ

Централното географско разположение 
на региона на Стара Загора го 
превръща в кръстопът от важни 
транспортни артерии между източната, 
западната, северната и южната част на 
България, което е важна предпоставка 
за утвърждаването му като 
международен логистичен център. 
Градът има транспортни връзки по 
шосе и с влак с всички краища на 
страната. До най-големите областни 
центрове - София и Пловдив се достига 
съответно за 2 часа и 20 минути и 1 час 
и 10 минути, като до тях се достига по 
Автомагистрала Тракия. До Бургас се 
достига също по Автомагистрала 
Тракия за час и половина, а до Русе за 
2 часа и 40 минути. 

РАЗСТОЯНИЕ ДО КМ МИЛИ

Атина 931 579

Белград 623 387

Букурещ 287 178

Будапеща 998 620

Истанбул 367 228

Киев 1 203 748

Ниш 405 252

Милано 1 651 1026

Москва 2 058 1279

Мюнхен 1 558 968

Париж 2 476 1 539 

Ротердам 2 401 1 492 

Солун 432 268

Марс 78.3 млн. 
средно 

48.7 млн. 
средно 
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Областта е пресечна точка на четири 
европейски транспортни коридора. Два от 
тях, Коридор IV “Дрезден – Букурещ – 
София – Истанбул” и Коридор IX “Хелзинки 
– Виборг – Санкт Петербург – Псков – 
Москва – Калининград – Киев – Любашевка 
– Кишинев – Букурещ – Стара Загора – 
Александруполис”, свързват Централна и 
Северна Европа през северната граница с 
Турция и Гърция през южната граница. 
Другите два, Коридор VIII “Драч – София – 
Пловдив – Стара Загора – Варна/Бургас” и 
Коридор X “Залцбург – Белград – Пловдив – 
Истанбул” (по Коридор IV), свързват 
Западна Европа с основните български 
пристанища на Черно море и Турция. 


Област Стара Загора има удобен 

транспортен достъп до следните 
пристанища: 

‣ пристанище Бургас - на 180 км 

‣ пристанище Русе – на 235 км 

‣ пристанище Александруполис  – на 300 
км 

ЖП гара Стара Загора е пресечна точка на 
главни жп линии, поради което е възлова за 
превоз на пътници и товари от Северна и 
Южна България, както и за извършването 
на международни превози. Тук се пресичат 
две главни железопътни линии, следващи 
трасетата на основни трансевропейски 
транспортни коридори:


‣ VIII главна жп линия, част от трасето на 
транс-европейски транспортен коридор 
№ 8 

‣ IV главна жп линия, част от трасето на 
транс-европейски транспортен коридор 
№ 9 

Стара Загора има удобна железопътна 
връзка и с град Димитровград, през който 
преминава и главната жп линия „Калотина-
София-Пловдив-Свиленград”, част от 
трасето на транс-европейски транспортен 
коридор № 4


Товарният участък на основната 
железопътна гара служи като 
интермодална инфраструктура за 
сухопътния транспорт, оборудван за 
товарене и разтоварване на контейнери във 
влакове и камиони.


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.


Община Стара Загора има удобен 
транспортен достъп до най-големите 
международни летища в страната: 

‣ Международно летище Пловдив – 90 км 

‣ Международно летище Бургас – 180 км 

‣ Международно летище София – 250 км

Source: skyscrapercity.com

Black 
Sea



КЛИМАТ И ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  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Областта се характеризира с умерен 
климат, разнообразни и плодородни почви 
и сравнително добри водни потенциали.  


Община Стара Загора oбхваща части от 
Горнотракийската низина и Сърнена 
Средна гора. Релефът е равнинен, хълмист 
и ниско планински. Естествените 
предимства на региона включват и близост 
до една от основните планински вериги – 
Стара планина, както и до богатата на 
руди Средна гора. Община Стара Загора 
обхваща разнообразни по характер 
територии, като преобладават 
земеделските територии.


Зимата обикновено е мека и няма големи 
проблеми свързани с транспортната 
дейност. Лятото е топло (средните високи 
температури достигат около 30 градуса по 
Целзий, 86 градуса по Фаренхайт, през 
юли-август) и сравнително поносима зима 
(средните минимални температури са 
малко под 0 градуса по Целзий, 32 градуса 
по Фаренхайт, през януари-февруари). 
Средно броят на слънчевите дни през 
годината е 115. Средно годишните валежи 
са 598 мм. Те са равномерно разпределени 
през годината. 


Температурите и нивото на валежите са 
благоприятни за строителни дейности, 
които обикновено се извършват през 
цялата година без големи прекъсвания, 
както и за развитие на индустриални 
процеси, транспортни/логистични услуги и 
туризъм.

Source: stringmeteo.com
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Защо Стара Загора?

• Справедливи и оказващи подкрепа взаимоотношения с 
всяка държавна институция 

• Наличие на квалифицирани човешки ресурси 

• Подходяща инфраструктура и близост до ключови 
локации 

• Адекватни ресурси в дейностите, подкрепящи 
индустрията 

• Високо качество на градския живот

Александрос Вореопулос 
Изпълнителен директор 

Оскар Рюегг България ЕООД

http://stringmeteo.com
http://stringmeteo.com




ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

�10

Приблизително 158 000 души живеят на 
територията на Община Стара Загора. 
Други 139 000 жители живеят в 
непосредствена близост до град Стара 
Загора (до 30 мин. път с кола в едната 
посока от центъра на града), от които 80 
000 са във възрастовата група 20-64 г. 
Градът е достъпен за по-малко от 45 
минути и от още 114 000 души. Това прави 
общото население на широкия регион 
Стара Загора 411 000 души.


Близо 79% от живущите в широкия регион 
Стара Загора, живеят в пределите на 
област Стара Загора, докато останалите 
21% - в областите Сливен и Хасково.


В широкия регион Стара Загора, най-голям 
дял от населението е във възрастовата 
група 20-44 години – 129 000 души или 
31% от общото население в региона.


Област Стара Загора има коефициент на 
демографско заместване (съотношение на 
броя хора във възрастова група 15-19 
години към тези във възрастова група 
60-64 години) от 63.1%, който е близък до 
средния за страната. През 2025 г. 
коефициентът на демографско заместване 
за Област Стара Загора ще достигне 
72.8% (без да се взима предвид 
механичния прираст), доближавайки се до 
този на Област Пловдив (73.3%), както и 
ще изпревари средния за страната – 72%. 

• ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НОВИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ, ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В 
СТАРА ЗАГОРА ЩЕ ИМАТ ПРИОРИТЕТ ПРЕД 

ДРУГИ РЕГИОНИ В СТРАНАТА ЗАРАДИ 
ДОБРИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

• ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ШИРОКИЯ РЕГИОН 
СТАРА ЗАГОРА Е 411 000 ДУШИ

ВЪЗРАСТ
БРОЙ 
(‘000)

ДЯЛ ОТ 
ОБЩОТО 

НАСЕЛЕНИЕ

Под 20 78 19%

20 – 44 129 31%

45 – 64 115 28%

65 – 74 50 12%

75 + 39 10%

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В 

ШИРОКИЯ РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА         
(разстояние до 45 мин.)

НАСЕЛЕНИЕ В ШИРОКИЯ РЕГИОН 

СТАРА ЗАГОРА

297 000

411 000

30 мин. от 
  центъра

45 мин от 
Индустриални 

зони

ОБЩИНА  
СТАРА ЗАГОРА

158 000

Източник: НСИИзточник: НСИ



ПАЗАР НА ТРУДА 
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• БЛИЗО 250 000 ДУШИ НА ВЪЗРАСТ 20-64 

Г. ЖИВЕЯТ В ШИРОКИЯ РЕГИОН СТАРА 
ЗАГОРА 

• ЕДНА ОТ ОБЛАСТИТЕ С НАЙ-МНОГО НАЕТИ В 
ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

• КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЗАЕТОСТ В 

МАШИНОСТРОЕНЕТО И ТЕЖКИТЕ ИНДУСТРИИ 

• ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 
НАЕМАНЕ НА МОНТАЖИСТ В СТАРА ЗАГОРА 
СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ 2018 Г. ДА СТАРТИРАТ ОТ 

620 EUR.

Работната сила (икономически активното 
население на възраст 15-64 години) в 
Област Стара Загора е в размер на 
134,000 души. Областта има коефициент на 
икономическа активност за 2016 г. 
(съотношението на работната сила във 
възрастова група 15-64 г. към населението 
в същата възрастова група) от 65%. 
Наетите на работа лица в Област Стара 
Загора по последни налични данни са 102 
000 души. Коефициентът на безработица 
отбелязва спад с 3.8% спрямо 2015 г. През 
2016 г. той достига 6%, което е под 
средното за страната. Въпреки това, 
компаниите които избират Стара Загора за 
своя инвестиционна дестинация, все още 
имат достъп до широк човешки капитал. 
Освен 8000 безработни, в Област Стара 
Загора има и 72 000 лица, които са извън 
работната сила (лица на възраст 15-64 г., 
които нито са заети, нито безработни). 


От всички наети на работа в Област Стара 
Загора, 32 000 души или 32% от всички 
наети са в сектор „Преработваща 
промишленост”. Област Стара Загора е и 
една от областите с най-много наети в 
преработващата промишленост. Това е 
важен индикатор за обема на 
съществуващия производствен персонал и 
традициите в подготовката на кадри.


В преработващата промишленост най-
много наети има в производството на 
метални изделия (34.5% от всички работни 
позиции в промишлеността). Област Стара 
Загора има и добре развита хранително-
вкусова промишленост (13% от всички 

наети в промишлеността), както и 
производство на машини и оборудване 
(12.1% от наетите в преработващата 
промишленост).


Стара Загора има и добре развит 
търговски сектор. Почти 13% от всички 
наети в областта или близо 13 000 души 
работят в сферата на търговията. 
Приблизително 7 400 души работят в 
добивната промишленост, както и 5 800 
души в сферата на строителството. В 
допълнение, повече от 5 000 души са наети 
в производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ.

Източник: НСИ за 2016

НАСЕЛЕНИЕ В ШИРОКИЯ РЕГИОН СТАРА 

ЗАГОРА НА ВЪЗРАСТ 20-64 ГОДИНИ

179 000

244 000

30 мин. от 
центъра

45 мин от 
Индустриални 

зони

ОБЩИНА 
СТАРА ЗАГОРА

99 000



ЗАПЛАТИ  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Работната сила в Стара Загора е много 
разнообразна в съответствие с 

квалификацията и уменията на 
служителите. 

Има над 25 000 позиции за ръководители, 
специалисти и помощен административен 
персонал. В областта работят над 9 000 
техници, 19 300 квалифицирани 
индустриални работници и 16 500 
оператори на машини и монтажисти. 


Работната сила е специализирана, но 
въпреки това лесно се адаптира и може да 
работи в различни сектори/сегменти на 
промишленото производство.

БРОЙ НАЕТИ СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА 
НА ПОЗИЦИИ, СЪВМЕСТИМИ С 

ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Източник: НСИ

В сферата на услугите, заплатите 
средно са най-високи в областта на 
информационните и 
далекосъобщителни услуги, но те 
изостават спрямо средните за други 
развити индустриални зони като 
Пловдив и Бургас. 


В преработващата промишленост, най-
високи са заплатите в производството 
на напитки. Секторът с най-много заети 
в преработващата промишленост – този 
на производството на метални изделия 
– е с по-високи заплати спрямо тези в 
Пловдив и Бургас. Заплатите в 
производството на машини и 
оборудване са по-високи спрямо 
средните за страната в сектора. 


По класове професии, след заплатите 
за управленския персонал, най-високи 
са тези за техниците. Заплатите за 
техниците, квалифицираните 
работници, монтажистите, операторите 
на машини и неквалифицираните 
работници в Област Стара Загора са 
над средното за страната.

0

25

50

75

100

Administrative personnelMachine operators and assemblersSkilled workers Technicians

10077,373,243,6

ЗАПЛАТИ ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ В 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                        
(техници = индекс 100)

неквалифициран 
персонал

оператори 
на машини и 
монтажисти

квалифици-
рани 

работници

техници

Източник: НСИ
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неквалифи-
цирани 

работници
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Заплатите в преработващата 
промишленост, както в Стара Загора, така 
и по принцип средно за България, имат по-
висок средногодишен ръст спрямо 
средния за всички индустрии. 
Средногодишният ръст на заплатите в 
преработващата промишленост в Област 
Стара Загора е в размер на 7%, 
изпреварвайки средното за страната. 
Високият ръст на заплатите, в комбинация 
с по-високите заплати в абсолютно 
изражение спрямо средното за сектора в 
страната, са индикатор за наличието на 
добре подготвени работници и 
специалисти, които могат да създадат 
добавена стойност за различни сектори в 
преработващата промишленост.	


Общата цена на труда включва заплатата 
на работника и вноските към държавния 
бюджет, които и двамата, работника и 
работодателя, трябва да направят. През 
2018 г. разходите за труд в 
преработващата промишленост се очаква 
все още да бъдат едни от най-
конкурентните в Европа. Общият размер 
на разходите за наемане на монтажист в 
Стара Загора се очаква през 2018 г. да 
стартират от 620 EUR. Разходите за труд 
за един неквалифициран работник ще 
стартират средно от 500 EUR, докато тези 
за инженер-конструктори – от 780 EUR, 
достигайки до 1600 EUR за инженери с 
опит.

РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ 2018 Г.                                                        
(EUR на месец) 

Източник: Проучване сред работодатели в сферата на преработващата промишленост

Инженери ERP

Инженер - контруктори

Електроинженери

Мениджъри "първа линия"

CNC оператори

Монтажисти

Други квалифицирани работници

Неквалифицирани работници

Помощен административен персонал

Специалисти "природни науки"
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ОБРАЗОВАНИЕ 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• СТАРА ЗАГОРА И КАЗАНЛЪК СА СРЕД 
ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ, В КОИТО 
РЕАЛНО СЕ ВЪВЕЖДАТ ПРИНЦИПИТЕ НА 
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ  

• КОСМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ, РАБОТЕЩА ПО 
ПОРЪЧКИ НА ЦЕРН 

• ГРАДЪТ РАЗПОЛАГА С РАЗНООБРАЗНИ 
ЦЕНТРОВЕ И УЧИЛИЩА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО И ПРЕДЛАГА ШИРОК 
ИЗБОР ОТ МЕСТА ЗА НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В Община Стара Загора има 9 
професионални гимназии (в т.ч. не влизат 
спортните училища и училищата по 
изкуства) и 2 частни професионални 
колежа, по някои специалности с 
интензивно изучаване на английски език. 
Предлагат се множество технически 
специалности, сред които машиностроене, 
електротехника и микропроцесорна 
техника.


Моделът за дуално обучение е въведен в 
следните професионални направления: 

‣ машинен техник (ЦПУ) 

‣ електротехник 

‣ готвач 

‣ мехатроника 

В град Стара Загора е разположен 
Тракийски университет Стара Загора, част 
от Международната асоциация на 
университетите (IAU). Разполага с 
факултет по техника и технологии, който е 
разположен на 1 час път в град Ямбол и 
обучава студенти в направления като 
Машинно инженерство (303 записани 
студенти) и Електротехника, електроника и 
автоматика (318 записани студенти).


На 30 мин. разстояние от Стара Загора е 
разположен новооткритият Технически 
колеж – Казанлък, в който към момента се 
предлага специалност „Технология на 
машиностроенето”. 


Само на час разстояние от Стара Загора 
се намира и вторият по големина 
университетски център в страната – 
Пловдив, в който са разположени 9 
университета, сред които и пловдивския 
филиал на Технически университет – 
София със специалности в два факултета – 
Факултет по електроника и автоматика и 
Факултет по машиностроене и 
уредостроене.


В Стара Загора е разположена 
Космическата лаборатория на Института 
по космически изследвания и технологии 
на БАН. 


Лабораторията работи по поръчки на 
ЦЕРН и международни проекти. 

В Стара Загора е разположен и 
Земеделския институт на Селскостопанска 
Академия, който си партнира успешно с 
фермерите в региона. На 30 минути от 
града са разположени също два института 
към Селскостопанската академия. 
Института по розата и етеричномаслените 
култури работи по задачи, свързани с 
проучване и въвеждане на интродуцирани 
растителни генетични ресурси. Института 
по полски култури е основен производител 
на базов и сертифициран посевен 
материал от памук и твърда пшеница и 
провежда изследователски програми и 
методи за отглеждане на био-култури.
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Източник: НСИ, МОН, НАПОО (данни на областно ниво за 2016/2017г.)

В Стара Загора има разнообразни школи и 
места за неформално образование, като 
Центърът за наука, култура и изкуство, 
Международният център за деца и 
младежи в риск и различни школи и 
клубове по интереси. В града е 
разположено и споделеното работно 
пространство – ZaraLab, което е дом на 
множество неформални курсове, 
работилници и срещи, с фокус върху 
високите технологии.


Само в град Стара Загора има 24 центъра 
за професионално обучение, предлагащи 
широк набор от технически курсове за 
професионална квалификация и 
преквалификация.


Община Стара Загора е приела 
дългосрочна стратегия, чиято цел е да 
подпомага развитието на ученето през 
целия живот.

7 108 ученици в 
професионални 

училища

34 ЦПО  
(в региона)

1 университет  

1 технически колеж

21 професионални 
училища
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ЗЕМЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС 

ЦЕНИ НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ 

НАЕМ НА ОФИС ПЛОЩИ И 
ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ  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• ЕДНИ ОТ НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА 
ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

• ЗЕМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ, 
СТАРТИРАЩИ ОТ 100 000 EUR НА ХЕКТАР 

• НАД 310 ХЕКТАРА ЗЕМИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 
БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Цените на индустриалните земи 
обикновено варират от 20 до 35 EUR на 
кв.м, докато земеделска и друга налична 
земя може да се намери дори при 10 EUR 
на кв.м. Началните цени за застроена площ 
варират между 350 и 550 EUR на кв.м.. 
Цените на индустриалните площи в Стара 
Загора са относително ниски в сравнение 
с други големи български градове, както и 
с други страни от Централна и Източна 
Европа.

ЦЕНИ ЗА ПОКУПКА НА ИНДУСТРИАЛНИ 

ИМОТИ                                                         
(в региона на Стара Загора)

EUR НА КВ.М

Индустриални земи 20 - 35

Застроени площи 350-550

Ниските наеми на индустриални площи и 
складове и ниските оперативни разходи 
позволяват на фирмите със седалище в 
Стара Загора да постигнат 
конкурентоспособност по отношение на 
разходите, която трудно може да бъде 
постигната от предприятията, работещи в 
други региони в Централна и Източна 
Европа. Наемането на промишлено хале 
струва средно 2,2 EUR месечно на кв.м. 
Наемите на складовете в Стара Загора 
варират между 1,5 и 3 EUR месечно на 
кв.м. Наемането на склад в Стара Загора 
струва по-малко в сравнение с други места 
в Централна и Източна Европа. Наемите на 
първокласни складове в Стара Загора са с 
28% по-ниски от наемите в Букурещ 
(Румъния) и 40% по-ниски от наемите в 
Москва (Русия), Белград (Сърбия), 
Варшава (Полша) и Будапеща (Унгария). 
Промишлените офис площи могат да се 
намерят под наем между 1,5 и 2,5 EUR 
месечно на кв.м. 


Офис площи в град Стара Загора могат да 
се намерят под наем само за 2,5 EUR 
месечно на кв.м. Първокласни офис площи 
могат да бъдат намерени за 8 EUR на кв.м, 
което е по-достъпно в сравнение с много 
други места в Централна и Източна 
Европа. Офис площите в Стара Загора са с 
повече от 50% по-ниски в сравнение с 
наемите за офис площи в Будапеща 
(Унгария), Букурещ (Румъния) и Прага 
(Чехия).

 НАЕМ НА БИЗНЕС ИМОТИ                                                       
(в региона на Стара Загора)

EUR НА КВ.М

Офис 
пространсво 8

Склад 3

Източник: Colliers, АРИР



СТРОИТЕЛНА АКТИВНОСТ 

ЗЕМЯ, НАЛИЧНА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС  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Повишаването на строителната активност 
в региона е сигнал за разширяването на 
местната икономика и предпоставка за 
привличане на нови инвеститори през 
следващите години.


Строителната активност в региона на 
Стара Загора се повишава през 
последните няколко години, измерена през 
издадените разрешения за строеж. Новото 
строителството е концентрирано предимно 
в сегмента на нежилищните сгради, които 
формират 63% от издадените разрешения 
в областта в периода 2014-2016 г. За този 
период в цялата област Стара Загора са 
издадени разрешения за строеж за 450 
хил. кв.м. РЗП на нежилищни сгради и 260 
хил. кв.м. РЗП на жилищни сгради.


В община Стара Загора в периода 
2014-2016 г. са издадени разрешения за 
строеж на 145 хил. кв.м. РЗП на 
многофамилни жилищни сгради и общо 
245 хил. кв.м. РЗП на големи бизнес 
обекти. През този период е одобрено 
строителството на 111 хил. кв.м. РЗП на 
търговски площи (в т.ч. складове и 
магазини), 86 хил. кв.м. РЗП на 
селскостопански обекти и 48 хил. кв.м. 
РЗП на промишлени сгради. През 
последните години в Стара Загора се 
наблюдава увеличение на предлагането на 
модерни търговски и офис площи, както и 
на индустриални и логистични обекти. 

Община Стара Загора разполага с налични 
земи, обособени в организирана модерна 
зона от нов тип „Загоре”, която в момента 
е в етап на планиране. В границите на зона 
„Загоре” попада и Високотехнологичен 
Бизнес Парк с РЗП от 50 000 кв.м., който е 
разположен на пешеходно разстояние от 
една от двете индустриални под-зони и е 
разработен като публично-частно 
партньорство, както и следните две под-
зони:


Източна Индустриална Зона ЗАГОРЕ 
Районът около магазин Метро е 
разположен в източната част на града, 
само на 6 км. от ЖП гара Стара Загора, 
както и на 15 мин. път от Автомагистрала 
Тракия. Налични са близо 95 хектара 
общински земи, подходящи за бизнес 
развитие. Тези земи са обособени в 
следните терени:


‣ 80 хектара на север от ЖП линията София-

Бургас  

‣ 10 хектара до Метро с всички комуникации 

включително газоснабдяване и градски 

транспорт 

Индустриална Зона ЕЛЕНИНО 

Зоната се намира на 6 км от гр. Стара 
Загора в посока запад, до село Еленино. 
Има изграден асфалтов път до зоната. На 
2 км разстояние е от ЖП гара Еленино и 15 
км от магистрала Тракия. Доставчик на 
вода има на 6 км, а електрическа 
подстанция на 8 км. Има изградена 
телекомуникационна инфраструктура.  Тук 
е наличен 21 хектара имот на общината, 
който е подходящ за бизнес развитие, 
включително логистичен хъб. Съществува 
възможност за разширение на имота.



ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 

ВИК 

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ  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• МОДЕРНА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА 
• ВОДОСНАБДЯВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ 

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

От 2005 г. захранването и дистрибуцията на 
електроенергия в Югоизточна България е 
приватизирана към ЕВН България (част от 
EVN AG - Австрия). Компанията е 
инвестирала над 1,5 млрд. лв. (Около 770 
млн. Евро) през последните 12 години, за да 
подобри електропреносната мрежа като 
основно обслужване на клиентите.


Индустриалните потребители могат да се 
възползват от бързото разширяване на 
либерализирания пазар на електроенергия, 
закупуване от регистрирани търговци на 
електроенергия или дори директно от 
заводите за производство в някои случаи. В 
случай на инвестиция на зелено (т.е. ново 
строителство) има опростен процес от 
няколко бързи стъпки, за да се свържете с 

електрическата мрежа. Всички тези стъпки 
отнемат до 30 дни след подаване на 
заявление. Новите потребители плащат 
такси за услугите за връзка по фиксирана и 
регулирана от правителството тарифна 
ставка.

Източник: НСИ

ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ В ХИЛ. кВтч

ЦЕНИ В ЕВРО / кВтч с 
включени всички 

данъци, такси и ДДС

под 20 МВтч 0,131

между 20 и 500 МВтч 0,114

между 500 и 2 000 МВтч 0,095

между 2 000 и 20 000 МВтч 0,084

между 20 000 и 70 000 МВтч 0,075

между 70 000 и 150 000 МВтч 0,007

Над 150 000 МВтч 0,069

Държавна комунална компания 
Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. 
Стара Загора, отговаря за водоснабдяването, 
канализацията и пречистването на отпадъчни 
води в 202 населени места в Област Стара 
Загора и Община Тополовград. Новите 
потребители трябва да подадат заявление до 
ВиК Стара Загора. Процесът е част от 

цялостната процедура за ново строителство. 
Инвеститорът или компанията за развитие на 
индустриалната зона заплаща всички 
допълнителни разходи за ново строителство 
и разширяване на водоснабдителната и 
канализационната мрежа, включително нови 
тръби и др.

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 
сред българите по отношение на достъпа до 
интернет. Цените варират в зависимост от 
скоростта и вида на договора (индивидуални 
или корпоративни клиенти). За индивидуални 
клиенти, цените за 200 Mbps са в размер на 
15 EUR на месец.


Очаква се през 2018 година LoRaWAN мрежа 
да е налична като инфраструктура в Стара 

Загора. LoRaWAN е комуникационен протокол 
от ново поколение, използван за общуване в 
света на Internet of Things – IoT. Сред многото 
му предимства са сигурността и двойното 
криптиране на данните, възможността за 
работа на крайни устройства до 10 години 
без смяна на батерията, и отворената 
екосистема на LoRa Alliance, позволяваща 
разнообразие в използваните устройства и 
предлаганите решения. 
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АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА 
СТРОИТЕЛСТВО 
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• ЯСЕН И КРАТЪК РАБОТЕН ПРОЦЕС, КОЙТО 

ОТНЕМА ДО 105 ДНИ 
• ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ ОТ ОИСР

Въпреки че е една от най-тежките 
административни процедури в България и 
в цяла Европа, Община Стара Загора 
предоставя ясен и сравнително кратък 
работен процес по отношение както на 
броя на процедурите, така и на сроковете 
на изпълнение.


Освен общинската администрация, 
следните институции участват в процеса на 
получаване на разрешение за строеж и за 
необходимите процедури впоследствие:


‣ Електроснабдителна компания EVN 
България   

‣ Държавна компания “ВИК” ЕООД  

‣ Агенция по геодезия, картография и 
кадастър 

‣ Изпълнителна агенция по околната 
среда и регионалните ѝ органи 

В някои специални случаи и по-големи 
проекти ще има и други участващи 
институции, като например:


‣ Дирекция за национален строителен 
контрол 

‣ Противопожарна служба 

‣ Агенция “Пътна инфраструктура” 

На инвеститор ще отнеме 105 дни от 
момента на подаване на заявление за 
издаване на виза за проектиране (стъпка 1 
в работния процес) до момента на 
получаване на сертификат за въвеждане 
на сградата в експлоатация (последната 
стъпка). Това са административните 
срокове и не включват времето, което 
отнема проектиране, строителство и други 
процеси, възложени от инвеститора. Това 
са максималните административни 
срокове и следва да се отбележи, че при 
планиране на обект в организирана 
индустриална зона е възможно тези 
срокове да са в действителност по-кратки.


Този работен процес има 16 стъпки при 
изпълнението му, които включват също и 
процеса на работа с компанията доставчик 
на електроенергия и ВиК. Сравнение на 
Световната банка показва, че средният 
брой стъпки в страните от ОИСР е 12, а в 
Източна Европа и Централна Азия - 15. 
Процесът отнема значително по-малко 
време в Стара Загора отколкото в 
популярните дестинации в Източна Европа 
и Централна Азия, и дори още по-малко 
отколкото в развитите икономики от 
ОИСР.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР С EVN 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР С ВИК 
СТАНОВИЩЕ ОТ РИОСВ

14 дни

30 дни

ОКОНЧАТЕЛЕН  ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА С ОБЩИНАТА 7 дни

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ 14 дни

АКТ  14  -  ПРИЕМАНЕ  НА  КОНСТРУКЦИЯ  ОТ  ИНВЕСТИТОРА

ДОГОВОР С EVN 
ДОГОВОР С ВИК 
НАНАСЯНЕ НА СГРАДАТА НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА

30 дни

АКТ  15  -  ПРИЕМАНЕ  НА  СГРАДАТА  ОТ  ИНВЕСТИТОРА

ЗАВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ В ОБЩИНАТА 3 дни

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 7 дни

ОБЩО: 105 ДНИ

РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ

СТАРА ЗАГОРА
ИЗТОЧНА ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

ОИСР

брой процедури 16,0 15.1 12.1

време (брой дни) 105,0 160.7 152.1

Източници: Световна Банка, Община Стара Загора



МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

ОБЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА  

ДАНЪК СГРАДИ  
ТАКСА ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ  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• ЕДНИ ОТ НАЙ-НИСКИТЕ ТАКСИ ЗА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ В СТРАНАТА И ЦЕНТРАЛНА И 
ИЗТОЧНА ЕВРОПА  

• СТАБИЛНА И ПРЕДСКАЗУЕМА ПОЛИТИКА 

СПРЯМО ТАКСИ И ДАНЪЦИ 

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО 
ОТПАДЪК

Най-големият дял на данъчната тежест в 
България е централно наложен, т.е. 
общината няма правомощия в областта на 
повечето данъци и такси. Въпреки това, 
има тенденция за фискална 
децентрализация до известна степен, 
което означава, че в дългосрочен план 
общината може да получи повече власт по 
отношение на данъците и таксите.


По отношение на национално приетите 
данъци България има една от най-ниските 
корпоративни и лични данъчни ставки в 
Европа (10 %). Корпоративните печалби от 
производствени дейности в региони с 
висока безработица са освободени от 
данъци. Разходите за дълготрайни 
нематериални активи, създадени чрез 

научни изследвания и развой, също се 
приспадат. В допълнение, България 
прилага митническото законодателство от 
ЕС и е подписала с 68 страни спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане. 
Данъчните ставки по облагаемия доход в 
другите страни са доста по-сериозни. 
Например в Румъния личните доходи се 
облагат с 16%, докато в 
централноевропейски страни като Полша, 
Унгария и Чешката република се прилагат 
данъчни ставки в порядъка на 15 до 18 
процента.


По отношение на местни данъци и такси, в 
момента следните две се решават от 
общината – данък върху недвижимите 
имоти и такса за битови отпадъци. 

За жилищни имоти на физически и 
юридически лица, ставката е в размер на 
0.145% върху данъчната им оценка. За 
нежилищни имоти, юридическите лица 
плащат 0.145% върху по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка. 
Данък сгради в Стара Загора е един от 
най-ниските в цялата страна, както и сред 
страните от Централна и Източна Европа.  

Съществуват две опции пред 
предприятията, свързани със заплащането 
на такса битови отпадъци. Първата опция е 
да се плати в зависимост от данъчната 
оценка на имота, което е и общия ред.



ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И ЗЕМЛИЩЕТО: 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА СЕЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 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‣ За жилищните и нежилищни недвижими 

имоти собственост на граждани и жилищни 

недвижими имоти на юридически лица, 

таксата е 0.15% пропорционално от 

данъчната оценка на имотите 

‣ За нежилищни недвижим имоти, собственост 

на юридически лица, таксата е 0.35% от 

данъчната оценка на имотите

‣ За жилищните и нежилищни недвижими 

имоти собственост на граждани и жилищни 

недвижими имоти на юридически лица, 

таксата е 0.45% пропорционално от 

данъчната оценка 

При втората опция се заплаща в 
зависимост от количеството отпадъци. В 
този случай собственикът трябва да 
подаде декларация, в която се заявяват 
необходимите вид и брой съдове.


‣ Варел /210л./ - 383 евро за брой 

‣ Контейнер тип „Бобър“ /1100л./– 1917 евро за 

брой 

‣ За нежилищни недвижим имоти, собственост 

на юридически лица, таксата е 0.6% от 

данъчната оценка на имотите 

При определяне на таксата за битови 
отпадъци според количеството към цената 
на съда се прибавя и такса, която е както 
следва:


‣ За нежилищни имоти на предприятия, 

находящи се в гр. Стара Загора, таксата е в 

размер на 0.11% от данъчната оценка; 

‣ За нежилищни имоти на предприятия, 

находящи се в селата на община Стара 

Загора, таксата е в размер на 0.02% от 

данъчната оценка;

ЗАЩО СТАРА ЗАГОРА?
Ние в „ЗАГОРКА” АД вярваме, че успешният бизнес, е 

устойчивият бизнес. Устойчивото развитие е част от 
основните ни бизнес приоритети и е от стратегическо 

значение за нас. Ние правим това, защото ни е грижа за 

хората, за природата, както и за мястото, където работим и 

живеем. Важно е да сме отговорни и да предприемаме 

стъпки днес, за да можем да помогнем за едно по-добро 

утре. Нека продължим заедно нашето пътешествие да 

„Създаваме по-добър свят”.

„Загорка” АД



МЕСТНА ИКОНОМИКА 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• РЕГИОНЪТ С НАЙ-ВИСОК БВП НА ГЛАВА ОТ 
НАСЕЛЕНИЕТО, ЕДИНСТВЕНО СЛЕД СТОЛИЦАТА 

СОФИЯ 

• ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Е УСПЯЛА ДА 
ПРИВЛЕЧЕ ОБЩО НАД 1 МЛРД. ЕВРО ЧУЖДИ 

ИНВЕСТИЦИИ, С НАТРУПВАНЕ КЪМ КРАЯ НА 
2015 Г. 

• ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В СТАРА 
ЗАГОРА Е С 23% ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНАТА 

ЗА СТРАНАТА

Сравнително високата и нарастваща 
производителност на работниците 
означава, че местната икономика може да 
поддържа устойчив икономически растеж 
и в дългосрочен план. Икономиката на 
Стара Загора е сред най-добре развитите 
в България, разполагайки с разнообразни 
и динамични отрасли както в индустрията, 
така и в сектора на услугите. Високите 
доходи на населението в областта е 
показател за наличието на устойчиви 
конкурентни предимства спрямо повечето 
други региони на страната. През 2015 г. 
БВП на човек от населението в област 
Стара Загора е почти 7 000 евро, което 
поставя региона на второ място измежду 

28 области в България, единствено след 
столицата София.


Брутната добавена стойност, която 
предприятията в региона допринасят, 
достига 1.4 млрд. евро годишно. Измерена 
в относително изражение, добавената от 
фирмите стойност е сред най-високите в 
България. Около 30% от приходите на 
предприятията в региона през 2014 и 2015 
г. са добавена стойност в сравнение с дял 
от 20% общо за страната. През 2015 г. 
едно наето лице в област Стара Загора е 
допринесло стойност в размер на 14 хил. 
евро спрямо 11.4 хил. евро общо за 
страната. 

(%)

Преработваща промишленост 27,6

Добивна промишленост 21,7

Бизнес услуги, вкл. строителство 20,6

Енергетика 14,9

Потребителски услуги 5,7

Публични и комунални услуги 5,1

Земеделие 4,4

ОБЩО 100

СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА                                                       
(от гледна точка на добавената стойност) 

Източник: НСИ



ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  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Икономиката на Стара Загора разполага с 
добре развита преработваща 
промишленост, която е най-големият 
отрасъл в областта, допринасяйки за 28% 
от добавената стойност и 32% от 
работните места през 2015 г. Секторът 
генерира приходи в обем на 1.2 млрд. евро 
годишно, от които 373 млн. евро или 30% 
са добавена стойност. 


Сред водещите подотрасли попадат 
производството на метални изделия 
(31.5% от добавената стойност в 
преработващата промишленост), 
производството на машини и оборудване 
(15.1% от добавената стойност) и 

хранителната промишленост (9.1% от 
добавената стойност).


Високата производителност на 
индустриалните предприятия е осигурена 
чрез инвестиции в дълготрайни 
материални активи в размер на 115 млн. 
евро годишно през 2015 г. Най-много са 
инвестициите в производството на 
метални изделия (27.8% от 
инвестиционните разходи в местната 
преработваща промишленост), машини и 
оборудване (около 1/5 от всички 
инвестиции в индустрията) и каучук и 
пластмаси (12.2% от индустриалните 
инвестиции в региона през 2015 г.).

10 ВОДЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРА 

 според дела им в общата добавена стойност в преработващата 
промишленост в област Стара Загора 

Ел. съоръжения

Ремонт и инсталация на машини 

Дървен материал

Електронни продукти

Неметални мин. суровини

Химични продукти

Каучук и пластмаси

Хранителни продукти

Машини и оборудване

Метални изделия

0% 10% 20% 30% 40%

31,5%
15,1%

9,1%
6,9%

4,2%
3,3%
2,8%
2,8%
2,5%
2,2%

Източник: НСИ

ЗАЩО СТАРА ЗАГОРА?

Корпоративната култура, нагласите и ценностите, които споделяме, 

мотивират хората и водят до успех. Гордост за нас е, че намерихме 

правилното място, където да инвестираме; правилната формула за 

постигане на удовлетвореност сред мениджмънта и служителите.        

Ние инвестираме в младите хора в региона, финансираме техните 

обучения, непрекъснато ги насърчаваме да се развиват, което на свой 

ред ще доведе до по-устойчив бизнес и регион.

Митко Йорданов 

„Кремък” ЕООД 



БИЗНЕС УСЛУГИ 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ УСЛУГИ  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Заради конкурентоспособната индустрия 
Стара Загора разполага с динамичен 
клъстер от бизнес услуги, които 
представляват около една пета от 
добавената стойност и работните места в 
региона. 


Бизнес услугите в област Стара Загора 
генерират приходи от 1.7 млрд. евро през 
2015 г., от които 277 млн. евро са добавена 
стойност.


Строителният сектор е най-големият 
сегмент в бизнес услугите от гледна точка 
на наетите лица, отговорен за 27% от 
заетостта в бизнес услугите през 2015 г. 


Благодарение на стратегическото 
географско разположение и отличните 
транспортни връзки, Стара Загора е сред 
националните лидери в транспорта и 
логистиката, които допринасят за 22% от 
работните места в местния сектор, 
обслужващ бизнеса. 

Стара Загора е сред най-големите области 
по население в страната, което в 
комбинация с високите средни доходи 
превръщат региона в една от областите с 
най-висока покупателна способност, а 
това създава подходящи условия за 
развитие на потребителските услуги. 


Услугите за населението създават 6% от 
добавената стойност, но разкриват 13% от 
работните места в региона. 
Потребителските услуги включват 
търговията (без търговията на едро), 
туризъм, хотелите и ресторантите, 
култура, спорт, развлечения и други услуги 
за личността.

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ според дела им в общите инвестиции в 
преработващата промишленост в област Стара Загора

18,6%

5,6%

6,5%

8,8%

12,2%
20,5%

27,8% Метални изделия
Машини и оборудване
Каучук и пластмаси
Напитки 
Дървен материал
Хранителни продукти
Други

Източник: НСИ
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6000,	Стара	Загора	
ул.	Индустриална	15,	П.К	137,	България	
Тел.:	+359	42	600	822;	Факс:	+359	42	601	431	
Мобилен:	+359	887	444	090	

E-mail:	ofRice@shiderov.com	
mshiderova@shiderov.com		

Web:	https://www.shiderov.com

Офис на ШИДЕРОВ ЕООД:

1992	

Taste	something	real!	

Фабрика	за	производство	и	пакетиране	на	поправки	и	десертни	нишестета	

ШИДЕРОВ	ЕООД	е	бързо	развиваща	се	производствено-търговска	фирма	с	изцяло	
частен	капитал.	През	1992	фирмата	започва	производствена	дейност	и	днес	е	една	
от	основните	компании	в	България,	произвеждаща	над	160	вида	пакетирани	
подправки	и	суровини	за	търговската	мрежа.	За	момента	ШИДЕРОВ	ЕООД	работи	с	
над	8000	крайни	клиента.		

В	момента	фирма	ШИДЕРОВ	ЕООД	е	фокусирана	върху	разшеряване	на	външните	
пазари	и	търси	контрагенти	за	дългогодишно	партньорство.	

Производство	и	пакетаж:	

• Традиционни	български	подправки;	
• Вносни	екзотични	подправки;	
• Десертни	и	натурални	нишестета;	
• Специална	селекция	от	червен	пипер;	
• Широка	гама	от	кетъринг	опаковки:	0.250kг;	0.500kг;	1kг;	5kг;	
• Здравословни	продукти:	мюсли	с	плодове,	овесени	ядки	и	ленено	семе;	

Системи	за	управление	на	качеството:	

• ISO	9001:2008	
• HACCP



СПЕЦИАЛЕН ФОКУС 

МАШИНОСТРОЕНЕ И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ  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Сред най-големите работодатели в района 
попадат компаниите заети с 
производството на машини и оборудване, 
което допринася за 12% от наетите лица в 
преработващите предприятия и 15% от 
добавената стойност в преработващата 
промишленост. Добрите показатели по 
отношение на професионалното 
образование създават условия за 
развиване и продължаване на 
професионалната реализация на 
висококвалифицирани кадри.


Концентрацията на заетост в индустрии с 
по-висока производителност от средната е 
фактор за това заплатите за техниците, 
квалифицираните работници, операторите 
на машини в Област Стара Загора да са 
над средното за страната, както и над 
средното за други индустрии. 


За Индустриална Зона “Загоре” основен 
фокус е привличането на инвеститори в 
машиностроенето, които са по-високо 

технологични и по-малко зависими от 
количеството труд. В тази индустрия вече 
се открояват два основни типа 
предприятия, всеки от който може да бъде 
причина за по-бърз ръст. Първият са 
предприятия, част от мултинационални 
концерни с изнесени процеси в България. 
Вторият са български производители, 
макар и по-малки, но с много силен 
експортен потенциал.


Усилията за насърчаване на развойната 
дейност във всеки един сектор в региона 
се подпомагат и от стратегията за 
развитие на биоикономиката в област 
Стара Загора. Стратегията поставя фокус 
върху усъвършенстване на технологиите 
за отглеждане на растения и животни, 
оползотворяване на отпадъчната 
продукция, производство на биоенергия, 
производство на иновативни биопродукти, 
храни, напитки, хранителни добавки и др.

В региона има добре развит клъстер от 
предприятия, произвеждащи оригинално 
оборудване за автомобилната индустрия. 
Това включва както български компании, 
така и международни концерни, които 
произвеждат автомобилни части за 
Volkswagen, Peugeot, Renault, Fiat и други. 


Фирмите в сектора произвеждат 
хидравлични елементи и системи, 

автомобилни кабелни системи, кормилни 
управления, осветителни тела, метални 
държачи и др. 


През последните години се наблюдава 
разширяване на дейността на компаниите 
в сектора, като производството е почти 
изцяло ориентирано към износа.



ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 

АГРАРЕН СЕКТОР  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Стратегическото географско положение, 
подобряването на наличната 
инфраструктура и развитието на 
преработващата промишленост в региона 
водят и до бързо развитие на 
транспортния и логистичния сектор. Само 
на час път от Стара Загора се намира и 
интермодалния терминал край Пловдив, 
позволяващ предлагането на комбинация 
от различни транспортни услуги – 
железопътни и по шосе.


През 2016 г. в община Стара Загора е 
открит изградения логистичен център в с. 
Маджерито с площ от над 50 000 кв.м. 
Логистичният център се състои от четири 
подобекта: сортировъчен център пратки; 
сортировъчен център палети; втори 
сортировъчен център и административен 
корпус. Логистичната база е отдадена под 
наем дългосрочно на една от най-големите 
български компании на пазара на 

куриерски услуги. Сградата е главен 
център за прегрупиране и претоварване на 
палетни пратки.


Стара Загора разполага с обновена и 
модерна железопътна инфраструктура, 
което превръща града в пресечна точка на 
главни жп линии. Железопътната гара 
играе ключова роля при превоза на 
пътници и товари в страната, както и за 
извършването на международни превози.


Товарният модул на ЖП гара Стара Загора 
действа като интермодален хъб за 
сухопътен транспорт, оборудван за 
претоварване на контейнери и палети 
между жп и автотранспорт.


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.

Област Стара Загора е с едни от най-
добрите поземелени ресурси, 
разполагайки с 5.5% от земеделските 
площи в страната. Наличните земеделски 
площи са в размер на близо 277 000 
хектара, като от тях 63 000 хектара са на 
територията на община Стара Загора. 
Обработваемата земя е близо 187 000 
хeктара.


Развитието на аграрния сектор на 

областно ниво се обуславя от следните 

налични фактори: 

‣ Налични големи масиви от плодородна 
обработваема земя, пасища и ливади 

‣ Добри климатични условия 

‣ Наличие на продукти и услуги на 
водещи търговски компании в сферата 
на земеделската техника, фураж, 
препарати и семена 

‣ Ежегодно международно 
селскостопанско изложение „Бата 
Агро” в град Стара Загора 

‣ Развити престижни Аграрен и 
Ветеринарномедицински факултети 
към Тракийски университет – Стара 
Загора 

‣ Професионалната гимназия по 
ветеринарна медицина създава 
множество специалисти със средно 
образование



ОСНОВНИ ИНВЕСТИТОРИ 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Ате Пласт ООД 

Балканпак ООД 

Брикел ЕАД  

Булметал АД 

България – К АД 

България-Текс  АД 

Гуала Клоужърс България АД  

Ембул Инвестмънт АД  

Енергоимпорт - Експорт ООД  

Енергоремонт - Гълъбово АД  

Завод За Пружини АД  

Индустриал Партс ООД  

Индустриал Сълюшънс България 

ЕООД  

Кастамону България АД  

Контрагент 35 ЕООД  

Металик АД 

Новотехпром ООД  

Панхим ООД  

Пещострой ЕООД  

Пи Ес Ай АД  

Пресков АД  

Прогрес АД  

Промет Сейф ООД 

Рудник Трояново 

Суперабразив ЕООД 

Трон ЕООД

Аркомат – България ЕООД 

Бъдещност АД 

Капрони АД  

М + С Хидравлик АД 

Оскар Рюег - България ЕООД 

Стандард Профил България ЕАД 

Арсенал АД 

Арсенал - 2000 АД 

Бултех – 2000 ЕООД 

Видеотон - Бългериан Холдингс 

ЕООД  

ДЗУ АД  

Строителна Механизация АД  

Термохран-Инженеринг АД  

Хранинвест - Хранмашкомплект АД 

Ангелов Транс ЕООД 

Зара Газ и Ойл ЕООД  

Зара - Е ООД  

Комплекс „Марица Изток” 

Контурглобал Оперейшънс    

България АД  

Линде Газ България ЕООД  

Ритъм-4-ТБ ООД

АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ МАШИНОСТРОЕНЕ ЕНЕРГЕТИКА

Бисер Олива АД 

Градус ООД 

Дамасцена ЕООД 

Диони ООД 

Домейн Менада ЕООД 

Жюлив ООД 

Загора Чорап АД 

Загорка АД 

Кен АД 

Конекс – Тива АД 

Корона М ЕООД 

Мебели Иввекс ООД 

Милениум 2000 ООД 

Наталия АД 

Парти Фууд ДЗЗД 

Средна Гора АД 

Триглав - Еделвайс ЕООД 

Херон Трейд ООД

Агроин ООД  

Агроконсулт ЕООД  

Агросинч – Синчанов И Сие Сд  

Анимексс ЕООД  

Булагро АД  

Геонед ЕООД 

Златекс ООД  

Оптиком ООД  

Тракийски Фураж ЕООД  

Фермер - 2000 ЕАД  

Ферт Бул ЕООД  

Юнион 09 ООД  

Ясмин 96 РР ЕООД 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

ДОСТАВЧИЦИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Аикюволушон България ЕООД 

Арт Технолъджис ЕООД 

Аспнет Хостинг ООД 

Давид Холдинг АД 

Даталинк ООД 

Дейта Центре Инстолерс ЕООД 

Евроекспрес ООД 

Единамикс България ЕООД 

Ейч-Тек ЕООД 

Интернет Груп ЕООД 

Ити - Софт ООД 

Кооперация Информационно 

Общество 

Марк Системи ООД 

Моа Груп Сървисез КД 

Ник - Мобайл - Нет ЕООД 

Пи Ейч Консулт 2000 ЕООД 

Софтсистемс ООД 

Трафик Контрол ООД 

Фирст ООД 

Ъмбрела Аг ООД

Автобусни Превози - Стара Загора 

ООД 

Асорт - Георги Петров ЕТ 

Бисери - 74 ЕООД 

Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев 

ЕТ 

Де Йо Лоджистик ЕООД 

Ел - Бет - Елена Топалова ЕТ 

Загора Мобил ЕООД 

Илия Илиев - Сведи ЕТ 

Ин Строй Ком - Георгиеви ООД 

Кубин Бг ООД 

Кумакс - Инвест ЕТ 

Марица Изток – Автотранспорт 

ЕООД 

Ниро Бг ЕООД 

Озон Вижън ЕООД 

Патерков ЕООД 

Пир-Импекс ЕООД 

Рематра ЕООД 

Спиди АД 

Топалов Транспорт ООД 

Терамис-2007 ЕООД 

Техха ЕООД 

Тролейбусни И Автобусни Превози 

ЕООД 

Фриго Лоджистикс ЕООД 

Фригокооп ЕООД 

Хидромат ЕООД

ИТ И АУТСОРСИНГ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
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“Ате Пласт” ООД е предприятие, специализирано в производството на 
моно и многослойни полимерни фолиа и опаковки от  различни 

материали:  LDPE, MDPE, HDPE, PA-PE, PE/EVOH/PE

Компанията е лидер в областта на хранително-вкусовите фолиа, 
фолиата за безалкохолни напитки и прахообразни продукти. В 
допълнение, компанията предлага фолиа и опаковки за 

строителството и преработващата промишленост. 



КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 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• НАЙ-ДОБЪР ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ ЗА 2016 Г. 

• МНОЖЕСТВО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПРАКТИКУВАНЕ НА СПОРТ 

• МОДЕРНИЗИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 

• ДОБРА БОЛНИЧНА И ИЗВЪН-БОЛНИЧНА 
ПОМОЩ

Стара Загора е обявен и за най-добър град 
за живеене в България за 2016 г. в 
престижната ежегодна класация на Дарик 
радио. Градът печели приза заради 
постиженията си в области като 
екологично състояние, ниво на 
инвестиции, възможност за отглеждане на 
деца, медицински апаратури и 
образователни институции.


Регионът предоставя условия за добро 
качество на живот, което привлича 
множество висококвалифицирани кадри 
да изберат Стара Загора като 
предпочитана дестинация за 
професионално развитие. По-високите 
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.


В община Стара Загора се предлага добра 
болнична и извън-болнична помощ. В 
общината има 84 лечебни заведения, в т.ч. 
7 лечебни заведения за болнична помощ. В 
Стара Загора има и модерни и съвременно 
оборудвани частни болници. На един лекар 
в община Стара Загора се падат средно по 
159 души, като само в три други града има 
повече лекари на глава от населението.


Община Стара Загора полага грижи за 
обновяване на училищната 
инфраструктура. През последните години 
са изградени 2 нови детски градини, като 
техният брой през 2017 г. е 29.


Изцяло е обновен общинският автопарк.


Модерният и европейски вид на Стара 
Загора се допълва и от площадното 
пространство, пешеходната зона и парк 
„Аязмото”, които Община Стара Загора 
реконструира и обнови наскоро.



ИСТОРИЯ И ТУРИЗЪМ  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Нископланинският релеф и добрата 
транспортна свързаност осигуряват добър 
достъп до Средна гора и Стара Планина, 
както и широк избор от туристически 
маршрути. В региона има и множество 
запазени исторически забележителности 
от палеолита, тракийската и римската 
епоха и Възраждането. 


Стара Загора е един от най-древните 
градове в Европа, като първите уседнали 
селища по тези земи възникват през 
неолита. Свидетелство за 
праисторическите селища по тези земи са 
три могили със световно значение – 
Берекешката, Азамашката и Селищната 
могила, където са експонирани най-добре 
запазените неолитни жилища в Европа. В 
местността "Мечи кладенец" са открити 
най-старите експлоатирани медни рудници 
в Европа.


Регионалният исторически музей на Стара 
Загора съхранява над 120 000 оригинални 
експоната от различни епохи.


В Стара Загора и неговите околности се 
намират множество природни 
забележителности, сред които 
естествената скална и водна каскада в 
местността „Казането”, вулканичния 
кратер край с. Змейово, пещерата 
„Змейова дупка” и скалното образувание 
„Милкини скали”.


В града се намира един от най-старите 
български театри – Драматичен театър 
"Гео Милев", както и античния Форум на 
Августа Траяна. През 1925 г. е открита 
втората след София опера в страната – 
Южнобългарската опера (днес Държавна 
опера Стара Загора). 


През 1895 г. е открит първият градски 
парк от европейски тип в България - 
Митрополит Методий Кусев („Аязмото”). 



КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

СПОРТ И ОТДИХ
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Градът разполага с ремонтирана 
Държавна опера, Драматичен театър, 
Държавен куклен театър и Музикален 
театър. Ежегодни културни прояви в града 
са Годишният фестивал на оперното и 
балетното изкуство, Празникът на липите и 
Международният фестивал на куклените 
театри за възрастни. 


Всяка година в Стара Загора се провежда 
Фестивал на оперното и балетното 
изкуство, където гостуват всички опери от 
страната и много оперни театри от 
чужбина. Фестивалът се провежда в 
продължение на два месеца – от април до 
юни. 


Международният филмов фестивал 
"Златната Липа" популяризира 
европейското кино в България и показва 

най-новите интересни филми от различни 
европейски държави. 


Всяко лято на езерото „Загорка“ се 
организират Дни на корабомоделизма. 


В Летният театър в парк „Аязмото“ 
концерти изнасят известни български и 
чужди певци.

Градът е отличен с приза „Европейски 
град на спорта” за 2017 година, заради 
постиженията в изграждането на спортна 
инфраструктура и организирането на 
спортни активности. 


Градът е домакин на множество спортни 
събития, като Световното първенство по 
футбол за юноши през 2015 г., Европейско 
отборно първенство по лека атлетика през 
2015 г., ежегодния международен турнир 
по лека атлетика „Самарско знаме", 
ежегодна балканска спартакиада и много 
други.


Изцяло обновена е спортната база в града, 
в това число стадионите „Верея”, 
„Локомотив” и „Берое”. Градът разполага 
с модерна тенис база, обновен плувен 
басейн, нови спортни площадки за футбол, 
баскетбол, стрийт фитнес, както и с нова 
общинска спортна зала. 


Община Стара Загора има и развита 
велосипедна мрежа, включваща 8 
километра велоалеи. Парковата система 

на града включва общо 8 парка и градини. 
Като ново допълнение към зелената 
инфраструктура на града, през 2016 г. е 
открит и новия модерен парк 
„Артилерийски”.


Само на 20 минути път от Стара Загора, в 
Сърнена Средна гора, се намира спа 
комплекс Старозагорски минерални бани. 
Курортът предлага възможности за 
балнеолечение и климатолечение, като 
основен лечебен фактор е минералната 
вода с температура около 40°C и лечебни 
свойства по отношение на редица 
заболявания. Курортът разполага с 
обновена почивна база, както и множество 
модерни СПА комплекси и хотели.  


Стара Загора е свързана с магистрала до 
брега на Черно море и се намира на по- 
малко от 2 часа от едни от най-добрите 
морски курорти. На около час път на изток 
е Пловдив, избран за Европейска столица 
на културата през 2019 г. До ски-курорта 
Пампорово се стига за около 2.30 ч.





 

ОБЩИНА  СТАРА  ЗАГОРА

България, 6000 Стара Загора, 

бул. Цар Симеон Велики 107, 


тел.: +359 42 614 614

факс: +359 42 259 132 

mayor@starazagora.bg


www.starazagora.bg

В  ПАРТНЬОРСТВО  С
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