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ЗА ПОЛЗАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГОДИШНИК НА 
РЕГИОН ПЛОВДИВ

Единственото годишно издание за икономиката на 
гр. Пловдив и Пловдивска област, което се издава от 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив и Enterprise 
Europe Network - Пловдив.
Предназначено за : предприемачи, инвеститори, чуж-
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Четете го, ако искате : 
• да получите синтезирана информация за иконо-
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• да научите за планираните насоки на развитие на 

града и икономиката му,
• да се запознаете със 120-те най-успешни фирми, 

да намерите местни и чужди партньори с възмож-
ности за инвестиране и сътрудничество,

• да имате справочно помагало на предприемача,
• да рекламирате и рекламата Ви да стигне до когото 

трябва.
Годишникът отива безплатно до бизнеса, разпростра-
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ствени институции; работодателски съюзи и органи-
зации; Агенцията по заетостта; Изпълнителната аген-
ция за насърчаване на МСП; Агенцията за инвестиции; 
Пловдивски панаир; други панаири и изложения; ту-
ристически офиси; посолства, чуждестранни търгов-
ски мисии, чуждестранни инвеститори; мрежата на 
българските и европейските търговско-промишлени 
палати, и др.
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ON THE BENEFITS OF THE PLOVDIV REGION BUSINESS 
YEARBOOK

What is it about: 
The only annual publication on the economy of Plovdiv 
City and Plovdiv District, issued by the Plovdiv Chamber of 
Commerce and Industry and Enterprise Europe Network -  
Plovdiv.

Addressed to: entrepreneurs, investors, foreign visitors, 
inquiring  readers.
Read this, if you need:

• to get summarized information on the economy of the 
city and municipalities of Plovdiv region,

• to learn about the trends of the city and its economy, 
• to see the 120 top-ranked companies,
• to find local and foreign partners with opportunities 

for investment and cooperation,
• to have a business reference tool,
• to advertise and thus reach the right audience.

The Yearbook is cost-free distributed to businesses through 
partners such as: the municipal and regional administra-
tions, government agencies, unions and employers’ or-
ganizations, the Employment Agency, the Invest Bulgaria 
Agency, the Plovdiv Fair, other fairs, tourist offices, embas-
sies, foreign trade missions, foreign investors, the networks 
of Bulgarian and European chambers of commerce, etc.
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УВАжАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Настоящият Икономически Годишник стига до Вас в 
особен момент – в който интензивно се обмисля необ-
ходимостта от преподреждане на финансовата поли-
тика и приоритети на държавно и общинско ниво, и в 
който  нашият град и област навлизат в друга динами- 
ка, с нови управленски екипи и програми.

Въпреки всички видими и невидими предизви-
кателства на предстоящото икономическо развитие 
на Пловдив, твърдо вярвам че усилията полагани 
от всички нас – органите на държавно и местно уп-
равление, предприемачите, Търговско-Промишлена 
Камара- Пловдив и гражданското общество, ще доведат 
до подобряване на бизнес климата и ще отредят на 
този знаков за България град истински прилягащото 
му място.

Предстои ни много работа по активиране на нама-
ления поток на инвестиции, задвижване на нови проек-
ти, запазване и създаване на работни места, по важни 
инфраструктурни и градоустройствени  дейности, по 
преосмисляне на културната и образователна страте-
гия.  Иначе казано - предстоят ни реформи и трудности.

Затова – да работим като вярваме в града си и в 
своите собствени сили!

С уважение, 
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
ОБлАСТЕН УПРАВИТЕл НА ОБлАСТ ПлОВДИВ 

ГР. ПлОВДИВ, 28 НОЕМВРИ, 2011 Г.  

ОБРъщЕНИЕ НА ОБлАСТНИя УПРАВИТЕл КъМ БИЗНЕСА 

REGIONAL GOVERNOR’S ADDRESS TO THE BUSINESS 
COMMUNITY

DEAR ENTREPRENEURS,

The present Business Yearbook comes to you at a spe-
cial moment when we intensively consider the need for 
new financial policies and priorities at regional and nation-
al level , while our city and region enter a different speed 
line with their new management programs and teams.

In spite of all visible and hidden challenges of the forth-
coming economical development of Plovdiv, I do believe 
that the efforts we all make: the national and regional 
authorities, the entrepreneurs, the Plovdiv Chamber of 
Commerce and Industry, and the local community, will 
lead to  improvement of the business environment and will 
provide a proper positioning of  this iconic Bulgarian city .

We have a lot of work ahead in terms of activating the 
reduced amount of investments, of starting new projects, 
protecting jobs, generating employment , which is associ-
ated with huge infrastructure and city planning activities, 
and with a redefinition of our cultural and educational 
strategies.

In other words – there are warnings for pending re-
forms and difficulties .

Which is why – let us work believing in our own 
strengths and in our city.

Yours Truly,
ZDRAVKO DIMITROV
REGIONAL GOVERNOR OF PLOVDIV REGION

PLOVDIV, 28th NOVEMBER, 2011



Dear business owners,
Dear holders of the 12th edition of Plovdiv Region 
Yearbook “100 +”

This book is annual obligation of the Plovdiv Chamber 
of Commerce and Industry to present to the public the situ-
ation of regional economy, and to briefly inform investors 
and ordinary visitors about the most important economic 
facts and general information aspects.

The day you open the Yearbook is somewhat different – 
there is an intense awareness  of the economic depression , 
drop of production and consumption,  restrictive remedial 
measures. All this is quite clearly seen in the data published 
in the Yearbook, and this is what we see and hear from our 
daily contacts with you .

Meanwhile, the citizens of  Plovdiv demonstrated their 
willingness to take this challenge, to seek change in order 
to deal with the longstanding unresolved obstacles  to the 
development of the city – there is a new city management 
with a 4-year term of office at the Plovdiv Municipality.

The Chamber’s history and mission is to expresses the 
interests of local business, so we do hope to shorten the 
gap between businesses  and local government, and will 
take concerted efforts to achieve improvement in industry, 
infrastructure, and the overall urban planning..

The  Chamber’s Yearbook provides information for you, 
get ready to know more, know more so that you get  ready 
for the coming difficulties !

We wish you much energy and consistency!

Plovdiv / November, 2011

Уважаеми предприемачи ,
Уважаеми ползватели на 12-то издание на
Икономически Годишник „100+”

С този каталог Търговско-Промишлена Камара – 
Пловдив всяка година изпълнява задължението си да 
представи състоянието на областната икономика , и 
накратко да информира запътилите се към града ин-
веститори и обикновени посетители за най-важните 
факти от икономически и общоинформационен аспект.

Денят , в който Годишникът стига до Вас, е по-раз-
личен –  все по-настоятелно се увеличава усещането 
за криза, свиват се производството и потреблението, 
предприемат се рестриктивни оздравителни мерки. 
Всичко това личи и от публикуваните в Годишника 
данни, всичко това разбираме и от ежедневните си 
контакти с Вас.

В същото време Пловдивчани показаха, че са готови 
да поемат предизвикателството  да търсят промяна и 
справяне с дългогодишните нерешени въпроси пред 
развитието на града -  Община Пловдив  има избран 
нов екип за управление с 4-годишен мандат. 

Камарата , която по история и по призвание  изра-
зява интересите на местния бизнес, силно се надява да 
скъси дистанцията между предприемачеството и мест-
ната администрация , и ще положи всички съгласувани 
усилия за постигане на подобрение на икономиката, 
инфраструктурата, цялостната градоустройствена ат-
мосфера и бизнес среда.

С този Годишник Камарата Ви предлага информация, 
бъдете готови да сте по-информирани, информирай-
те се, за да сте по-готови за изпитанията пред Вашия 
бизнес!

желаем Ви енергия и последователност!
гр. Пловдив, ноември, 2011 г.

Ангел ХРОНЕВ
Angel Hronev
Изп. Директор
Ex. Director

Милчо Караиванов
Milcho Karaivanov

Член на УС
Member of the 

Board of Directors



РЕДОВЕ ЗА ИЗДАТЕЛЯ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА - 
ПЛОВДИВ – ГЛАСЪТ НА БИЗНЕСА

Създадена 1990 г.
Предлага професионални и достъпни бизнес услуги, 
които са насочени към предприемачите на Пловдивска 
област.
Как можем да помогнем  да развиете бизнеса си?
Експортна документация и проблеми на външната 
търговия ; Организиране на бизнес събития и създаване 
на контакти; Конферентнa дейност; Професионално 
обучение;  Е-подпис; Бар код и защита на индустриална 
собственост.
www.pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK –  
ЕВРО ЦЕНТЪРЪТ НА ПЛОВДИВ

Създаден 1999 г.
Специализиран отдел на Камарата, част от най-голямата 
мрежа на Европейската Комисия за търсене на бизнес 
сътрудничество и партньори, дава практически 
съвети, помощ и информация по европейски 
въпроси, включително и по законодателството на ЕС 
и политиките, европейско финансиране, обществени 
поръчки в Европа, и др. 
www.pcci.bg

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ - КЛОН ПЛОВДИВ /НЦПО/

Създаден 2002 г.
НЦПО - Пловдив провежда курсове за квалификация 
и обучение по заваряване, готварство, мотокаристи, 
езиково обучение, международни счетоводни 
стандарти, безопасни условия на труд, еко нормативи, 
изготвяне на бизнес планове и други. 
Центърът има разработени учебни програми за 
квалификация и преквалификация за над 40 професии 
и разполага с квалифицирани преподаватели и лектори 
по теория и практика.

www.pcci.bg

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИя ЗА УСлУГИТЕ – НА СТР. 100

THE PUBLISHER’S SYNOPSIS

THE PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE  
AND INDUSTRY -  

THE VOICE OF BUSINESSES

Since 1990
Offers professional and affordable business services, aimed 
at the development of Plovdiv region.
How can we help you grow your business?
Export Documentation and Foreign Trading; Organization 
of business events and networking; Conference room; 
Vocational Training; E-Signature; Barcode; Trademarks.
www.pcci.bg

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -  
PlOvdIv’S EUROPEaN CENTRE 

Since 1999
Specialized office of the Chamber, part of the largest net-
work of the European Commission for  seeking coopera-
tion and business partners, providing  practical advice, 
assistance and information on European issues, including 
EU legislation and policies, EU funding, public procure-
ment in Europe and others.
www.pcci.bg

NaTIONal CENTER FOR vOCaTIONal 
TRaINING - bRaNCh PlOvdIv /NCvT/

Since 2002
NCVT - Plovdiv conducts training courses and training in 
welding, cooking, motor truck drivers, language training, 
international accounting standards, safety, environmental 
standards, preparation of business plans , etc.

The center has developed modules for training and retrain-
ing for over 40 professions and have qualified teachers and 
lecturers in theory and practice.

www.pcci.bg

MORE INFO - SEE PAGE 101



ПЛОВДИВ В 50 РЕДА

Име: Пловдив (България)

Прозвище: Градът на тепетата, Старият град

Основан: кр. на 7-то – нач. на 6-то хилядолетие пр. Хр. 

Столица: на административната автономия Източна 
Румелия в рамките на Османската империя (3 март 1978 
– 6 септември 1885 г.)

Население: Статистически – 338 153, но ежедневно 
Пловдив функционира като 450 хиляден град.

Разположен: в централната част на Горнотракийската 
низина, по поречието на р. Марица, върху седем хълма 
(тепета) – Бунарджик (от тур. бунар – кладенец, нар. 
още Хълм на освободителите и Альоша), Джамбаз тепе, 
Джендем тепе (Адски хълм, нар. още – Джин тепе – 
Хълм на духовете, Чигдем  тепе – Хълм на минзухарите, 
Младежки хълм – по времето на социализма), Марково 
тепе, Небет тепе, Сахат тепе (Часовников хълм, нар. още 
Данов хълм), Таксим тепе.

Ареал: Пространството на област Пловдив  се намира в 
един от значимите в урбанистично отношение ареали, 
участващ активно и формиращ основната Европейска 
урбанистична структура от „Европолиси”. За България 
тези структурни урбанистично-ландшафтни ареали 
са три - Софийски, Пловдивски и Варненски, в които 
е концентрирана активна социална дейност, с оглед 
постигането на общонационален растеж; те генерират 
активности, повишаващи жизнения стандарт, и в които 
трябва да се полагат максимални усилия за поддържане 
на социално - природното равновесие и биологичното 
разнообразие.

Географски мащаб: към Пловдив гравитират общи-
ните Марица, Родопи, Раковски, Куклен и Садово, към 
които могат да се добавят и общините Стамболийски, 
Перущица, Кричим и Асеновград. 

Пловдив заедно със Стара Загора и съ-градието 
Хасково - Димитровград образуват т.нар. „оперативен 
триъгълник” с икономически и  демографски потенци-
ал равностоен на София.

Икономически потенциал: традиционно многоот-
раслово стопанство и икономика. Център на различни 
научни институти, висши учебни заведения, между-
народен панаир, летище, финансово-кредитни инсти-
туции, безмитна зона, борси и културни институции. 
През последните години икономическото развитие на 
Пловдив бележи занижаване. По индекс на икономиче-
ско развитие е на 11-то място. По доход на домакинство 
градът е изпреварен не само от Варна и Бургас, но и от 
Стара Загора, Русе и Хасково. Икономическото състоя-
ние и благосъстоянието като цяло се влошава спрямо 
другите големи градове на страната. Амбициозни про-
грами и стратегии за развитие и градоустройство на 
новия управленски екип предстои да отредят истински 
полагащото се място на града и региона.

PLOVDIV IN A NUTSHELL 

Name: Plovdiv  (Bulgaria)

Popular as: The city of seven hills, the Old Town

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

Capital: administrative autonomy of  Eastern Rumelia 
within the Ottoman Empire (March 3, 1978 - 6 September 
1885)

Population: Statistics - 338 153, but daily  Plovdiv func-
tions as a city of 450 000.

Location : in the central part of the Upper Thracian Plain, 
along the Maritsa River on seven hills - Bunardzik (still 
called Hill of the Liberators and Alyosha) Djambaz Tepe, 
Djendem Tepe (Hell’s hill, also called - Gin hill - a hill of 
ghosts, Cigdem hill - the hill of the crocus, Youth Hill - 
during socialism), Markovo Tepe, Nebet Tepe, Sahat Tepe 
(Clock hill) Taksim Tepe.

Range: the area of Plovdiv is located in one of the most 
important urban areas to participating forming the main 
European urban structures “Europolis”. For Bulgaria, these 
structural urban-landscape areas are three - Sofia, Plovdiv 
and Varna.

Geographical scape : Several municipalities  gravitate to 
Plovdiv - Maritsa, Rodopi, Rakovski, Kuklen, and Sadovo, 
to which there may be added also the municipalities of 
Stamboliyski ,Perushtitsa ,Krichim and Asenovgrad. Plovdiv 
,together with Stara Zagora and Haskovo and  Dimitrovgrad 
constitute the so-called “Operating triangle” with an eco-
nomic and demographic potential equivalent to Sofia.

Economic potential: traditional and multi-sector econo-
my. Center of various research institutes, universities, inter-
national trade fair, airport, financial and credit institutions, 
free zone, fairs and cultural institutions. Recently,  there is 
a downturn of the economic development of the city. It is 
ranked 11th  by the index of economic development . In 
terms of household income, the city was overtaken not 
only from Varna and Burgas, but also from Stara Zagora, 
Rousse and Haskovo.  General economic performance and
welfare are getting worse as compared to other large cities. 
The new city administration has ambitious programs and 
strategies for urban development , thus hoping to get the 
city back to its due position. 
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Регион Територия Население Работна сила Безработица Средна брутна 
месечна заплата

Region Territory Population Workforce Unemployment Average gross 
monthly salary

31.12.2006 30.04.2010 30.04.2010 30.04.2010

кm2 % €

Благоевград / Blagoevgrad 6 449.50 330 034 170 689 12.42 255

Бургас / Burgas 7 748.10 417 810 201 006 6.94 299

Добрич / Dobrich 4 719.70 204 738 105 343 10.93 251

Габрово / Gabrovo 2 023 134 490 66 804 7.27 287

Хасково / Haskovo 5 533.30 264 312 125 042 9.84 238

Кърджали / Kardzhali 3 209.10 157 463 82 379 11.3 237

Кюстендил / Kyustendil 3 051.50 150 792 73 521 11.66 252

Ловеч / Lovech 4 128.80 157 407 77 600 13.19 247

Монтана / Montana 3 635.60 164 057 79 897 16.2 247

Пазарджик / Pazardjik 4 456.90 296 281 149 030 13.24 251

Перник / Pernik 2 394.20 139 677 6 737 9 261

Плевен / Pleven 4 335.50 301 634 148 178 11.7 252

Пловдив / Plovdiv 5 972.90 706 413 329 791 8.6 283

Разград / Razgrad 2 639.70 137 853 73 857 14.96 251

Русе / Rouse 2 803.40 255 315 121 067 10.05 273

Шумен / 3 389.70 197 632 95 785 15.34 279

Силистра / Silistra 2 846.30 132 699 67 108 14.41 243

Сливен / Sliven 3 544.10 209 169 102 836 12.09 247

Смолян / Smolyan 3 192.90 129 731 70 648 18.22 257

София област / Sofia region 7 062.30 258 397 125 456 11.46 312

София град / Sofia city 1 348.90 1 237 891 551 815 3.47 430

Стара Загора / Stara Zagora 5 151.10 358 342 172 917 8.05 351

Търговище / Targovishte 2 558.50 134 264 66 835 16.91 245

Варна / Varna 3 819.50 456 915 218 272 7.66 312

Велико Търново / Veliko Tarnovo 4 661.60 280 883 135 465 9.95 262

Видин / Vidin 3 032.90 114 769 56 478 15.37 220

Враца / Vratsa 3 937.60 205 797 97 742 14.18 358

Ямбол / Yambol 3 355.50 144 525 70 924 11.12 249

Общо / Total 111 001.90 7 679 290 3 704 336 9.95 325

МЯСТОТО НА ПЛОВДИВ, КАТО БЪЛГАРСКИ РЕГИОН И ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

Областна Администрация / District Administration - http://www.bl.government.bg

Областна Администрация / District Administration - http://www.bsregion.org/

1

PLOVDIV RANKED AS A BULGARIAN REGION AND A TERRITORIAL STRUCTURE

Областна Администрация / District Administration - http://www.dobrich-governor.org/

Областна Администрация / District Administration - http://www.gabrovo.egov.bg

Областна Администрация / District Administration - http://www.hs.government.bg

Областна Администрация  / District Administration - http://www.kj.government.bg/

Областна Администрация / District Administration - http://www.kn.government.bg

 Областна Администрация / District Administration - http://www.oblastlovech.org

 Областна Администрация / District Administration - http://oblastmontana.org/

 Областна Администрация / District Administration - http://www.pz.government.bg

 Областна Администрация / District Administration - http://www.pernik.e-gov.bg

 Областна Администрация / District Administration - http://www.pleven-oblast.bg/

 Областна Администрация / District Administration - http://www.pd.government.bg/

 Областна Администрация / District Administration - http://www.rz.government.bg

 Областна Администрация / District Administration - http://www.ruse.bg/en/

 Областна Администрация / District Administration - http://www.oblastshumen.icon.bg

Областна Администрация / District Administration - http://www.silistra-bg.net/

 Областна Администрация / District Administration - http://www.sliven.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://www.region-smolyan.org

 Областна Администрация  / District Administration - http://www.sofoblast.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://www.sofoblast.government.bg

 Областна Администрация / District Administration - http://www.sz.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://oblast.vratsa.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://yambol.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://bulgaria.domino.bg/targovishte

 Областна Администрация / District Administration - http://www.vn.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://www.vt.government.bg

 Областна Администрация  / District Administration - http://www.vidin.government.bg
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120 НАЙ-ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В 
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

No. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

НАД 250 МЛН. ЛЕВА

1 ЕВН БълГАРИя ЕлЕКТРОСНАБДяВАНЕ АД Търговия с електрическа енергия

2 КЦМ АД Производство на олово, цинк, калай

3 ЕВН БълГАРИя  ЕлЕКТРОРАЗПРЕДЕлЕНИЕ АД Разпределение на електрическа енергия

4 МАКС лОГИСТИКС ЕООД Търговия на едро с тютюневи изделия

5 лИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД Производство на битови електроуреди

ОТ 130 ДО 250 МЛН. ЛЕВА 

6 ТАБАКО ТРЕЙД ООД Търговия на едро с тютюневи изделия

7 БЕллА БълГАРИя АД Производство на колбаси, кори, тестени продукти и др. 
хранителни стоки

8 ЕАД ХИГИя Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска 
техника и апаратура

9 ТАБАКО ВЕНЧъРС ООД Търговия на едро с тютюневи изделия

ОТ 100 ДО 130 МЛН. ЛЕВА

10 ФЕРМАТА  АД Производство на месни продукти, без готови храни и 
ястия

11 лАЙТ КОМЕРС ЕООД Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива 
и подобни продукти

12 ООД ПИНОТ ТРЕЙДИНГ Търговия на едро с електронни елементи и 
комуникационна техника

13 СКФ БЕРИНГС БълГАРИя ЕАД Производство на лагери, предавки и съединители

14 КАМЕНИЦА АД Производство на пиво

15 ХъС ООД Търговия на едро с метали 

ОТ 70 ДО 100 МЛН. ЛЕВА

16 СОКОТАБ ЕООД Производство на тютюневи изделия

17 ГОТМАР ЕOOД Производство на ПЕТ опаковки от пластмаси 

18 БУлСАФИл ЕООД Произовдство на прежди

19 МЕТАл ТРЕЙД БълГАРИя ООД Търговия на едро с метали 

20 ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕлНИ ЗАВОДИ 
ЕАД

Производство на въоръжение и боеприпаси

21 ПИМК ООД Международен транспорт и спедиця

22 ИНСА ОЙл ООД Производство и търговия с петролни продукти

23 ФИлКАБ АД Търговия с кабели и проводници, инвестиции

24 КРИСТИ ИНДИВИДУАл ЕООД Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови 
изделия

ОТ 55 ДО 70 МЛН. ЛЕВА

25 УМБАл СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Медицински услуги

26 СПИЙДСТАР ЕООД Търговия на едро с тютюневи изделия

27 ЮРОТРОНИКС ЕООД Търговия на едро с битова електроника и електроуреди

28 МОНДИ СТАМБОлИЙСКИ ЕАД Производство на хартия и картон

29 СИТЕКС ООД Търговия на едро с напитки

30 ДЗОБЕлЕ БълГАРИя ЕООД Производство на ароматизатори за индустрията и бита

31 САлИНА 7 ЕООД Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива 
и подобни продукти
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No. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ОТ 50 ДО 55 МЛН. ЛЕВА

32 КАСКАДА ООД Търговия, рециклиране, оцветяване на полимери, 
международен транспорт

33 МАСТЕР СТИЙл ПРОФАЙлС АД Търговия със скрап и отпадъци

34 СИЕНИТ ООД Строително предприемачество, комплексен инженеринг

35 СИлВъРТРАНС ЕООД Търговия на едро с напитки

36 ГлОБълБИЗНЕС ЕООД Търговия на едро с напитки

ОТ 45 ДО 50 МЛН. ЛЕВА

37 ЮРИЙ ГАГАРИН АД Производство на печатни материали и филтри за цигари

38 АГРИ БълГАРИя ЕООД Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, 
без готови храни и ястия

39 МАРж ООД Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива 
и подобни продукти

40 СИТИ ТОБАКО ООД Търговия на едро с тютюневи изделия

41 ОБЕДИНЕНА МлЕЧНА КОМПАНИя АД Производство на мляко и млечни продукти, без 
сладолед

42 ТМТ ЕлКОМ ООД Търговия с електроматериали за промишлеността и 
бита

ОТ 40 ДО 45 МЛН. ЛЕВА

43 лИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШъН СИСТЕМС 
МАРИЦА ЕООД

Производство на промишлено хладилно и 
вентилационно оборудване

44 АНГЕл СТОИлОВ 96 АД Търговия на едро с метали 

45 АТАРО КлИМА  ЕООД Производство на промишлено хладилно и 
вентилационно оборудване

46 АД БРЕЗОВО Производство и преработка на месо от домашни птици

47 НОВА ТРЕЙД ЕООД Производство на безалкохолни напитки, минерални и 
други бутилирани води

48 РОжЕН - 1 ООД Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови 
изделия

49 АГРИя АД Производство на пестициди и други агрохимикали

50 ВОДОСНАБДяВАНЕ И КАНАлИЗАЦИя ЕООД Събиране, пречистване и доставяне на води

51 СИЕНИТ ХОлДИНГ АД Строително предприемачество, комплексен инженеринг

ОТ 35 ДО 40 МЛН. ЛЕВА

52 ДИМИТъР МАДжАРОВ - 2 ЕООД Производство на месни, млечни продукти и колбаси

53 ПРОФИлИНК ООД Производство на дограма и други изделия от пластмаси 
за строителството

54 КООПЕРАЦИя СИМИД 1000 Производство на мелничарски продукти

55 ФРЕШ лОДжИК ЕООД Комплексна логистика на стоки с температурен режим 
на съхранение

56 БТл ИНДъСТРИЙЗ АД Производство на излъчващи електромедицински и 
терапевтични апарати

57 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПлОВДИВ АД Производство на захар, шоколадови и захарни изделия

58 ХЕлИОС - МЕТАлУРГ ООД Производство на метални конструкции, арматурни 
зaготовки, стоманени профили, ковано желязо

59 МАКСКОМ ЕООД Производство на велосипеди 

ОТ 30 ДО 35 МЛН. ЛЕВА

60 СИЕНИТ ИНВЕСТ ООД Строително предприемачество, комплексен инженеринг
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No. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

61 АБО ГРАНИТИ ООД Търговия на едро със строителни материали и 
санитарно оборудване

62 ЕВН БълГАРИя ТОПлОФИКАЦИя ЕАД Производство и разпределение на топлинна енергия

63 СОлАРИС-999 ЕООД Пакетиране на хранителни стоки

64 ПРИМЕКС АВГ ООД Търговия на едро с напитки

65 ДУНАПАК-РОДИНА АД Производство на вълнообразен картон и опаковки от 
хартия и картон

66 АД ЕНТЕРТЕЙМАНТ Организиране на хазартни игри

67 ПЕТКО АНГЕлОВ БГ ЕООД Товарен автомобилен транспорт

68 СК АРНАУДОВ  ЕООД Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

69 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство и търговия с полимерни продукти

ОТ 25 ДО 30 МЛН. ЛЕВА

70 ДАНИ 73 ЕООД Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови 
изделия

71 ИКСЕТИК ПлОВДИВ ЕООД Производство на хидравлични помпи, хидравлични и 
пневматични двигатели

72 ТЕХНО АКТАШ АД Производството на пневморесьори и хидроизолационни 
мембрани

73 ООД  ВЕКТА Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива 
и подобни продукти

74 РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СъЮЗ  - ПлОВДИВ Търговия на едро с хранителни стоки и селскостопански 
стоки

75 999 - ИВ.АСЕНОВ ЕООД Търговия на едро с химични вещества и продукти

76 АСТРАл ХОлИДЕЙЗ АД Туроператорска дейност

77 БУлТЕКС 99 ЕООД Производство, внос и търговия с работно облекло и 
лични предпазни средства

78 ДЕлИКАТЕС 2 ООД Производство на месни продукти, без готови храни и 
ястия

79 БАРТлИНК ИНТЕРНАШъНъл ООД Търговия на едро с месо и месни продукти

80 АГРОКЕМИКъл ЕООД Търговия на едро с химични вещества и продукти

81 УНИТЕМП ООД Производство и преработка на месо, без месо от 
домашни птици

82 АББ АУТОМЕЙШъН ЕООД Произвоство на енергийни продукти и системи; 
технологии за атоматизация, технологични решения

83 ХЕлИОС - МЕТАл ЦЕНТъР ООД Производство на метални конструкции и арматурни 
заготовки

ОТ 20 ДО 25 МЛН. ЛЕВА

84 АПЕКС СЕРВИЗ ООД Продажба и сервиз на кари

85 ЕМКО-М ООД Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни 
материали

86 ДИл ТУР - ПлОВДИВ АД Търговия на едро с месо и месни продукти

87 ИТД ЕООД Производство на опаковки от пластмаси

88 ЕООД ИНТЕКС 99 Производство на горно облекло, без работно

89 КАСТ ФУТУРА-БГ ЕООД Производство на компоненти за готварски печки, 
бойлери, горелки

90 Б. А. И. -54  ЕООД Търговия с леки и лекотоварни  автомобили

91 ТЕД-БЕД ЕАД Производство на матраци 
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No. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

92 КИНГС ТАБАКО ЕАД Производство на тютюневи изделия

93 КАлЦИТ АД Производство на калциев карбид и калциев карбонат

94 ЕТ ФИлИПЕКС ИлИя ФИлИПОВ Търговия с неръждаема стомана, тръби и профили

95 ООД ИНТЕРКОМПлЕКС Производство на електрооборудване, инженеринг

96 ООД ВЕДЕНА Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия

97 ДОНИ МП ООД Търговия на едро с химични вещества и продукти

98 лъКИ ИНВЕСТ АД Добив на руди на цветни метали

ОТ 16 ДО 20 МЛН. ЛЕВА

99 ФТБ  ЕООД Търговия на едро с железария и арматурни изделия

100 КЕРАМИК ГРУП ЕООД Търговия със строителни материали за дома, офиса, 
хотела и градината

101 МЕСОКОМБИНАТ КАРлОВО АД Производство на месни продукти

102 СД ХИК-91 ПАЦЕВ С-ИЕ Производство на листове, плочи, тръби и профили, от 
пластмаси

103 ФИлИКОН-97 АД Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

104 ФАМИлЕКС ЕООД Пакетаж на хранителни продукти и търговия на едро 
с тях

105 ДЕлТА ХАЙ ПРИНТ ЕАД Полиграфически услуги

106 МИНМЕТИНВЕСТ АД Търговия на едро с метали и руди

107 МБАл ПлОВДИВ АД Медицински услуги

108 БРАТя КъРТЕВИ ООД Производство и преработка на месо и месни продукти

109 ООД ХЕБРОС БУС Пътнически сухопътен транспорт

110 РИлА 1 АД Търговия на дребно със строителни материали, мебели 
и стоки за бита

111 КУМИНяНО ФРУТ ООД Преработка и консервиране на други плодове и 
зеленчуци

112 щЕКА ЕлЕКТРОНИК БълГАРИя ЕООД Производство на други електрически и електронни 
проводници и кабели

113 ДИ ЕМ ТРЕЙД ООД Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива 
и подобни продукти

114 ГАлАКСИ ПРОПъРТИ ГРУП ООД Туризъм и инвестиции в недвижима собственост

115 СИГНАл 2 ООД Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови 
изделия

116 ВАТТС ИНДъСТРИЗ БълГАРИя ЕАД Производство на уреди и апарати за измерване, 
изпитване и навигация

117 МЕКСОН ООД Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи 
препарати

118 ГБС-ПлОВДИВ АД Промишлено и жилищно строителство 

119 СОТИР ПлОД ООД Търговия на едро с плодове и зеленчуци

120 ХЕПИКОМЕРС ЕООД Търговия на едро с напитки
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ThE TOP 120 COMPaNIES  IN PlOvdIv dISTRICT aS PER ThEIR NET 
aMOUNT OF SalES REvENUE FOR 2010

No. COMPANY NAME ECONOMIC ACTIVITY

OvER 250 MlN bGN

1 EVN BULGARIA ELECTROSNABDYAVANE PLC. Electricity supply 

2 KCM PLC. Production and sale of non ferrous metals

3 EVN BULGARIA ELECTRORAZPREDELENIE PLC. Electricity distribution 

4 MAXLOGISTIC LTD. Distribution of tobacco products

5 LIEBHERR HAUSGERETE MARITSA LTD. Production of electrical household devices

130 - 250 MlN bGN

6 TOBACCO TRADE LTD. Distribution of tobacco products

7 BELLA BULGARIA PLC. Production of sausages, pastry and pastry products and 
other foodstuffs

8 HIGIA PLC. Wholesale of pharmaceutical goods, medical equipment 
and apparatus

9 TOBACCO VENTURES LTD. Distribution of tobacco products

100 - 130 MlN bGN

10 FERMATA PLC. Production of meat products and ready meals without 
dishes

11 LIGHT COMMERCE LTD. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

12 PINOT TRADING LTD. Wholesale of electronic and communication equipment

13 SKF BEARINGS BULAGRIA PLC. Manufacture of bearings, gears and couplings

14 KAMENITZA PLC. Production of beer

15 HUS LTD. Wholesale trade in metals 

70 - 100 MlN bGN

16 SOCOTAB LTD. Production of tobacco products

17 GOTMAR LTD. Production of PET packagings

18 BULSAFIL LTD. Production of yarns

19 METAL TRADE BULGARIA LTD. Wholesale of metals 

20 VMZ PLC. Manufacture of weapons and ammunition

21 PIMK LTD. International transport and freight forwarding

22 INSA OIL LTD. Production and trade of petrol products

23 FILKAB LTD. Trading with cabels and conductors, invetsments

24 KRISTI INDIVIDUAL LTD. Wholesale of sugar and chocolate confectionery

55 - 70 MlN bGN

25 UMBAL ST. GEORGI PLC. Medical services

26 SPEEDSTAR LTD. Distribution of tobacco products

27 YUROTRONICS LTD. Wholesale of electrical household appliances

28 MONDI STAMBOLIISKI PLC. Production of paper and cardboards 

29 SITEX LTD. Wholesale of beverages

30 ZOBELE BULGARIA LTD. Production of freshners for industry and households

31 SALINA LTD. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products



21

No. COMPANY NAME ECONOMIC ACTIVITY

50 - 55 MlN bGN

32 KASKADA LTD. Trading, recycling, polymer coloring and international 
transport

33 MASTER STEEL PROFILES PLC. Trading with scrap

34 SIENIT LTD. Property development, building engineering

35 SILVERTRANS LTD. Wholesale of beverages

36 GLOBALBUSINESS LTD. Wholesale of beverages

ОТ 45 ДО 50 МЛН. ЛЕВА - 45 - 50 MlN. bGN

37 YURI GAGARIN PLC. Production of printed materials and cigarette filters

38 AGRI BULGARIA LTD. Fruit and vegetable processing and canning , except 
prepared food and meals

39 MARJ LTD. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

40 CITI TOBACCO LTD. Distribution of tobacco products

41 UNITED MLECHNA COMPANIA PLC. Production of milk and milk products excluding ice 
cream

42 TMT ELCOM LTD. Trading with electrical materials for industry and 
households

40 -45 MlN. bGN

43 LIEBHERR TRANSPORTATION SYSTEM MARITSA 
LTD.

Production of industrial refrigeration and ventilation 
equipment

44 ANGEL STOILOV 96 PLC. Wholesale of metals 

45 ATARO CLIMA LTD. Production of industrial refrigeration and ventilation 
equipment

46 BREZOVO PLC. production and processing of poultry meat

47 NOVA TRADE LTD. Production of soft drinks, mineral and other bottled 
waters

48 ROJEN-1 LTD. Wholesale of sugar and chocolate confectionery

49 AGRIA PLC. Production of pesticidesand other agrochemicals

50 VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIA LTD. Collection, purification and water supply

51 SIENIT HOLDING PLC. Property development, building engineering

35 – 40  MlN. bGN

52 DIMITAR MADJAROV-2 LTD. Production of dairy products and sausages

53 PROFILINK LTD. Production of windows and plastic products for the 
construction industry

54 SIMID 1000 COOPERATIVE COMPANY Production of grain mill products

55 FRESH LOGISTIC LTD. Logistic of frozen and chilled products

56 BTL INDUSTIES PLC. Production of electric-and therapeutic devices

57 ZAHAREN KOMBINAT PLOVDIV PLC. Production of sugar, chocolate and confectionery

58 HELIOS-METALURG LTD. Production of metal constructions, reinforcing steel, steel 
profiles, hammered ironwork

59 MAXCOM LTD. Production of bicycles

30-35  MlN. bGN

60 SIENIT INVEST LTD. Property development, building engineering

61 ABO GRANIT LTD. Trading with construction materials and sanitary

62 EVN BULGARIA TOPLOFIKAZIA PLC. Heat supply
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No. COMPANY NAME ECONOMIC ACTIVITY

63 SOLARIS-999 LTD. Packiging of food products

64 PRIMEX ABG LTD. Wholesale of beverages

65 DUNAPACK RODINA PLC. Production of corrugated board and packaging paper 
and cardboard

66 ENTERTAINMENT PLC. Organizing a gambling

67 PETKO ANGELOV BG LTD. Freight transport by road

68 SK ARNAUDOV LTD. Construction and building equipment

69 ASENOVA KREPOST PLC. Production and trading with polymer products

25 -30 MlN. bGN

70 DANI 73 LTD. Trading with sugar, chocolate and confectionery

71 IXETIC PLOVDIV LTD. Production of hydraulic pumps, hydraulic and pneumatic 
motors

72 TECHNO AKTAS PLC. Production of bags and waterproofing membranes

73 VEKTA LTD. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

74 REGIONAL COOPERATIVE UNION-PLOVDIV Wholesale of food and agricultural commodities

75 999-IV.ASENOV LTD. Wholesale of chemical products

76 ASTRAL HOLIDAYS PLC. Tour operator

77 BULTEX 99 LTD. Production, import and marketing of work clothing and 
personal protective equipment

78 DELIKATES 2 LTD. Production of meat products, without prepared meals 
and dishes

79 BARTLINK INTERNATIONAL LTD. Wholesale with meat and meat products 

80 AGROCHEMICAL LTD. Wholesale of chemical products

81 UNITEMP LTD. Production and processing of meat, no poultry

82 ABB AUTOMATION LTD. Production of energy products and systems technologies 
automation, technological solutions

83 HELIOS-METAL CENTER LTD. Production of metal construction and fixture billets

20 - 25 MlN. bGN

84 APEX SERVICE LTD. Trading and service with forklift trucks

85 EMKO-M LTD. Retail sale of automotive fuel and lubricants

86 DIL TUR-PLOVDIV PLC. Wholesale of meat and meat products

87 ITD LTD. Production of plastic packaging 

88 INTEX 99 LTD. Production of outerwear without work clothing

89 KAST FUTURA-BG LTD. Production of components for cookers, boilers, burners

90 B.A.I.-54 LTD Trading with cars and commercial vehicles

91 TED BED PLC. Production of mattresses 

92 KIGS TOBACCO PLC. Production of tobacco products

93 CALCIT PLC. Production of calcium carbide and calcium carbonate

94 FILIPEX ILIYA FILIPOV ET Trading with rustproof steel, pipes, shaped metal

95 INTERCOMPLEX LTD. Production of electrical equipment, engineering

96 VEDENA LTD. Wholesale food, beverages and tobacco

97 DONI MP LTD. Wholesale of chemical products

98 LUKI INVEST PLC. Production of nonferrous metal ores

16 - 20 MlN. bGN

99 FTB LTD. Wholesale of hardware, taps and valves
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No. COMPANY NAME ECONOMIC ACTIVITY

100 CERAMIC GROUP LTD. Trading with construction materials for home, office, 
hotel and garden

101 MESOKOMBINAT KARLOVO PLC. Production of meat products

102 SD HIK-91 PACEV S-IE Production of plastic sheets, tubes and profiles

103 PHILICON-97 PLC. Fruit and vegetables processing and canning

104 FAMILEX LTD. Packaging and wholesale of foodstuffs 

105 DELTA HIGH PRINT PLC. Polygraphic services

106 MINMETINVEST PLC. Wholesale of metals and minerals

107 MBLA PLOVDIV PLC. Medical services

108 BRATYA KARTEVI LTD. Production and processing of meat and meat products

109 HEBROS BUSS LTD. Passenger road transport

110 RILA 1 PLC. Retail sale of building materials, furniture and other 
household goods

111 KUMIANO FRUIT LTD. Fruit and vegetables processing and canning

112 STECA ELECTRONICS BULGARIA LTD Manufacture of electrical and electronic conductors and 
cable 

113 D M TRADE LTD. Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products

114 GALAXI PROPERTY GROUP Tourism and investment in real estate

115 SIGNAL 2 LTD. Trading with sugar, chocolate and confectionery

116 WATTS INDUSTRIES BULGARIA Manufacture of measuring equipment 

117 MEXSON LTD. Production of soap and detergents, cleaning and polish-
ing preparations

118 GBS-PLOVDIV PLC. Industrial and residential construction

119 SOTIR PLOD LTD. Wholesale with fruits and vegetables

120 HEPPYCOMMERCE LTD. Wholesale of beverages
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗА 2010 ГОДИНА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ / ECONOMIC ACTIVITIES Брой предприятия / 
Number of enterprises

Промяна / Change Нетни приходи от 
продажби / Net revenues 

from sales

Промяна/ 
Change

Печалба / 
Profit

2009 2010 2010 / 2009 2009 2010 2010 / 2009 2010

брой / 
number

брой/ 
number

Увеличение 
/ Increase

Намаление 
/ reduction

хил. лв. / 
thousand 

leva

хил. лв. / 
thousand 

leva

% хил. лв. / 
thousand 

leva

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБлАСТ ПлОВДИВ / PLOVDIV DISTRICT 33919 34231 312 145533428 15284907 105.17 979578

СЕлСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО / AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 837 964 127 219136 259849 118.57 43715

ДОБИВНА ПРОМИШлЕНОСТ / MINING INDUSTRY 36 32 4 42055 47562 113.09 3200

ПРЕРАБОТВАщА ПРОМИШлЕНОСТ / MANUFACTURING 4018 3823 195 3807754 4650577 122.13 281214

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕлЕНИЕ НА ЕлЕКТРИЧЕСКА И ТОПлИННА ЕНЕРГИя И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА / 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY AND HEAT AND GASEOUS FUELS

42 91 49 1115089 1025502 91.96 51799

ДОСТАВяНЕ НА ВОДИ; КАНАлИЗАЦИОННИ УСлУГИ, УПРАВлЕНИЕ НА ОТПАДъЦИ И ВъЗСТАНОВяВАНЕ / 
WATER SUPPLY, SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION

59 60 1 75257 80922 107.52 4816

СТРОИТЕлСТВО / CONSTRUCTION 1988 1843 145 1276083 863705 67.68 100891

ТъРГОВИя; РЕМОНТ НА АВТОМОБИлИ И МОТОЦИКлЕТИ / TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND 
MOTORCYCLES 

14726 14782 56 5969259 6771994 113.44 237882

ТРАНСПОРТ, СКлАДИРАНЕ И ПОщИ / TRANSPORT AND STORAGE, POST SERVICES 1232 1261 29 420184 523086 124.48 31927

ХОТЕлИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО / ACCOMMODATION AND FOOD 2258 2363 105 220023 240052 109.1 33095

СъЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИя И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАлЕКОСъОБщЕНИя / 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION

507 514 7 73306 76534 104.4 15851

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИжИМИ ИМОТИ / REAL ESTATE 1285 1365 80 140549 96775 68.85 40376

ПРОФЕСИОНАлНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСлЕДВАНИя / PROFESSIONAL ACTIVITIES AND RESEARCH 2910 3037 127 159817 156464 97.9 53149

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕлНИ ДЕЙНОСТИ / ADMINISTRATIVE AND SUPPORT ACTIVITIES 655 669 14 152786 137885 90.24 13714

ОБРАЗОВАНИЕ / EDUCATION 194 189 5 10828 12929 119.4 5683

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАлНА РАБОТА / HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK 1268 1279 11 221993 228437 102.9 32888

КУлТУРА, СПОРТ И РАЗВлЕЧЕНИя / CULTURE, SPORT AND RECREATION 331 327 4 78472 78812 100.43 19068

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ / OTHER ACTIVITIES 1573 1632 59 30083 33822 112.42 10310
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MAIN ECONOMIC INDICATORS OF NON-FINANCIAL ENTERPRISES FOR 2010 BY 
ECONOMIC ACTIVITIES, CONCERNING PLOVDIV DISTRICT

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ / ECONOMIC ACTIVITIES Брой предприятия / 
Number of enterprises

Промяна / Change Нетни приходи от 
продажби / Net revenues 

from sales

Промяна/ 
Change

Печалба / 
Profit

2009 2010 2010 / 2009 2009 2010 2010 / 2009 2010

брой / 
number

брой/ 
number

Увеличение 
/ Increase

Намаление 
/ reduction

хил. лв. / 
thousand 

leva

хил. лв. / 
thousand 

leva

% хил. лв. / 
thousand 

leva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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аНалИз На ОСНОВНИТе ИКОНОМИЧеСКИ ПОКазаТелИ И На КлаСаЦИЯТа На 
НаЙ-ГОлеМИТе ПРедПРИЯТИЯ за 2010 ГОдИНа 

д.и.н. Добрина Проданова - Председател на Търг. Пром. Камара-Пловдив
 

aNaLYSIS OF the MaIN eCONOMIC INDICatOrS aND the raNKING OF the BeSt 
COMpaNIeS FOr 2010 

 
by DEc Dobrina Prodanova - President of Plovdiv CCI

Обемът на нетните приходи от продажби в Пловдивска област за  2010 год. в сравнение с 2009 
год. е нараснал с 5.17%.  Това е  много добър ръст  в условия на продължаваща финансова криза в 
Европа.  БРАВО! Какъв по-добър показател!  Излизаме от кризата и набираме една мечтана скорост 
в  развитието  на  икономиката.  Но дали това е реално,  нека  разгледаме цифрите зад този процент!  

1.  За този резултат допринася най-много преработващата промишленост,  където е отчетен ръст  
122.13%. Има ли  обаче място за оптимизъм?  За съжаление - не, защото  това не се дължи на  нараснало 
производство.  Увеличението на цените в най-голяма степен  допринася  за този отчет.  Официално 
отчетената инфлация за  12-те месеца  за страната  / от м. октомври 2009 година/  е  4.5%.   През 2010 
година  преработващите фирми са намалели с  195 броя. Производството и разпределението на  
електрическа и топлинна енергия е намаляло с 8 процента,  независимо от увеличението на цените.  

2. Общият обем продажби  през 2010 година  достига  нивото на 2008 година едва на  97.4%,  или 
имаме в по-малко продажби за 408 мил. лв.   

3. Най-голямо  е намалението в отрасъл Строителство. През 2010 год.  са отчетени по-малко  
продажби на строителен продукт за 412 378 х.лв. спрямо 2009 год. в процент – 67.68%   и 455 218х.лв. 
спрямо 2008 год.  С почти същият процент – 68.85  намаляват и продажбите на недвижими имоти. Това 
показва, че пазарът е в застой , и като икономическа последица се увеличават личните и корпоратив-
ни  депозити, които вече надхвърлиха сумата 50 милиарда  за  страната. Строителната си дейност са 
прекратили  145 предприятия.

4. Отрасъл Транспорт отчита ръст от 124.48 процента. Икономическата логика показва, че и това 
е от увеличение на цените на горивата, тъй като  транспорта обслужва производствените подотрасли 
и строителството, а  те не достигат такива  стойности на продажбите. Освен това за същият период 
инфлацията  на течните горива е 19.7 % а на горивата и смазочните масла – 17.1 %.  

5. Фирмите заети с професионални дейности и научни изследвания се увеличават  с  127 броя, 
но обемът продажби който те отчитат намалява с  3 353х.лв.

6. Печалбата, която отчитат нефинансовите  предприятия  на областта  за 2010 год. е  близо  980 
мил.лв.,   но това е само 96.56 на сто от достигнатия размер от 1014406 х.лв  за  2009 година.                                                                 

7.  Разместванията на  местата на фирмите в класацията за 2010 година е най-динамична в срав-
нение с десетгодишния период на наблюдение на показателите.  Постигнатото место в класацията от 
2009 год. запазват  шест фирми:

- ЕВН България Електроснабдяване  АД  - 1-во място
-  КЦМ  АД  -  2-ро място
- ЕВН България Електроразпределение АД Пловдив – 3-то място
- Табако Трейд ООД  - шесто място
- Атаро клима  ЕООД   - 45-то място 
- Астрал холидейз АД  - 76-то място
8. По-големи приходи от продажби през 2010 година са постигнали  26 фирми. В резулат на това  

фирми, като: Макслогистикс ЕООД,  Табако Венчерс ООД,  лайт Комерс ЕООД,  Пинот Трейдинг ООД, 
Булсафил ЕООД и други,  са заели  по-висока позиция в класацията за 2010 г. Независимо от мерките 
на правителството и Европейската политика за ограничаване на тютюнопушенето, три от фирмите с 
ръст на продажбите имат за предмет на дейност търговия с  тютюн и тютюневи изделия.
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9. Най-голям е броя на  фирмите, които  отчитат намаление на обема на продажбите  - 52 бр.  
Сред тях са: либхер Хаузгерете ЕООД, Белла България АД,  Хъс ООД, Юрий Гагарин АД,  Обединена 
млечна компания АД и други.

10. За първи път се появяват  нови 36 фирми, което означава, че  точно толкова са и отпадналите  
от класацията. Впечатляваща е появата на Хигия ЕАД   /за  търговия на  едро с фармацевтични стоки, 
медицинска техника и апаратура/   на 8-мо място  с обем на продажби над 130 млн. лв.  и на Фермата 
АД  с обем над 100 млн. лв.     В тази група  са  още  Метал Трейд България ООД  и Кристи Индивидуал 
ЕООД  с продажби над 70 мил.лв., Силвъртранс ЕООД и Глобълбизнес ЕООД  с продажби над 50 млн.
лв.  Почти всички редове от  100 до 120  са от фирми появяващи се  за първи път в класацията. Да им 
пожелаем успех !  

11. В резултат на кризата спря  темпът  на увеличение на обема продажби ,който достигаше  
стотната фирма.  До 2008 год. ежегодният темп надхвърляше 110%, докато за последните две години, 
обемът продажби е един и същ – 20 мил.лв.    

12. Считаме за важно отново да поставим въпроса за статистическата  информация, необходима 
на   местното самоуправление по региони.   До  края на м. октомври 2011 г. липсва каквато и да е ста-
тистическа  информация за изминалата 2010 год.   В сайта  на НСИ могат да се намерят  много данни,  
но само като средни стойности за страната. 

Картината за един регион се изкривява от много фактори:  инфлацията  по отрасли,  промяна 
на регистрацията, местоположението и собствеността  на фирмите,  липсата на съпоставими цени по 
години, влиянието на структурата на отраслите и промените в класификацията на подотраслите  и 
други.  За отчитане влиянието на тези фактори има съответна методика, но е необходима  и  узаконена 
политическа воля. Засега областите и регионите  не разполагат с необходимата подробна информация 
за  ефективно управление. 

Отшумяха  изборните  кампании, през които  всяка партия твърдеше, че  разполага с програ-
ма за икономическо  развитие на съответната община, за намаляването на безработицата и ръст на 
инвестициите, особено европейските. Как  се разработват тези програми без отчетни измерители 
по  показатели,  планират се  ръстове и се дават обещания за икономически просперитет без реални 
основания?

Възможният  кратък  анализ показва, че  не бива да се заблуждаваме за  икономическото състоя-
ние на  Пловдивска област. Като цяло картината е негативна. Застой в   производството, строителството  
и продажбите, ръст на инфлацията, блокиране на оборотните средства в банките, ръст на междуфир-
мената задлъжнялост,  намаление на научните изследвания,  348 фирми са прекратили дейността  си.   
Като се прибавят и бавната  администрация, намалението на чуждестранните инвестиции, и неусво-
яването на възможните финансови средства по европейски програми , става ясно че са необходими 
още много усилия за по-добра  бизнес среда в областта.  
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КЛАСИРАНЕ НА ПЛОВДИВ В ИНДЕКСА  „МЕСТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС – 2011"

RANKING OF PLOVDIV ACCORDING TO “LOCAL CONDITIONS FOR DOING BUSINESS – 2011” INDEX

Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011  Институт за пазарна икономика/ИПИ/

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва раз-
личията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. 

Индексът включва 28-те области в България, като всяка една е представена от един град – най-големият в общия 
случай (областният център). 
Трите основни изследвани области „Данъци и такси”, „Администрация” и „Икономическа активност” са оценени 
чрез десет индикатора: 1) местни данъци, 2) местни такси, 3) електронно управление, 4) разрешително за стро-
еж, 5) регистър на собствеността, 6) възприятие за корупция, 7) заетост, 8) работна заплата, 9) образование на 
заетите и 10) чужди инвестиции.
 

Графика 1: Общо класиране в Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011 
Figure 1: Total ranking in the 2011 index “Local conditions for doing business” 

Прави впечатление, че големите градове са на по-задни места в класацията, въпреки че са първенци в групата 
на индикаторите, измерващи икономическата активност (заетост, работна заплата, образование на заетите и 
чуждестранни инвестиции). Основната причина за това е в сравнително високите нива на местните данъци и 
такси, както и в трудностите, с които се сблъсква бизнесът при работата си с администрацията, включително 
възприятието за разпространената корупция в местната власт.
Има връзка – по-предното класиране на областния град в индекса води до по-бързо нарастване на инвести-
циите в цялата област.

Таблица 1: Класиране на градовете в индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011 и по индикатор  >>>



29

ГР
А

Д
M

яс
то

 в
 

об
щ

от
о 

кл
ас

ир
ан

е

Д
А

Н
Ъ

Ц
И

 И
 Т

А
КС

И
А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я

И
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
А

 А
К

ТИ
ВН

О
СТ

М
ес

тн
и 

да
нъ

ци
М

ес
тн

и 
та

кс
и

Ел
ек

тр
он

но
 

уп
ра

вл
ен

ие
Ра

зр
еш

ит
ел

но
 

за
 с

тр
ое

ж
 Р

ег
ис

тъ
р 

на
 

со
бс

тв
ен

ос
тт

а
Въ

зп
ри

ят
ие

 з
а 

ко
ру

пц
ия

За
ет

ос
т

Ра
бо

тн
а 

за
пл

ат
а

О
бр

аз
ов

ан
ие

 н
а 

за
ет

ит
е

Ч
уж

ди
 

ин
ве

ст
иц

ии

Га
бр

ов
о 

1
5

10
11

2
13

24
13

7
4

7

Ру
се

 
2

12
4

4
25

27
2

4
7

5
8

С
ли

ве
н 

3
18

14
3

7
- 

4
18

19
6

4

Со
ф

ия
 о

бл
. 

(Б
от

ев
гр

ад
) 

4
9

17
15

1
8

17
6

5
27

3

Вр
ац

а 
5

6
17

9
16

8
3

22
2

11
16

Д
об

ри
ч 

6
15

4
5

4
12

15
15

13
19

12

Бу
рг

ас
 

7
24

28
6

9
3

10
12

6
26

5

М
он

та
на

 
8

2
25

2
10

5
1

20
20

18
26

Ст
ар

а 
За

го
ра

 
9

25
22

7
- 

11
27

5
3

7
10

Ва
рн

а 
10

23
10

20
26

26
14

3
4

3
2

П
Л

О
ВД

И
В 

11
17

19
17

24
1

19
7

9
13

9
Со

ф
ия

 г
ра

д 
12

27
20

18
20

23
26

1
1

1
1

Тъ
рг

ов
ищ

е 
13

7
1

21
- 

24
5

14
26

17
11

П
ер

ни
к 

14
19

4
16

15
17

15
10

17
21

6

ло
ве

ч 
15

11
15

8
19

2
22

16
16

14
18

Ра
зг

ра
д 

16
22

4
19

6
18

5
26

15
16

13

П
ле

ве
н 

17
14

21
13

11
6

23
23

10
10

19

ям
бо

л 
18

10
3

14
3

24
13

18
18

25
23

П
аз

ар
дж

ик
 

19
8

27
23

5
15

8
8

21
23

15

Бл
аг

ое
вг

ра
д 

20
15

4
12

18
14

19
2

25
28

17

Ш
ум

ен
 

21
21

12
26

14
4

17
21

12
8

20

Ве
ли

ко
 

Тъ
рн

ов
о 

22
28

26
1

8
7

21
25

14
2

24

См
ол

ян
 

23
20

16
27

21
16

7
17

11
12

14

Ха
ск

ов
о 

24
26

2
10

12
20

25
9

24
15

22

Кю
ст

ен
ди

л 
25

13
4

25
13

21
11

11
23

22
27

Ви
ди

н 
26

1
23

24
23

19
9

28
28

9
25

Си
ли

ст
ра

 
27

3
23

28
22

8
12

24
27

20
28

Къ
рд

ж
ал

и 
28

4
13

22
17

21
28

27
22

24
21



30

Графика 2: Класиране по индикатор „Местни данъци” -17 място 
Figure 2: Ranking indicator “Local taxes” – 17th place

Забележка: Първо място означава най-ниски средни нива на изследваните местни данъци.

Графика 3: Класиране по индикатор „Местни такси”-19 място
Figure 3: Ranking indicator “Local fees” – 19th place

Забележка: Първо място означава най-ниски средни нива на изследваните местни такси.

Регистър на собствеността 
Този индикатор отчита усилията на местната администрация за поддържането на пълни и лесно достъпни имотен 
регистър, регистър на общинското имущество и регистър на разпоредителните сделки с имоти.

Графика 4: Класиране по индикатор „Регистър на собствеността”- 1 място
Figure 4: Ranking indicator “Register of Ownership” – 1st place

Забележка: Първо място означава най-голям достъп на гражданите до регистъра на собствеността. 

Графика 5: Класиране по индикатор „Заетост”- 7 място
Figure 5: Ranking indicator “Employment” – 7th place
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Забележка: Първо място означава най-високо ниво на заетост.

Графика 6: Класиране по индикатор „Работна заплата”- 9 място
Figure 6: Ranking indicator “Salary” – 9th place

Забележка: Първо място означава най-висока годишна работна заплата на заетите.

Чужди инвестиции 
Индикаторът „чужди инвестиции” класира градовете според размера на преките чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ) в нефинансови предприятия на човек от населението. Средно на всеки българин се падат 1 382 евро ПЧИ 
през 2009 година, а абсолютният им размер е 20 440 млн. евро. 
На първо място в класацията с най-много инвестиции очаквано е град София с 10 049 евро ПЧИ на жител. Общата 
сума на ПЧИ в града е 12 546 млн. евро или над 60% от средното за страната. След столицата се нареждат Варна 
и Софийска област с по €3 532 и €3 216 на човек. Областите с над €1 000 ПЧИ на глава се допълват от Сливен, 
Бургас, Перник, Габрово, Русе, ПлОВДИВ, Стара Загора и Търговище.

Графика 7: Класиране по индикатор „Чужди инвестиции”- 9 място 
Figure 7: Ranking indicator “Foreign Investments” – 9th place

Забележка: Първо място означава най-много ПЧИ на човек от населението.
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Площ Население 2011 г. БВП 2007 г. 

Град кв. км. % от РБ брой % от РБ 
на човек в 

левове 
общо в 
хил. лв. 

% от 
РБ 

Благоевград 6 449 5,8 324 110 4,4 5 175 1 706 005 3,0 

Бургас 7 748 7,0 409 018 5,6 6 876 2 880 658 5,1 

Варна 3 819 3,4 468 220 6,4 8 336 3 820 067 6,8 

Велико Търново 4 662 4,2 255 968 3,5 4 920 1 376 839 2,4 

Видин 3 033 2,7 99 016 1,3 4 284 486 999 0,9 

Враца 3 620 3,3 184 930 2,5 6 002 1 225 959 2,2 

Габрово 2 023 1,8 120 778 1,6 6 408 857 785 1,5 

Добрич 4 720 4,3 186 016 2,5 4 517 921 154 1,6 

Кърджали 3 209 2,9 149 661 2,0 4 364 685 338 1,2 

Кюстендил 3 052 2,7 135 664 1,8 5 167 775 003 1,4 

ловеч 4 129 3,7 139 896 1,9 5 624 879 848 1,6 

Монтана 3 636 3,3 145 601 2,0 4 344 706 400 1,2 

Пазарджик 4 457 4,0 271 273 3,7 5 400 1 593 882 2,8 

Перник 2 394 2,2 133 750 1,8 5 385 749 711 1,3 

Плевен 4 653 4,2 266 144 3,6 4 628 1 387 385 2,5 

ПЛОВДИВ 5 973 5,4 671 918 9,1 5 773 4 074 442 7,2 

Разград 2 640 2,4 122 599 1,7 4 582 627 566 1,1 

Русе 2 803 2,5 230 847 3,1 5 864 1 490 292 2,6 

Силистра 2 846 2,6 117 576 1,6 4 030 531 110 0,9 

Сливен 3 544 3,2 193 609 2,6 3 985 830 805 1,5 

Смолян 3 193 2,9 120 567 1,6 5 258 678 084 1,2 

София област 7 062 6,4 246 668 3,4 7 127 1 834 943 3,2 

София град 1 349 1,2 1 359 520 18,5 16 611 20 586 151 36,4 

Стара Загора 5 151 4,6 327 576 4,5 6 971 2 488 675 4,4 

Търговище 2 559 2,3 118 671 1,6 4 802 641 136 1,1 

Хасково 5 533 5,0 242 030 3,3 4 574 1 202 959 2,1 

Шумен 3 390 3,1 180 452 2,5 4 618 910 095 1,6 

ямбол 3 355 3,0 129 156 1,8 3 976 570 527 1,0 

България 111 002 100,0 7 351 234 100,0 7 379 56 519 818 100,0 

ПЛОВДИВ СЕ НАРЕЖДА НА 11-ТО МЯСТО В ОБЩАТА КЛАСАЦИЯ. 

Това място е обусловено най-вече от 1-вото място по индикатора „регистър на собствеността”, заради високата 
оценка на бизнеса за поддържането на имотния регистър, регистъра на общинското имущество и регистъра 
на разпоредителните сделки с имоти. Най-задната позиция за ПлОВДИВ е за издаването на разрешително за 
строеж (24-то място), където процедурата отнема 146 дни при средно 51 дни за страната. 

Базисни данни за областта

Област ПлОВДИВ е разположена в централната част на Южна България с площ 5 973 кв. км или 5,4% от 
територията на страната. На север областта граничи с област ловеч, на изток с област Стара Загора, на югоизток 
са разположени област Хасково и област Кърджали, на юг граничи с област Смолян, на запад граничи с област 
Пазарджик, на северозапад има обща граница с област София. Основните сектори, характеризиращи структурата 
на икономиката в областта са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; металургия 
и производство на метални изделия; производство на текстил и облекла; производство на хартия и картони; 
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производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на машини и оборудване; производство 
на изделия от пластмаси. 
През 2011 г. населението на областта е  683 027 души или 9,1% от населението на страната, което поставя 
ПлОВДИВ на второ място след София. БВП на областта е 4 074 442 хил. лв. (7,2% от БВП на България – на второ 
място след София), а БВП на човек от населението е 5 773 лв. (2007 г.). ПлОВДИВ е на трето място по привлечени 
чуждестранни инвестиции след София и Варна – почти € 900 000 хил. 

Данъци и такси / Taxes and fees

Ниво местните данъци / Level of local taxes 17 място / 17th place

Размер на данъка върху 
недвижимите имоти (‰) / 
Size of real estate tax (‰)

1,50 ‰ 

Размер на данъка върху 
превозните средства (лв/
киловат) /  Amount of tax on 
vehicles (leva / kilowatt)

1,32 лв. / leva 

Размер на патентния данък 
(лв/1 кв. м. търг. площ) /  Size 
of the patent tax (leva / 1 m2 
auction. area)

18 лв. / leva

Размер на туристическия 
данък (лв/нощувка в хотел с 
3 звезди) / Amount of tourist 
tax (leva / night in hotel with 
3 stars)

0,60 лв. / leva

Ниво на местните такси / Level of local fees 19 място / 19th place

Такса за битови отпадъци (‰) 
/ Fee for municipal waste (‰)

5,50 ‰ 

Такса за ползване на пазари 
(лв./кв.м. на ден) / Fee for use 
of markets (leva / square meter 
per day)

3,40 лв. / leva

Администрация 
Administration

Електронно 
управление 
eGovernment

17 място / 17th place

Разрешително за строеж  / 
Building permit

24 място / 24th place

Регистър на собствеността /  
Register of ownership

1 място / 1st place

Възприятие за корупция в 
местната власт / Perception of 
corruption in local government

19 място / 19th place

Икономическа активност / 
Economic activity

Заетост / Employment 7 място / 7th place

Коефициент на заетост (%) / 
Employment rate (%)

46,5% 

Работна заплата / Salary 9 място / 9th place

- Размер на работната 
заплата на заетите (лв./
годишно) / Amount of wages 
per employee (leva / year)

6 054 лв. / leva

Образование / Education 13 място / 13th place
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Дял на заетите с висше 
образование (%) / Share of 
employees with higher educa-
tion %

20,3% 

Чуждестранни инвестиции / 
Foreign investments

9 място / 9th place

ПЧИ в нефинансови 
предприятия с натрупване (€/
глава от населението) / FDI in 
corporations with accumula-
tion (€ / capita)

€ 1 228 

Заключение

Градовете в България предлагат различни условия за правене на бизнес. Въпреки че голяма част от облагането 
(данък печалба, данък върху доходите на физическите лица, ДДС, акцизи и осигуровки) и регулирането се опре-
делят на национално ниво, на местно ниво различията са факт – по отношение на местни данъци и такси, но и 
като администрация и електронно управление, а дори и като икономическа активност на населението (заетост, 
заплати, образование и инвестиции). Всички тези фактори влияят на бизнес средата и обуславят различията 
между общините.

Именно конкуренцията между общините е този естествен (автоматичен) механизъм, който може да доведе до 
създаването на по-добра бизнес среда на местно ниво. 
Крайъгълният камък в процеса на децентрализация, безспорно е възможността за провеждане на самостоятелна 
данъчна политика от страна на местната власт. 
Икономическата активност в дадена община също не е зададена величина – тя също се влияе и предопределя 
от местното управление. Успешните общини – тези, които създават подходящите условия за правене на бизнес 
- провокират и икономическата активност в региона.
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ПЛОВДИВ  -ПРЕДЛАГАНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2011г.

PLOVDIV - LABOR SUPPLY IN 2011

Регистрираните безработни в бюрата по труда на Пловдивска област от началото на 2011 г. до края на септември 
плавно намаляват и са по-малко спрямо същия период на 2010 г. Регистрираните в края на септември 2011 г. са 
с 1296 души /5%/ по-малко от края на септември 2010 г./26145/. 
Средномесечният им брой през деветмесечието на 2011 г. е 26335 души срещу 27668 през същия период на 
миналата година.

Равнището на безработица в областта в края на септември 2011 г. е 8,2% и е по-ниско от средното за страната 
– 9,4%.
Равнището на регистрирана безработица в областта в края на септември 2011 г. е най- високо в община Брезово, 
а най-ниско в община Сопот.

Структура на регистрираните безработни в Пловдивска област през деветмесечието на 2011 г.
По пол регистрираните безработни се разпределят: 45% /11747/ - мъже и 55% /14588/ - жени.
От регистрираните безработни 6022 /23%/ са младежи до 29 г., 6607 /25%/ са жени над 50 и мъже над 55 г.
С намалена работоспособност са 1190 души /4,5%/, а продължително безработни /с регистрация над 1 година/ 
8800 души – 33% от всички регистрирани. 
От регистрираните безработни в областта 4701 /18%/ са с работническа професия, 5716 /22%/ са специалисти 
и 15918 /60%/ са без квалификация.

Structure of registered unemployed in the region of Plovdiv during the first nine months of 2011
Registered unemployed by sex are distributed as follows: 45% / 11,747 / - males and 55% / 14,588 / - females.
6022 of the registered unemployed / 23% / are youths up to 29, 6607 / 25% / women over 50 and men over 55
1190 persons are with reduced capacity / 4.5% /, and long-term unemployed / registered over 1 year / are 8800 people 
- 33% of all registered.
4701 / 18% / of the registered unemployed are Workers, 5716 / 22% / are specialists and 15918/60% / have no qualifications.
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ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА

През периода януари-септември 2011 година работодателите от Пловдивска област са заявили в дирекциите 
“Бюро по труда” 8850 свободни работни места /СРМ. Те са с 506 СРМ /6%/ повече в сравнение с деветмесечието 
на предходната година. 
Увеличението на заявените СРМ се дължи на повечето субсидирани СРМ по програми и мерки за заетост. На 
първичния пазар на труда заявените СРМ са с  329 /5%/ по-малко спрямо деветмесечието на 2010 г. 

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар, извън програмите за заетост и насърчителните 
мерки по ЗНЗ, са 6365. В сравнение с предходната година те намаляват с 5 на сто или с 329 СРМ. Намалява и 
делът на предлаганите работни места в реалната икономика от 80% през деветмесечието на 2010 година на 
72% през настоящето деветмесечие.
През деветмесечието продължи тенденцията от предходните години частният сектор да предлага по-голямата 
част от работните места на първичния трудов пазар. Работодателите от частният сектор са заявили 4236  работни 
места /66 на сто/ срещу 2129 СРМ или 34 на сто от заявените СРМ в общественият сектор. 
Най-много работни места /2407 или 38% от местата на първичния трудов пазар/ са заявени в преработвателната 
промишленост, а в сферата на търговията, ремонт на автомобили и битова техника са заявени 877 СРМ или 14%. 
Работните места, заявени в селското стопанство са 431 СРМ /7%/.
В професионалната структура на предлаганите СРМ на първичния трудов пазар с най-голям дял са тези без 
изисквания за квалификация на работниците – 4486 СРМ. 

През периода януари-септември 2011 година на вторичния трудов пазар /по програми и мерки за заетост/ са 
заявени 2485 СРМ, в това число 2268 СРМ са в рамките на програмите за заетост и 217 СРМ са обявени по на-
сърчителните мерки от ЗНЗ. 
Броят на субсидираните работни места нараства с 51% или с 835 СРМ в сравнение с първите девет месеца на 2010г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Посреднически услуги по заетостта

През деветмесечието на работа са постъпили общо 10630 безработни, регистрирани в бюрата по труда от 
Пловдивски регион. Те представляват 38  на сто от изходящият поток от безработни. 

През периода януари-септември 2011г. от общо започналите на работа безработни, 7198 са устроени на работа 
чрез посредничеството на ДБТ . Броят на устроените на работа през деветте месеца е със 122 или със 2% по-
голям спрямо предходната година. 

През първите девет месеца на 2011 година е отбелязан по-малък брой на устроените на работа на на първичния 
трудов пазар и по-голям брой на устроените на субсидираните работни места по програми и мерки за заетост 
в сравнение със същия период на предходната година. 
На първичния трудов пазар /в реалната икономика/ на работа са устроени 5115 безработни, които са с 236 души 
или 4% по-малко спрямо деветмесечието на предходната година. 
На вторичния пазар работа е осигурена работа на 2083  души или със 358 повече от миналата година /1725/. 
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Нарастването на броя на устроените на работа на вторичния трудов пазар засяга и програмите /+200/ и мерките 
за заетост /+27/.

ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

През периода януари-септември на 2011 година броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и 
програми за заетост и обучение е общо 1931 лица. 
2.1.Насърчителни мерки

През периода януари-септември 2011г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 209.
С най-голям брой включени безработни от Пловдивски регион през деветмесечието са следните насърчителни 
мерки по ЗНЗ:

Програми за заетост и обучение

През деветмесечието на 2011 година нововключените в програми за заетост и обучение в Пловдивска област 
са 1722 лица. 
Сред реализираните през деветмесечието програми на територията на областта са:

• Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ 
• Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”. Нововключените в заетост лица са 239 души.
• Регионални и браншови програми за обучение и заетост. Устроените на работни места, вкл. за стажуване 

са 115 души.
• Проект „Реализация“. Включените в проекта през деветмесечието са 180.
• Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Включените в 

заетост и обучение по програмата през деветмесечието са 74.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През деветмесечието на 2011 година нововключените в ОП „РЧР“ в Пловдивска област са 2106 лица . 
Преобладаващата част от нововключените в региона са в следните схеми:
• Проект „Ш@нс за реализация на младежите в България”. В проекта през деветмесечието са включени 151 

души от Пловдивска област. 
• Схема „Отново на работа”. През деветмесечието по схемата в обучение и заетост са включени 57 лица от 

Пловдивска област. 
• Схема „Развитие”. През деветмесечието в схемата в обучение са включени 387 лица в Пловдивска област.
• Схема „Аз мога”. По тази схема през деветмесечието 1436 заети и самонаети лица са включени в обучение. 

Източник-Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Пловдив
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ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011

PLOVDIV CITY AND THE PLOVDIV REGION IN THE CENSUS  2011 RESULTS

От 1 до 28 февруари 2011 г. се проведе 17-тото поред преброяване на населението в демографската история 
на България. Преброяване 2011 протече чрез прилагане на два метода за събиране на информацията - 
електронно (1-9 февруари 2011 г.) чрез on-line преброяване в Интернет и традиционно - чрез посещения на 
преброители и попълване на книжна преброителна карта (10-28 февруари 2011 г.). 
За първи път в България се провежда преброяване чрез интернет. Електронното преброяване беше прието с 
огромен интерес и протече при изключително висока активност. Резултатите са подредени по :
• Основни показатели за броя на населението, структура по възраст и пол;
• Гражданство;
• Юридическо и фактическо семейно положение;
• Образование;
• Етнодемографски характеристики;
• Икономически активно население;
• Миграционни процеси сред населението на страната;
• жилищни условия – вид на жилищата, собственост, среден брой обитатели, средна площ, битова 
осигуреност на домакинствата.
РЕЗУлТАТИ :
БълГАРИя – Население ,окончателни данни 2011 /НСИ/

Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. жените са 3 777 999, или 
(51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%).

ОБлАСТ ПлОВДИВ - Население ,окончателни данни 2011 /НСИ/

Брой на населението: 683 027, ГРАД ПлОВДИВ - 338 153

Етнически групи  : Българи: 540 303 ( 87,09 % ),турци: 40 255 ( 6,49 % ), цигани: 30 202 ( 4,87 % ), други: 9 613 ( 1,54 
% ) 

Вероизповедание -Самоопределили се: 535 272 души:Православни: 428 078 ( 79,97 % )   мюсюлмани: 36 319 ( 
6,79 % ), други: 70 875 ( 13,24 % )

RESULTS:

BULGARIA - Population, final data 2011 / NSI /

As of February 1, 2011 population of Bulgaria is 7,364,570. Women are 3,777,999 or 51.3%. Men are 3,586,571 or 
48.7%.

Plovdiv district - Population, final data 2011 / NSI /

Total population: 683,027,  City of Plovdiv 338,153
Ethnic groups: Bulgarians: 540,303 (87.09%), Turks: 40 255 (6.49%), Gypsies: 30,202 (4.87%) Others: 9613 (1.54%)

Religion, self-identification: 535,272 people: Orthodox: 428,078 (79.97%) Muslims: 36,319 (6.79%) Others: 70,875 
(13.24%)
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Етноси в област Пловдив (2011)
Етническа група процент

българи 87.1%

турци 6.5%

цигани 4.9%

други и неопределени 1.5%

Религии в област Пловдив (2011)
Религиозна група процент

православни 80.0%

мюсюлмани 6.8%

други и неопределени 13.2%

Демография на населението
Година Раждаемост Смъртност Естествен прираст

2009 10,9‰ 13,4‰ -2,5‰

2008 10,3‰ 13,8‰ -3,5‰

2007 14,0‰ -4,1‰

2006 9,4‰ 13,9‰ -4,5‰

2005 9,2‰ 13,7‰ -4,5‰

2004 9,1‰ 13,0‰ -3,9‰

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - Население ,окончателни данни 2011 /НСИ/
Населено място Общ брой мъже жени

ПЛОВДИВ 338153 161376 176777

р-н ЗАПАДЕН 36699 17408 19291

р-н ИЗТОЧЕН 52562 25608 26954

р-н СЕВЕРЕН 49499 23325 26174

р-н ТРАКИя 52506 25514 26992

р-н ЦЕНТРАлЕН 72851 33906 38945

р-н ЮжЕН 74036 35615 38421

Население към 01.02.2011 година по области, общини и възрастови групи, коефициенти на възрастова 
зависимост и демографско заместване

ОБЩИНИ Общо Възрастови групи Коефициенти Възрастови групи - %

0 - 14 15 - 64 65 + КВЗ КДЗ 0 - 14 15 - 64 65 + 
ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ 683027 90707 464949 127371 46,9 71,1 13,3 68,1 18,6

АСЕНОВГРАД 64034 8471 43233 12330 48,1 73,6 13,2 67,5 19,3
БРЕЗОВО 7298 807 3946 2545 84,9 52,0 11,1 54,1 34,9
КАлОяНОВО 11879 1337 6933 3609 71,3 57,2 11,3 58,4 30,4
КАРлОВО 52307 7277 34549 10481 51,4 67,9 13,9 66,1 20,0
КРИЧИМ 8409 1427 5588 1394 50,5 91,6 17,0 66,5 16,6
КУКлЕН 6431 844 4245 1342 51,5 74,7 13,1 66,0 20,9
лъКИ 2902 238 2062 602 40,7 53,3 8,2 71,1 20,7
МАРИЦА 32438 4758 21289 6391 52,4 69,7 14,7 65,6 19,7
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ОБЩИНИ Общо Възрастови групи Коефициенти Възрастови групи - %
ПЕРУщИЦА 5058 768 3300 990 53,3 78,3 15,2 65,2 19,6
ПлОВДИВ 338153 45170 240478 52505 40,6 73,6 13,4 71,1 15,5
ПъРВОМАЙ 25883 3028 16215 6640 59,6 62,2 11,7 62,6 25,7
РАКОВСКИ 26381 3704 17764 4913 48,5 90,7 14,0 67,3 18,6
РОДОПИ 32602 3784 21313 7505 53,0 59,6 11,6 65,4 23,0
САДОВО 15604 2366 9702 3536 60,8 83,2 15,2 62,2 22,7
СОПОТ 9827 1257 7011 1559 40,2 67,3 12,8 71,3 15,9
СТАМБОлИЙСКИ 20771 3106 13649 4016 52,2 80,5 15,0 65,7 19,3
СъЕДИНЕНИЕ 10450 1158 6254 3038 67,1 51,9 11,1 59,8 29,1
ХИСАРя 12600 1207 7418 3975 69,9 44,8 9,6 58,9 31,5

НАСЕлЕНИЕ НА 15 - 64 НАВъРШЕНИ ГОДИНИ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОл

Община Пол Общо икономически активни коефициенти

общо заети
безра-
ботни

икономическа 
активност

заетост
безра-
ботица

Област 
Пловдив

Общо 464949 302681 264847 37834 65,1 57,0 12,5

Област 
Пловдив

Мъже 232035 157925 136106 21819 68,1 58,7 13,8

Област 
Пловдив

жени 232914 144756 128741 16015 62,1 55,3 11,1

Пловдив Общо 240478 165667 148276 17391 68,9 61,7 10,5

Пловдив Мъже 117268 84422 74780 9642 72,0 63,8 11,4

Пловдив жени 123210 81245 73496 7749 65,9 59,7 9,5

НАСЕлЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ НАВъРШЕНИ ГОДИНИ ПО ЕТНОС И ОБРАЗОВАНИЕ (БРОЙ)

Етническа група Общо висше средно основно начално
незавършено 

начално
непосещавали дете

Област 
Пловдив

581980 115653 254236 131233 44443 27529 7631 1255

Българска 511465 112786 240991 107149 29425 17641 2702 771

Турска 36737 1152 8981 14322 6391 3626 2091 174

Ромска 25602 46 1306 8412 7914 4976 2681 267

Друга 3908 1354 1921 433 101 77 19 3

Не се 
самоопределям

4268 315 1037 917 612 1209 138 40

НАСЕлЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ НАВъРШЕНИ ГОДИНИ ПО ЕТНОС И ОБРАЗОВАНИЕ (%)

Етническа група Общо висше средно основно начално
незавършено 

начално
непосещавали дете

Област Пловдив 100,0 19,9 43,7 22,5 7,6 4,7 1,3 0,2

Българска 100,0 22,1 47,1 20,9 5,8 3,4 0,5 0,2

Турска 100,0 3,1 24,4 39,0 17,4 9,9 5,7 0,5

Ромска 100,0 0,2 5,1 32,9 30,9 19,4 10,5 1,0

Друга 100,0 34,6 49,2 11,1 2,6 2,0 0,5 0,1

Не се 
самоопределям

100,0 7,4 24,3 21,5 14,3 28,3 3,2 0,9
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НАСЕлЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ОБлАСТ, ОБщИНИ И ВъЗРАСТОВИ ГРУПИ КъМ 01.02. 2011 ГОДИНА

Област Етническа група Възрастови групи
Общини Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 +

ОБлАСТ 
ПлОВДИВ

Българска 540303 39679 44104 67947 79920 75646 78529 73946 55085 25447

Турска 40255 4981 5609 7447 6415 5924 4871 2994 1514 500

Ромска 30202 6373 5472 5505 4778 3535 2579 1366 518 76

Друга 3985 118 247 564 520 584 770 555 373 254

Не се самоопределя 5628 2399 563 684 556 485 442 296 139 64

Общо 620373 53550 55995 82147 92189 86174 87191 79157 57629 26341

ОБщИНА 
ПлОВДИВ

Българска 277804 21633 22568 39295 46355 40213 40355 34255 22280 10850

Турска 16032 2403 2578 3540 2687 2000 1652 832 283 57

Ромска 9438 1945 1654 1736 1562 1127 833 415 146 20

Друга 3105 93 192 485 412 433 554 439 284 213

Не се самоопределя 2487 1243 181 309 218 195 169 111 36 25

Общо 308866 27317 27173 45365 51234 43968 43563 36052 23029 11165

НАСЕлЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ОБлАСТ, ОБщИНИ И ВъЗРАСТОВИ ГРУПИ КъМ 01.02. 2011 ГОДИНА

ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ

Българска 540303

Турска 40255

Ромска 30202

Друга 3985

Не се 
самоопределя

5628

Общо 620373

АСЕНОВГРАД

Българска 45242

Турска 11826

Ромска 633

Друга 106

Не се 
самоопределя

451

Общо 58258

БРЕЗОВО

Българска 5695

Турска 34

Ромска 1094

Друга 13

Не се 
самоопределя

23

Общо 6859

КАЛОЯНОВО

Българска 10369

Турска 549

Ромска 742

Друга 15

Не се 
самоопределя

23

Общо 11698

КАРЛОВО

Българска 39586

Турска 2696

Ромска 5781

Друга 269

Не се 
самоопределя

171

Общо 48503

КРИЧИМ

Българска 4652

Турска 1646

Ромска 564

Друга 44

Не се 
самоопределя

1279

Общо 8185

КУКЛЕН

Българска 3631

Турска 1750

Ромска 516

Друга 12

Не се 
самоопределя

98

Общо 6007

ЛЪКИ

Българска 2572

Турска 65

Ромска 1

Друга 5

Не се 
самоопределя

44

Общо 2687
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МАРИЦА

Българска 25539

Турска 897

Ромска 1977

Друга 58

Не се 
самоопределя

363

Общо 28834

ПЕРУЩИЦА

Българска 3358

Турска 7

Ромска 1552

Друга 8

Не се 
самоопределя

22

Общо 4947

ПЛОВДИВ

Българска 277804

Турска 16032

Ромска 9438

Друга 3105

Не се 
самоопределя

2487

Общо 308866

ПЪРВОМАЙ

Българска 20552

Турска 2092

Ромска 1526

Друга 28

Не се 
самоопределя

114

Общо 24312

РАКОВСКИ

Българска 21899

Турска 97

Ромска 1677

Друга 40

Не се 
самоопределя

53

Общо 23766

РОДОПИ

Българска 22410

Турска 1325

Ромска 841

Друга 80

Не се 
самоопределя

165

Общо 24821

САДОВО

Българска 10932

Турска 397

Ромска 795

Друга 22

Не се 
самоопределя

60

Общо 12206

СОПОТ

Българска 8377

Турска 190

Ромска 187

Друга 108

Не се 
самоопределя

37

Общо 8899

СТАМБОЛИЙСКИ

Българска 17739

Турска 386

Ромска 1620

Друга 45

Не се 
самоопределя

190

Общо 19980

СЪЕДИНЕНИЕ

Българска 8678

Турска 183

Ромска 787

Друга 14

Не се 
самоопределя

20

Общо 9682

ХИСАРЯ

Българска 11268

Турска 83

Ромска 471

Друга 13

Не се 
самоопределя

28

Общо 11863
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НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

БълГАРИя 7364570

ПлОВДИВ 683027

АСЕНОВГРАД 64034

ГР.АСЕНОВГРАД 50846

С.БАЧКОВО 360

С.БОР 17

С.БОяНЦИ 1501

С.ВРАТА 29

С.ГОРНОСлАВ 102

С.ДОБРОСТАН 58

С.ДОлНОСлАВ 304

С.жълТ КАМъК 104

С.ЗлАТОВРъХ 558

С.ИЗБЕГлИИ 745

С.ИЗВОРОВО 7

С.КОЗАНОВО 642

С.КОНУШ 729

С.КОСОВО 9

С.лЕНОВО 389

С.ляСКОВО 19

С.МОСТОВО 78

С.МУлДАВА 1360

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ 755

С.НОВАКОВО 441

С.НОВИ ИЗВОР 324

С.ОРЕШЕЦ 55

С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО 412

С.СИНИ ВРъХ 15

С.СТОЕВО 646

С.ТОПОлОВО 2769

С.ТРИ МОГИлИ 41

С.УЗУНОВО 11

С.ЧЕРВЕН 708

БРЕЗОВО 7298

ГР.БРЕЗОВО 1895

С.БАБЕК 81

С.БОРЕЦ 742

С.ВъРБЕН 187

С.ДРАНГОВО 373

С.ЗЕлЕНИКОВО 503

С.ЗлАТОСЕл 134

С.ОТЕЦ КИРИлОВО 288

С.ПъДАРСКО 606

С.РОЗОВЕЦ 254

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

С.СВЕжЕН 148

С.СТРЕлЦИ 561

С.СъРНЕГОР 141

С.ТЮРКМЕН 358

С.ЧЕХлАРЕ 83

С.ЧОБА 944

КАлОяНОВО 11879

С.БЕГОВО 758

С.ГлАВАТАР 212

С.ГОРНА МАХАлА 292

С.ДОлНА МАХАлА 417

С.ДУВАНлИИ 548

С.ДълГО ПОлЕ 2097

С.жИТНИЦА 1524

С.ИВАН ВАЗОВО 310

С.КАлОяНОВО 2512

С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО 224

С.ПЕСНОПОЙ 624

С.РъжЕВО 269

С.РъжЕВО КОНАРЕ 1528

С.СУХОЗЕМ 160

С.ЧЕРНОЗЕМЕН 404

КАРлОВО 52307

ГР.БАНя 3512

ГР.КАлОФЕР 3103

ГР.КАРлОВО 23075

ГР.КлИСУРА 1109

С.БЕГУНЦИ 531

С.БОГДАН 957

С.ВАСИл лЕВСКИ 1575

С.ВЕДРАРЕ 1106

С.ВОЙНяГОВО 1189

С.ГОРНИ ДОМляН 534

С.ДОМляН 405

С.ДъБЕНЕ 1606

С.ИГАНОВО 510

С.КАРАВЕлОВО 1436

С.КлИМЕНТ 1254

С.КУРТОВО 226

С.КъРНАРЕ 879

С.МАРИНО ПОлЕ 43

С.МОСКОВЕЦ 264

С.МРАЧЕНИК 99

С.ПЕВЦИТЕ 446
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НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

С.ПРОлОМ 394

С.РОЗИНО 4113

С.СлАТИНА 955

С.СОКОлИЦА 637

С.СТОлЕТОВО 768

С.ХРИСТО ДАНОВО 1581

КРИЧИМ 8409

ГР.КРИЧИМ 8409

КУКлЕН 6431

ГР.КУКлЕН 5858

С.ГълъБОВО 183

С.ДОБРАлъК 98

С.РУЕН 156

С.ЦАР КАлОяН 68

С.яВРОВО 68

лъКИ 2902

ГР.лъКИ 2128

С.БАлКАН МАХАлА 2

С.БЕлИЦА 212

С.БОРОВО 78

С.ДжУРКОВО 83

С.ДРяНОВО 189

С.ЗДРАВЕЦ 47

С.КРУШОВО 2

С.лъКАВИЦА 27

С.МАНАСТИР 80

С.ЧЕТРОКА 0

С.ЧУКАТА 0

С.ЮГОВО 54

МАРИЦА 32438

С.БЕНКОВСКИ 1362

С.ВОЙВОДИНОВО 2227

С.ВОЙСИл 1068

С.ГРАФ ИГНАТИЕВО 1854

С.ДИНК 865

С.жЕляЗНО 361

С.КАлЕКОВЕЦ 2631

С.КОСТИЕВО 1824

С.КРИСлОВО 650

С.МАНОлЕ 2937

С.МАНОлСКО КОНАРЕ 706

С.РАДИНОВО 754

С.РОГОШ 3113

С.СКУТАРЕ 2457

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

С.СТРОЕВО 1775

С.ТРИлИСТНИК 865

С.ТРУД 4017

С.ЦАРАЦОВО 2300

С.яСНО ПОлЕ 672

ПЕРУщИЦА 5058

ГР.ПЕРУщИЦА 5058

ПлОВДИВ 338153

ГР.ПЛОВДИВ 338153

              ЗАПАДЕН 36699

              ИЗТОЧЕН 52562

              СЕВЕРЕН 49499

              ТРАКИЯ 52506

              ЦЕНТРАЛЕН 72851

              ЮЖЕН 74036

ПъРВОМАЙ 25883

ГР.ПъРВОМАЙ 13342

С.БРяГОВО 498

С.БУКОВО 434

С.БялА РЕКА 768

С.ВИНИЦА 761

С.ВОДЕН 615

С.ГРАДИНА 2411

С.ДОБРИ ДОл 114

С.ДРАГОЙНОВО 359

С.ДълБОК ИЗВОР 1442

С.ЕЗЕРОВО 726

С.ИСКРА 1438

С.КАРАДжАлОВО 1075

С.КРУШЕВО 814

С.ПОРОЙНА 136

С.ПРАВОСлАВЕН 431

С.ТАТАРЕВО 519

РАКОВСКИ 26381

ГР.РАКОВСКИ 15175

С.БЕлОЗЕМ 3979

С.БОляРИНО 401

С.МОМИНО СЕлО 721

С.СТРяМА 3083

С.ЧАлъКОВИ 2038

С.ШИШМАНЦИ 984

РОДОПИ 32602

С.БЕлАщИЦА 1967

С.БОЙКОВО 100
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НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

С.БРАНИПОлЕ 2624

С.БРЕСТНИК 1868

С.БРЕСТОВИЦА 3534

С.ДЕДОВО 54

С.ЗлАТИТРАП 1318

С.ИЗВОР 101

С.КАДИЕВО 1107

С.КРУМОВО 3129

С.лИлКОВО 19

С.МАРКОВО 2499

С.ОРИЗАРИ 374

С.ПъРВЕНЕЦ 3652

С.СИТОВО 16

С.СКОБЕлЕВО 96

С.УСТИНА 2240

С.ХРАБРИНО 661

С.ЦАлАПИЦА 4217

С.ЧУРЕН 5

С.яГОДОВО 3021

САДОВО 15604

ГР.САДОВО 2600

С.АХМАТОВО 264

С.БОГДАНИЦА 615

С.БОляРЦИ 2679

С.КАРАДжОВО 1084

С.КАТУНИЦА 2473

С.КОЧЕВО 570

С.МИлЕВО 971

С.МОМИНСКО 428

С.ПОПОВИЦА 1476

С.СЕлЦИ 501

С.ЧЕШНЕГИРОВО 1943

СОПОТ 9827

ГР.СОПОТ 8754

С.АНЕВО 1073

СТАМБОлИЙСКИ 20771

ГР.СТАМБОлИЙСКИ 11601

С.ЙОАКИМ ГРУЕВО 2643

С.КУРТОВО КОНАРЕ 2620

С.НОВО СЕлО 2543

С.ТРИВОДИЦИ 1364

СъЕДИНЕНИЕ 10450

ГР.СъЕДИНЕНИЕ 5661

С.ГОляМ ЧАРДАК 754

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ, ОБЛАСТИ, 
ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩО

С.ДРАГОМИР 360

С.лЮБЕН 322

С.МАлъК ЧАРДАК 498

С.НАЙДЕН ГЕРОВО 483

С.НЕДЕлЕВО 459

С.ПРАВИщЕ 418

С.ЦАРИМИР 1143

С.ЦЕРЕТЕлЕВО 352

ХИСАРя 12600

ГР.ХИСАРя 7128

С.БЕлОВИЦА 340

С.КРАСНОВО 756

С.КРъСТЕВИЧ 418

С.МАлО КРУШЕВО 163

С.МИХИлЦИ 218

С.МъТЕНИЦА 97

С.НОВО жЕлЕЗАРЕ 287

С.ПАНИЧЕРИ 1002

С.СТАРО жЕлЕЗАРЕ 577

С.СТАРОСЕл 1210

С.ЧЕРНИЧЕВО 404
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Съдържание:
АНАлИЗ НА СъСТОяНИЕТО 
ОБОБщЕН SWOT – АНАлИЗ
Схеми и графики

Обект на Районната устройствена схема е терито-
рията на 5 съседни общини от Пловдивска област – 
Пловдив, Марица, Родопи, Садово и Куклен. Четири 
от общините са разположени около община Пловдив. 
В този смисъл гр.  Пловдив заема средищно място в 
тази група общини, които попадат в неговата зона на 
активно влияние. 

Районната устройствена схема на петте общини е 
една от първите подобни схеми от такъв мащаб, които 
се изготвят в България. Разработването й произтича 
от необходимостта най-активната част от Централен 
южен район на планиране да се развива като единен 
териториален комплекс, в който въпросите относно 
социално-икономическото развитие, изграждането на 
транспортната и техническата инфраструктура, опаз-
ването на околната среда, съхраняването и експони-
рането на културното наследство не могат да намерят 
еднозначен и адекватен отговор само в границите на 
една община. 

Content:
STATE-OF-PLAY ANALYSIS 
SUMMARIZED SWOT - Analysis
Diagrams and graphs

The regional development scheme focuses on 5 
adjacent municipalities of Plovdiv region - Plovdiv, 
Maritsa, Rodopi, Sadovo and Kuklen. Four of them are 
situated around the municipality of Plovdiv. In this sense, 
Plovdiv takes a central place in this group of municipalities 
that fall within its area of active influence. The Regional 
development scheme of the five municipalities is one 
of the first such schemes of that size which is made in 
Bulgaria. Its development stems from the need for the 
most active part of the South Central Planning Region to 
develop as a single territorial complex, in which questions 
concerning socio-economic development, construction, 
transport and technical infrastructure, environmental 
protection, preservation and exhibition of cultural heritage 
can not find accurate and adequate response only within 
a single municipality.

РАЙОННА УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА
на общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен, Садово /РЕЗЮМЕ/

REGIONAL DEVELOPMENT SCHEMES OF THE MUNICIPALITIES OF  PLOVDIV 
RODOPI, MARITSA, KUKLEN, SADOVO / abstract /

Източник - Община Пловдив и СИТИПлАН ООД-Пловдив
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Основни параметри на групата общини
Оценките на мястото на групата общини в границите на Пловдивска област се извеждат на основата на 

анализите на няколко целево подбрани показатели, които са информационно осигурени. Чрез тях се оценява 
мястото на групата общини в областта по отношение на:

• Разполагаемия териториален ресурс (площ);
• Населеността;
• Селищната мрежа;
• Икономическото състояние;
• Инфраструктурната осигуреност с техническа и социална инфраструктура.
• От общо 18 общини в област Пловдив, групата от пет общини (обект на РУС) заемат една четвърт (25,9%) 

от цялата територия на областта. Това се дължи на по-големия размер на територията на две общини - Марица 
и Родопи. По отношение на този показател те попадат в категорията на  средните по площ общини – от 300  до 
500 km2. Групата общини са със средна площ на една община 309 km2, която се доближава до средната площ 
на една община в областта – 331 km2. 

• Оценките на териториалните ресурси в разглежданата група общини от гледна точка на техните ка-
чествени характеристики показва, че по-голямата част от територията им (общини Марица, Садово, Пловдив и 
равнинните части от община Родопи) включва ценни висококачествени земеделски земи (с много висок бонитет) 
и с възможности за развитие на интензивно селско стопанство;

• В демографско отношение, в групата от пет общини живее повече от половината население на Пловдивска 
област (61,6 %). Основна роля за високата населеност на разглежданата територия има община (град) Пловдив. 
В него е концентрирано почти половината от населението на област Пловдив (49,4% от общия му брой).

• Населението на петте общини е с по-добри качествени характеристики.  Същите отново се дължат на 
присъствието на община Пловдив в групата общини. Това в най-висока степен се отнася за образователната 
структура на населението, както и на професионалните качества на работната сила. По тези демографски ха-
рактеристики групата общини е в по-добра позиция в сравнение с останалите общини от областта;

• Групата общини формира една икономически добре развита макрозона в границите на Пловдивска 
област. В нея са локализирани 74,3% от всички предприятия в областта и 82,0% от дълготрайните материални 
активи. Отново в случая водеща роля в икономическата характеристика на групата общини има община (град) 
Пловдив.       

Ядро
В централната зона се откроява град Пловдив като силен център от най-висок ранг с надселищни функции 

от национално и регионално ниво, със значително надмощие по отношение на градовете Садово и Куклен и 
положително демографско развитие.

жизнените условия в периферните зони на РУС влияят директно върху усещането за комфорт на обитаване 
и обслужване на жителите. 

Самият компактен град проявява тендинция към дисперсно нарастване,  с локализации, разположени в 
земеделски земи. 

Центрове от ниско общинско ниво
Градовете Куклен и Садово са общински центрове. Административните центрове на двете общини Марица 

и Родопи се намират на територията на град Пловдив.
При засилване на центровете като възли на селищната мрежа ще може евентуално да се устои на отлива на 

квалифицирана работна ръка към големите градове и чужбина. 

Междинно (буферно) пространство
Тук са разположени селищни структури на общините Марица, Садово и отчасти Родопи върху предимно 

равнинен и хълмисто-равнинен релеф. 

Периферна южна зона 
Тук са разположени много малки селищни структури, лежащи отчасти в община Родопи и изцяло в община 

Куклен с предимно планински релеф. Поради непрекъсващите миграционни процеси тук  се установяват кон-
тингенти от необитаван и/или временно обитаван сграден фонд.

Централното пространство се доминира от град Пловдив - преуплътнено ядро и разположените в непо-
средствена близост селища и външен пръстен от „уплътнени” селища.  Увеличаващите се очаквания за повишен 
жизнен стандарт и необходимост от мобилност засилват входящите и изходящи потоци към и от него.  
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ОБОБЩЕН  SWOT- АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РАЙОННАТА УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА (РУС)

Изводите на експертите от анализа на територията, на отделните нейни компоненти  развиващите се функ-
ционални системи и подсистеми, както и тези от оценката на съществуващото състояние са систематизирани 
в обобщен SWOT анализ:

СИЛНИ СТРАНИ
• Благоприятното  географско и транспортно-географско местоположение на групата общини е важен 

фактор за развитието на интеграционни процеси на разглежданата територия и добра пространствена и функ-
ционална обвързаност със страната, съседните държави и Европа.

• Поземлените (земеделски и горски) ресурси са с високо качество.  Подчертаната зоналност (в рамките 
на групата общини) на  качествените земеделски  ресурси (в северните части ) и на горските (в южните части) 
предлага възможности за определена концентрация  и специализация на функциите. Плодородните почви с 
висока категория са подходящи за всички видове земеделски култури, 

• Курортните гори в южната част на територията със съхранената природа и подходящия микроклимат 
влияят благоприятно върху цялостното пространствено развитие на средата. 

• Разнообразният релеф, равнинен в Пловдивското поле е благоприятен за селско стопанство, строител-
ство, транспорт, а раздвиженият в планинската част – за развитие на отдиха, в т.ч. и на зимните спортове.

• Високите подпочвени води са подходящи за всички видове водочерпене (питейно водоснабдяване, 
напояване, промишлени нужди, термопомпи и др.)

• Присъствието на една от големите реки в България в централната част на проучваната територията 
формира своеобразен “зелен” – “син” коридор и основна композиционна ос.  

• Климатичните условия са подходящи за развитие на земеделие и горско стопанство. В планинската част 
те са благоприятни за развитие на отдиха, в т.ч. и климатотерапия.

• Разнообразният и уникален ландшафт - равнинен в Пловдивското поле, обиколено от оградните планини, 
е съхранен най-добре в южната част. Уникални природни дадености са тепета и р. Марица. Добрата визуална 
обвързаност на териториите в “Родопската яка” с тези в равнинната част и гр. Пловдив формира запомнящи се 
пейзажи и дълбоки перспективи.

• Добрите традиции и положителният проектантски опит при планиране на зелената система, отдиха и 
спорта позволяват да се използват актуални идеи от наличните планове, програми и изследвания за територи-
ята. Наличната база за национални и международни състезания подпомага развитието на водните спортове. 

• Наличието на зони със значително културно богатство формира своеобразната идентичност на терито-
рията. Значителна част от недвижимото културно наследство на територията на петте общини е идентифицирано 
през последните 40 години (1 271 културни ценности).

• Множеството движими паметници на културата, неосезаемото наследство, традициите и обичаите, 
придават своеобразен и неповторим характер и атмосфера на средата.

• Част от материалното културно наследство - особено в рамките на груповите културни ценности в 
Пловдив, в голямата си и най-стойностна част е поставено под трайна юридическа защита, в съответствие с 
националното законодателство и е било обект на дългогодишна консервационна дейност.

• Исторически формираната селищна мрежа в групата общини е с параметри, които предполагат инте-
грация при развитието им при относително равномерното териториално разположение на населените места в 
равнинните части и изградена транспортна инфраструктура между тях с възможности за транспортен достъп 
до общинските и областния център. 

• Формираната центрова система с центрове от нисък порядък (вторични обслужващи центрове) гаран-
тира първични услуги с ежедневен и частичен периодичен характер 

• Развитието на социалните бюджетни услуги и на транспортно-комуникационната инфраструктура е 
балансирано и отговаря на потребностите на групата общини.  Перманентната оптимизация на съществуващата 
мрежа от общообразователни училища, развитата инфраструктура на доболничното обслужване в групата об-
щини, функционалната и териториална организация на обслужващите обекти и дейности на институционалните 
структури с нaдобщинско значение, задоволяват потребностите  на съседните общини.

• Богатият потенциал на човешките ресурси се характеризира със съвременни знания и висока степен 
на образование. Съществува добре развита и функционираща система на висшето образование и утвърдили 
се научноизследователски и експериментални центрове, в уникални за страната области.  

• Населението има добър производствен опит в растениевъдството и животновъдството и заедно с раз-
витата система за научно обслужване на аграрния сектор и специфичните производства в растениевъдството 
(отглеждане на ориз, фъстъци и др.) е предпоставка за развитие на икономиката.



50

• Исторически развиваната многоотраслова  промишленост е с относително добър баланс на стари и 
нови производства. Развитието на съвременни индустриални производства извън утвърдения индустриален 
център - гр. Пловдив води до трансформации в утвърдения аграрен  икономически профил на общини като 
Марица. 

• Съществува значителен  инвестиционен ресурс за развитие на високотехнологични производства.
• Трайните положителни тенденции (за периода 2001-2007 г.) в броя и структурата на заетостта на насе-

лението отразяват положителното икономическо развитие на групата общини. Разкриването на нови работни 
места във вторичния и третичния сектор на икономиката на групата общини е допълнителен фактор за прео-
доляване на кризата. 

• Натрупан е опит в изработване и реализация на програми и проекти по квалификация и преквалифи-
кация на работната сила (особено в частта, засягаща безработните лица).

• Осъзната е необходимостта от хоризонтално сътрудничество и солидарност при решаване на общи 
проблеми чрез прагматично спазване на общинските граници.

• Комуникационно-транспортната система е добре развита и обвързва значителна част от територията на 
общините в обхвата на РУС. Допълнителни важни педимства са стратегическото разположение на територията 
спрямо транс-европейските транспортни коридори, запазените жп трасета, централното разположение на ж.п. 
гара Пловдив на територията на страната и региона.  

• Добре развитата и изцяло обновена въздухоплавателна инфраструктура, обслужва национални и меж-
дународни направления от изключителна важност. Новоизграденият летищен комплекс е с висок стандарт, със 
съвременен облик и възможности да изпълнява ролята на второ летище за гр. София

• Сравнително добре развитите системи за водоснабдяване и канализация са в най-натоварената част 
от проучваната територия – гр. Пловдив. Съществува  значителен опит в управлението на тези подсистеми на 
Техническата инфраструктура. 

• Добре са проучени възможностите за интегрирано управление на отпадъците, депото има свободен 
капацитет, изготвени са планове за рекултивация след закриването му. Проведени са процедурите по проек-
тиране, оценка и одобряване на инвестиционен и технологичен проект за завод за отпадъци. 

• Електрическите мрежи са собственост и се експлоатират от електроенергийни компании с дългогоди-
шен опит в електроенергийния сектор, инвестиращи в своевременната рехабилитация и оптимизирането на 
режимите на работа и присъединяване на нови потребители.

• Съществуващите преносна и разпределителна мрежи, с малки изключения, могат да поемат допъл-
нителни електрически товари или да бъдат резервирани, въпреки високия електроенергиен интензитет, в 
стопанския сектор и ниската енергийна ефективност в бита.

• Сравнително добре развитата система за телефонизация има покритие на значителна част от терито-
рията на петте общини от всички мобилни оператори. 

СЛАБИ СТРАНИ
Котловинният характер на полето е предпоставка за дискомфортни проявления на климата – силно прегря-

ване и охлаждане в равнината част, безветрие, мъгли и задържане на замърсители в атмосферата.
• Малките наклони на релефа създават затруднения при прокарване на канализацията, а при високи 

води на реките - опасност от наводнения и предпоставка за заблатявания. Неизградената система за контрол 
на дигите по р. Марица и на охранителни канали около града повишават риска от наводнения. 

Съществуващият висок сеизмичен риск в отделни райони поражда  геоложки и хидрогеоложки проблеми 
при строителството. 

Изпомпените подпочвени води са в недобър баланс спрямо годишния отток на основния водоприемник – р. 
Марица. Налице е и замърсяване на подпочвените води, в т.ч. с манган.

• Безконтролната смяна на статута на земеделските земи и продължаващото използване на ценните 
поземлени ресурси за развитие на промишлени и инфраструктурни  зони и обекти (предимно в общините 
Пловдив и Марица) унищожават най-ценния и невъзвръщаем природен ресурс – плодородните почви. 

• липсата на зелени паузи в равнината, изоставените и пустеещи земеделски земи, нарушенията от добивна 
дейност  (баластриери Белащица и др.) се отразяват отрицателно на микроклимата и на облика на ландшафта. 

Недобрата пространствена и визуална обвързаност с характерните елементи на пейзажа  е причина за 
закриване на тепетата и за липсата на връзка с реката.

Прекомерната концентрация на функции в ядрото причина за замърсяване на въздуха, водите и почвите с 
вредности, шум над ПДН, „изпъдена природа”и живот в изкуствена среда.

• В някои от общините липсва капацитет за самостоятелно решаване на проблеми с надобщинско зна-
чение. Не съществува и достатъчна междуобщинска интеграция за общо използване и опазване на природни 
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ресурси с интегриращи функции (поречие на р. Марица, природен парк “Родопи” и др.).
• Няма изградени достатъчно крайградски многофункционални, паркове и зони за отдих, на “зелени 

площи със специално предназначение”, места за масови прояви на физическата култура и спорта, които  да се 
интегрират в единна система. 

• Недоизградени са връзкте между елементите на зелената система, буферните зони, изолационните 
и зелените пояси и СОЗ около обектите и съоръженията на ТИ, преобладават малки по площ, неравномерно 
разпръснати по територията зелени площи, които не се поддържат и използват ефективно. 

• Относително нисък е дялът на регистрираните културни ценности (около 35% от общия брой). липсват 
точни географски координати, както и пространствената им структура и териториален обхват като единични 
или евентуални групови културни ценности. Не са идентифицирани и регистрирани нематериалните културни 
ценности от различен тип, не съществува единна информационна система за оценка и управление на КИН.

• Физическото състояние на културното наследство е незадоволително. Оставени без поддържане и 
контрол някои обекти са чувствително деградирали или изчезнали през последните десетилетия.

• Богатото недвижимо културно наследство на територията не е използвано за развитие на устойчив 
културен туризъм. Туристическата инфраструктура е недостатъчна или амортизирана. липсват предложения 
за интегрирани културно-туристически продукти между общините; недвижимото културно наследство е ли-
шено от необходимата публична инфраструктура. Неразвитата музейна мрежа в общините, с изключение на 
Пловдив, не създава условия за осъществяване на ефективна връзка между недвижимото и движимото културно 
наследство. 

• Геокултурният потенциал на територията не е използван адекватно. липсват проектни предложения 
за трансгранично сътрудничество в областта на културното наследство, липсват идеи за интегрирани туристи-
чески продукти по културните маршрути на над-общинско и трансгранично равнище, свързани с мрежата на 
европейските културни маршрути.

• липсва потенциал в общините за решаване на проблемите на демографията - стабилен фактор е само 
община Пловдив. Тревожна е загубата на население и остаряването на хората в планинските селищни структури 
на общините Родопи и Садово

• Град Пловдив, със силната концентрация на население и функции и изявената моноцентричност (об-
служващ център от високо ниво), доминира силно над останалите населени места и създава силна зависимост 
от ядрото. 

• Продължаващото “парцеларно”, мозаечно, нарастване на ядрото и хипертрофирано развитие при нали-
чие на свободен жилищен фонд и неконтролираното нарастване на териториите за обитаване и на селищните 
образования води до усвояване на нови територии за жилищно строителство без изчерпване на съществуващите 
потенциали и оскъпява инфраструктурата.

• Наличието на много малки населени места с деградирали селищни функции в сферата на обитаването, 
труда и обслужването и остарелият жилищен фонд, засилват тенденциите за обезлюдяване в селищата по пе-
риферията и в планинската част, с множество неизползвани жилищни сгради. 

• липсват социални жилища за нуждите на населението. Няма стратегия, адекватна на демографските 
изменения и съотношенията в нейната динамика. Дава се предимство на предприемаческите интереси, за 
сметка на тези на нуждаещите се групи на обществото. 

• Понижено е цялостно качеството на жизнената среда. 
• Съществуващите “училища в криза” (маломерни паралелки и паралелки със слети класове) създават 

проблеми за организиране на нормален учебно-възпитателен процес. Наличието на общообразователни 
училища за ниските степени на общото образование (начално и основно) в общини Марица, Родопи и Садово, 
и концентрацията на средното (общо и професионално) образование в община Пловдив, формират мащабни 
ученически пътувания към гр. Пловдив

• липсата на актуална планова осигуреност на част от населените места е пречка за одобряване на про-
грами и проекти, финансирани по Националните оперативни програми.

• Разкрити са силни диспропорции между необходимия брой на различни категории потребители на 
социални бюджетни услуги и функционираща на място (в населените места) социална инфраструктура, което 
затруднява бъдещото развитие.  

• Висок е дялът на екстензивните форми на растениевъдното и животновъдното производство. 
• Намалява инвестиционният интерес за организиране на нови производства в съществуващи, с висока 

степен на амортизация, индустриални и производствени зони. 
• Налице са отрасли с висок брой работни места, изискващи ниска квалификация на работната сила. 

Политиката за квалификация и преквалификация на работната сила все още е кампанийна и недобре органи-
зирана като постоянно действаща система.
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• липсата на капацитет в част от фирмите за подготовка на проекти и програми, ограничава привличането 
на инвестиции и високи технологии по линия на европейски и други донорски програми. 

• Недоизградените комуникационно-транспортни обходни връзки на гр. Пловдив, водят до натоварване 
на трафика и замърсяване на околната среда. Транспортната мрежа от по-нисък клас е в лошо състояние. Около 
главните транспортни магистрали се концентрират прекомерно много функции. 

• Интензивните пътникопотоци  за  и от околоградската  зона към Пловдив (около 30 000 лица ежедневно 
влизат в града с автобусния транспорт и лМПС от околоградската зона с основна цел месторабота, образование 
и други услуги в града) натоварват всички системи.

• Има силен недостиг на паркоместа в центъра на петте общини – 24% задоволеност при съществуваща 
моторизация към 2006 г. 430 бр. лМПС/1000 битатели, или 149 200 броя лични леки автомобили. 

• Почти всички  трасета  на  МОПТ  преминават  през  ЦГЧ, поради липса на по-мощна  превозна систе-
ма, която да служи за разпределител и около  която те  да  се  обединят. Не съществуват основни  прекачни  
пунктове на МОПТ, решени  модерно  и  съвместяващи  основните  пътникопотоци. Недоразвити са връзките с 
по-отдалечените части на територията в обхвата на петте общини.

• Пътниците и превозените товари бележат значителен спад в предходни периоди, поради отсъствие 
на адекватна държавна политика в жп транспорта в условията на силна конкуренция в региона. Неефективно 
се използва капацитета на съществуващата инфраструктура, подвижният състав е остарял, не са достатъчни 
инвестициите за обновяване и подмяна на остарелия подвижен състав.

• Закрита е околовръстната  жп-линия  за  градски  превози, функционираща в близкото минало,  поради 
факта, че не е била оптимизирана по отношение пътникопотоците, не е била съвместена със системата МОПТ 
и не е доказала експлоатационна ефективност. 

• Неефективно е използван капацитета на новото гражданско летище поради неуредени въпроси с летищ-
ните такси. Недоизградени са връзките с обекти, мрежи и съоръжения на останалите транспортни подсистеми, 
както и на елементите за шумозащита. 

• Водопроводната и канализационна мрежа в централната част на гр. Пловдив е остаряла и претоварена, 
забавена е реализацията на предвижданията за подмяна и увеличаване на капацитета. 

• Не е решен проблемът с осигуряване на депо за опасни отпадъци, изчерпан е капацитетът на депото 
за строителни отпадъци.

• Преносната и разпределителната електроенергоснабдяващи мрежи са с дълъг експлоатационен период 
и са амортизирани в значителна степен.

• Съществуващият завишен инвеститорски интерес е предимно към усвояване на нови територии, 
диаметрално противоположни на вече изградените мрежи. Издадените разрешения за множество ПУП-ове, 
разпръснати на територията, оскъпяват системата и товарят бюджета на общината и областта за изграждане 
на ТИ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ
• Полицентричното развитие на територията на групата общини чрез използване на потенциала на на-

селените места за доразвитие на съществуващи и за поемане на нови функции създава условия за превръщане 
на територията в агломерационен ареал с ядро гр. Пловдив и за постигане целите на устойчивото развитие 
посредством децентрализирана концентрация, икономия на площи и взаимно допълване на функциите.

• Превръщането на територията на групата общини в ядро на региона с хармонично развит, устрой-
ствено планиран и екологично съхранен социално-икономически и инфраструктурен комплекс, ще предложи 
оптимални условия за труд, обитаване и отдих и високо качество на живот.   

• Обединяването на усилията на групата общини за подготовка на програми и проекти, увеличава шан-
совете за финансово подпомагане по национални и европейски програми.

• Балансираното уплътняване на съществуващите територии в регулационните граници на селищата с 
потенциал за развитие по периферията ще ограничи  усвояване на нови плодородни земи и ще стабилиза на-
селението. Развитието на туристическата инфраструктура и съчетаването на разнообразни форми на туризъм 
с опазването на околната среда е предпоставка за ефективно използване на  идентичността на ландшафта и 
културното наследство като стимулатор на икономическия растеж.  

• Потенциалът за развитие на единна зелена система със зонална и функционална специфика и главна 
композиционна ос поречието на р. Марица, ще осигури по-добри условия за отдих, спорт и туризъм и ще по-
добри микроклимата и качествата на околната среда. Обвързването на елементите на зелената система с тези 
от общоевропейската система от защитени територии Натура 2000 и със системата на културното наследство 
ще разнообрази предлагането.

• Наличието на ресурси и политическа воля ще подпомогне доразвиването на системата от съоръжения 
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и обекти за елитен и за масов спорт, вкл. и такива, за по-нови за България спортове.
• Пълноценното развитие на единна система от ареали/зони, наситени с недвижими паметници на 

културата ще подсили връзките между единичните обекти или ансамбли и културните коридори. Съществува 
потенциал за промоция на отделни ансамбли за културни паметници от световно значение, което ще увеличи 
интереса към територията.

• Разкриването на поне едно СОУ в общините без действащо такова училище при спазване на съответните 
нормативи, ще увеличи тяхната привлекателност и ще подпомогне задържането на населението. 

• Преструктурирането на професионалното образование в съответствие с бъдещата специализация на 
социално-икономическия комплекс на групата общини и изнасянето на някои професионални училища от гр. 
Пловдив в съседни общини с подходящ икономически профил, ще осигури кадри с необходимите знания, ще 
подпомогне развитието на общините и ще намали част от ежедневните пътувания. 

• Преминаването към междуобщинска политика (в рамките на социално-икономическия комплекс на гру-
пата общини) за интегрирано управление на работната сила ще създаде условия (вкл. и с устройствен характер) 
за свободно движение на работната сила в единния социално-икономически комплекс на групата общини.

• Предимственото развитие на инфраструктурата за рехабилитационна болнична дейност и за долекуване 
и тяхната локализация в общините с подходящи за целта условия ще подобри грижата за хората в общините 
извън Пловдив. 

• Използването на природните и на част от антропогенните ресурси на малките населени места в планин-
ската част на групата общини (с частично деградирали селищни функции) ще допълни развитието на функция 
“Отдих и спорт” и “Обитаване” (второ жилище). 

• Преосмислянето на функциите в жилищните структури - нови условия за труд, къси разстояния до 
обектите на социалната инфраструктура, преустройство на жилищата за нуждите на бъдещото население ще 
отговори на изменените условия за обитаване и ще съответства на повишения дял на населението в трудос-
пособна и надтрудоспособна възраст в перспектива. Балансът на функционалните системи и стремежът към 
жилищен стандарт 30-40 кв.м/об. ще създадат оптимални условия за обитаване. 

• Използването на потенциала на общините от северната равнинна част на изследваната територия за 
създаване на модерен аграрен сектор (уедрени масиви със запазени права на  собствениците, научно обслуж-
ване и съпътстваща инфраструктура), както и на този в планинската част за екологично земеделие ще подсилят 
икономическото развитие.

• Провеждането на политика (в т.ч. и в сферата на устройственото планиране) за създаване на нови 
производствени зони (в т.ч. и структуроопределящи индустриални зони, високотехнологичен парк и др.) ще 
гарантира използването на потенциалите и ресурсите на територията и създаването на разнообразни клъстери.   

• Огромният потенциал за бъдещо развитие на релсовия транспорт  в съответствие с тенденциите за 
ренесанс и възможностите за финансиране на проекти от Европейски фондове за въвеждане на система за 
релсов транспорт ще подобри  обслужването на територията и на хората, живеещи и работещи в тази част от 
областта. 

• Доразвиването на възприетата идея от одобрения ОУП-Пловдив за изграждане на градска железница 
- тип “S-бан” ще подобри обвързаността и транспортното обслужване на населението на гр. Пловдив и зоната 
му на активно влияние с населените места в РУС.

• Изграждането на интермодален комплекс или транспортен “хъб” ще обедини регионални, национални 
и локални маршрути и ще облегчи промените във видовете транспорт.

• Използването на огромния потенциал за бъдещо развитие на летищния комплекс поради неговото важно 
разположение на територията на страната и изграждането на карго терминал на основата на публично-частното 
партньорство ще подпомогне разкриването на нови дестинации от Пловдив и ще го направи по-атрактивно за 
други авиокомпании. 

• Единното управление на всяка една от подсистемите на техническата инфраструктура и поетапното 
реализиране на проектите за доразвиване, обновяване и контрол върху стандартите на изпълнение ще подобри 
цялостната екологична обстановка и ще повиши стандарта на живот.

• Единното управление на електроенергийните активи е гаранция за повсеместното прилагане на общи 
стандарти при експлоатация и развитие на електрическите мрежи. Прилагането на мерки за енергийна ефек-
тивност би спестила значителни разходи в преносната и разпределителната електрически мрежи.

• Прилагането на мерки за опазване на водите от замърсяване, както и повсеместно въвеждане на система 
за мониторинг на качеството на водите и на автоматизирана  система за контрол на състава на отпадъчните 
води от промишлените предприятия ще подобри състоянието на околната среда. Обединяването на мерките и 
мероприятията по мониторинг на отделни компоненти в съвременна единна система за управление на околната 
среда ще увеличи значително качеството и ефективността на екологичната инфраструктура.
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ЗАПЛАХИ
• Задълбочаването на световна финансова и икономическа криза значително променя приоритетите на 

местните и общински власти. Силно свитите бюджети в условията на криза и намаляването на преките чуждес-
транни инвестиции може да застраши доразвиването на стратегическите насоки и концепции и възлагането на 
последващи разработки за реализация. 

• Подценяването и пълното игнориране на възможностите за междуобщинска интеграция ориентирана 
намалява шансовете за по-ефективно използване на съществуващите фондове и на потенциалите на населените 
места и на техните землища за постигане целите на РУС.

• Продължаващото надценяване на ролята на административните граници  ограничава силно процесите 
за интегрирано развитие на територията на групата общини за решаване на надобщински проблеми от общ 
интерес. 

• Надценяването на фактора “териториална близост”  до областния град Пловдив поражда допълнителни 
проблеми на “автономна зависимост” на селищата в групата общини. 

• Ограничената общинска и държавна собственост може да доведе до затруднения и финансов натиск 
върху областната администрация за реализиране на значими инвестиционни предложения.

• Продължаващо нарастване на територията и населението на гр. Пловдив, може да доведе до по-ната-
тъшното му хипертрофирано развитие и да засили тенденциите  за концентрация на бюджетни социални услуги 
с надобщински характер в гр. Пловдив. 

• Постоянните претенции за реституиране на имоти, големият брой собственици и възприетият модел 
на поведение на част от тях силно затруднява своевременното реализиране на важни проекти и програми.

• Неадекватната политическа реакция и забавяне на реформите в системата с преструктурирането на 
Национален институт за паметници на културата /НИПК/ и министерство на културата /МК/, на актуализирането 
и влизането в сила на новото законодателство ще се отрази негативно върху системата от културни ценности. 

• Проблемите от административно-правен характер относно собствеността на отделни недвижими 
паметници, могат да възпрепятстват определени реставрационни или поддържащи дейности. 

• Намаляването на контингентите от деца в предучилищна и в училищна възраст в условията на демо-
графска криза води до по-нататъшно редуциране на образователната инфраструктура в групата общини. 

• Продължаващото негативно влияние на икономическата криза (след 2010 г.) ще се отрази неблагопри-
ятно върху чуждестранните инвестиции в производствения сектор, заетостта и безработицата. Голям брой 
работни места в малки и много малки фирми, които не изискват висока професионална квалификация няма да 
гарантира една по-устойчива заетост. 

• Подценяването на възможностите за ефективно интегриране на аграрния сектор с преработващата 
промишленост в условията на пазарна икономика ще ограничи възможностите за социално-икономическо 
развитие, в съответствие със съществуващия потенциал, традиции и съвременни тенденции.

• Провеждането на политика, която не стимулира развитие на иновации и на високотехнологични про-
изводства ще ограничи конкуретноспособността на общините и фирмите. 

• Недостатъчното предлагане на работни места за млада и висококвалифицирана работна ръка (вкл. и в 
сферата на високите технологии) ще доведе до емиграция на най-ценната част на работната сила (т. нар.”изтичане 
на мозъци”). 

• Влошаването на възрастовата структура на работната сила при продължаване на тенденцията за общото 
застаряване на населението и евентуалното нарастване на пенсионната възраст ще ограничини възможностите 
на по-младото поколение за работа и своевременна професионална реализация.

• Недостатъчното финансиране за изграждане на подсистемите на комуникационно-транспортните 
подсистеми ще намали привлекателността на територията и ще ограничи бъдещото развитие.  

• Задълбочаването на проблемите с неподходящата международна конюнктура и високите и неконку-
рентни държавни такси в областта на въздухоплавателния транспорт ще ограничи ефективното използване на 
изградената инфраструктура. Въздействието на световната финансова и икономическа криза върху икономиката 
и мобилността може да се отрази неблагоприято и да предизвика оттегляне на потенциални клиенти в някои 
от секторите на транспорта. 

• Забавянето на поетапната модернизация на мрежите и съоръженията на техническите подсистеми 
поради необходимостта от значителни инвестиции за това ще наруши тяхната сигурност и надеждност.

• Сложните процедури по утвърждаване на трасета, учредяване право на строеж и сервитути могат да 
отблъснат потенциални инвеститори при усвояване на нови територии от РУС-Пловдив. 

• Забавянето на рекултивацията на съществуващото депо за отпадъци след изчерпване на капацитета 
му ще застраши качеството на околната среда. 

• липсата на инвестиции и интерес за реализиране на програми за пречистване на замърсените 
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подпочвени и повърхностни води, за рекултивация на почвите, за подобряване на КАВ ще увеличи здравния 
риск.        
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Основана през 1991 год. от 1998 год. Пловдивска 
стокова борса е първата лицензирана стокова борса 
в България. Тя е вторият по значение борсов пазар в 
страната. 

Търговските сесии се провеждат всяка сряда и пе-
тък в четири борсови кръга: зърно; хранителни стоки; 
нехранителни стоки и обществени поръчки. На осно-
вата на принципите на равнопоставеност, публичност 
и прозрачност Пловдивска стокова борса дава възмож-
ност за бързо осъществяване на сделките, гарантирай-
ки качеството на стоките и разплащанията. Днес в света 
действат повече от 1000 стокови борси. По традиция е 
престижно един град да има стокова борса. Пловдив 
е вече един от тях.

  

www.pce.bg

ThE PlOvdIv COMMOdITY EXChaNGE

Founded in 1991 , the Plovdiv Commodity Exchange is 
the first licensed commodity exchange in Bulgaria since 
1998. It is the second largest commodity market in the 
country. 

Nowadays there are more than 1000 commodity ex-
changes in the world. Traditionally it is a matter of pres-
tige for a town to have a commodity exchange. Plovdiv is 
already one of them!
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МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

Началото на панаирното дело в България е 
поставено през 1892 година, когато в Пловдив се 
провежда Първото българско земеделско-про-
мишлено изложение.

Международен панаир Пловдив е наследник 
на Първото изложение и на неговата мисия - да 
спомага за просперитета на българския народ, 
като стимулира развитието на националната 
промишленост.

През 1934 г.  Търговско-Индустриалната Камара-
Пловдив играе определяща роля за приемането на 
Наредба-закон за Нац. мострен панаир.

Панаирното градче е едно от най-големите в 
Югоизточна Европа - разположено е на 352 000 
кв. метра и има 17 многофункционални изложбе-
ни палати, съоръжени с всичко, необходимо за 
експониране на всякакъв вид стоки. Общата из-
ложбената площ възлиза на 159 100 кв. метра, от 
които 64 500 кв. метра покрита. Панаирът разпо-
лага със съвременен Международен конгресен 
център с общо 5 модерно оборудвани зали от 20 
до 600 места. На разположение са и други 10 зали 
в отделни панаирни палати, с които брой места 
нараства до 2 100.

 INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV

The beginning of the exhibition industry in the 
modern Bulgarian history was laid in 1892 when Plovdiv 
hosted the First Bulgarian Agricultural and Industrial 
Exposition.

International Fair Plovdiv is the successor of the First 
Exposition and of its mission as well - to contribute to the 
prosperity of the Bulgarian people by encouraging the 
development of the national industry.

The Fairground is one of the largest exhibition venues 
in Southeast Europe. It is situated on area of 352,000 sq. 
m. The exhibition complex consists of 17 multifunctional 
pavilions best equipped for the arrangement and display 
of all kinds of exhibits. The exhibition area amounts to 
159,100 sq. m., the indoor area is 64,500 sq. m. The modern 
Congress Centre of the International Fair Plovdiv comprises 
eight multifunctional halls with 20 to 550 seats. Another 
12 halls in various pavilions are also available.
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МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ 

Намира се на 12 км. югоизточно от Пловдив – вторият 
по големина град в България. Градът е с централно раз-
положение в страната, което го прави удобна начална 
точка за пътуване в България. 
Обслужвайки територия с население над 4,5 милиона 
жители, на разстояние 1,5 ч. с кола, (вкл. столицата 
София), ние вярваме, че съществуват много добри 
перспективи за дългосрочно развитие на пътнически 
и карго полети от и до летище Пловдив. 
През 2009 г., правителството направи инвестиции за 
над 40 милиона лева, за цялостната инфраструктура 
на летище Пловдив. Бе построен нов, модерен пътни-
чески терминал, който е въведен в експлоатация от 
август 2009 г. Терминалът е разположен на площ от 6 
750 м2 и предлага просторни обществени и пътнически 
салони, снек-барове, магазини и офиси. Проектиран е 
да обслужва 1 000 пътника в час-пик и 500 000 пътника 
на година.
През лятото на 2010 година, летище Пловдив успеш-
но финализира договор с най-големия ниско-тарифен 
превозвач в Европа – Райънеър. От ноември 2010 г. се 
обслужват целогодишни полети до лондон-Станстед. 
Втората редовна линия на превозвача бе по дести-
нацията Милано-Бергамо и се обслужваше от май до 
ноември 2011 г. През ноември 2011 г. се откри и трета 
дестинация с два полета седмично, до Франкфурт-Хаан. 
Освен Райънеър, редовни полети до Пловдив предлага 
и руската авиокомпания S7. Те са от летище Москва-
Домодедово и са със сезонен характер през периода 
декември – март, всяка зима. 
От декември до април, всяка година, летището обслуж-
ва зимна чартърна програма. Обслужват се авиокомпа-
нии, превозващи туристи за трите големи ски-курорта  
- Пампорово, Банско и Боровец. 
В качеството си на основно резервно летище на София, 
летище Пловдив обслужва пренасочените от там, пора-
ди неблагоприятни метеорологични условия, полети. 
При такива ситуации всички български, а също и така 
част от чуждестранните превозвачи като Ер Франс, 
Бритиш Еруейз, Австрийските Авиолинии, Малев, Ел Ал, 
ЧСА, лОТ, Аерофлот, НИКИ, Уиз Еър и др. пренасочват 
полетите си към Пловдив. 

PLOVDIV INTERNATIONAL AIRPORT 

Is located 12 km. south-east from the city of Plovdiv, which 
is the second largest city in Bulgaria. Plovdiv is situated in 
the very heart of the country, which makes it a suitable 
starting point for travelling in Bulgaria. 
Serving a catchment area of more than 4,5 million /incl. 
the capital of Sofia/ in a driving distance of 1,5 h, we be-
lieve that there are very good perspectives for fast and 
continuous traffic growth of both passengers and cargo 
flights at Plovdiv Airport.
Plovdiv Airport is operational 24/7 and it is staffed with 
experienced personnel, performing passengers, cargo and 
business flights services for numerous airlines. 
In 2009 the government has made an investment worth 
over 20 million Euro for the entire infrastructural develop-
ment of the airport. A new state-of-the-art passenger ter-
minal has been built and put into operation since August 
2009. The terminal occupies 6,750m², accommodating 
large public and passengers halls, fast food premises, 
shops and offices. The terminal is designed to serve up to 
1.000 passengers at peak hour and 500.000 passengers 
per annum. 
In the summer of 2010 Plovdiv Airport has successfully 
finalized an agreement with the largest low-cost carrier in 
Europe - Ryanair. Year-round services to London-Stansted 
commenced on 02/NOV/2010. Milan-Bergamo was the 
airline‘s second destination which was operational from 
MAY/11 till NOV/11. The third Ryanair route to Plovdiv is 
also already operational. Two weekly services to Frankfurt-
Hahn are served since NOV/11. The Russian carrier www.
S7.ru (ex-Siberia) operates seasonal scheduled services 
from Moscow-Domodedovo to Plovdiv for the period 
December - March each winter. 
From December to April each year Plovdiv Airport operates 
a ski-charter passengers program. Tourists for all three 
main resorts Pamporovo, Bansko and Borovetz are served 
in this period. 
Being the first alternate airport of Sofia Airport, Plovdiv is 
serving its traffic, when the weather conditions at Sofia 
are unfavourable. In such cases all Bulgarian airlines and 
also some of the foreign carriers, such as Air France, British 
Airways, Austrian Airlines, Malev, El Al, CSA, LOT, Aeroflot, 
NIKI, Wizz Air etc. divert their flights to Plovdiv.



61

ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ, ТЪРГОВСКИ И ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН 

INdUSTRIal ZONES, COMMERCIal aNd lOGISTIC CENTERS IN PlOvdIv REGION

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Икономическият ръст у нас през последните години 
и увеличеният обем преки чуждестранни инвестиции 
доведе до засилено търсене на модерни индустриални 
площи. Компании от логистичния сектор, търговци, 
дистрибутори и производители се очаква да разширят 
дейностите си в България и всички те ще се нуждаят от 
модерни съоръжения, тъй като съществуващите не са в 
състояние да посрещнат нуждите им. Тенденцията към 
увеличаване на броя на международните компании, 
които оперират на българския пазар, както и положи-
телното развитие на българските фирми, ще доведе до 
увеличаване на инвестициите в индустриална собстве-
ност. В сектора на индустриалната зони очакванията 
са за развитие с бързи темпове на нови индустриални 
зони и центрове за логистика, тъй като дейността на 
повечето търговски компании е свързана не само с 
дистрибуторска, но и с производствена дейност.

липсата на обособени складови и производствени 
сгради, с изградена инфраструктура, в които компа-
ниите да могат още със стъпването си на пазара да 
започнат ефективна дейност, провокира създаването 
и развитието на множество индустриални и производ-
ствени зони, както и логистични центрове. 

Създаването на  индустриалните зони от нов тип 
след 1990 г. в южната част на България, и по-точно в 
Пловдивска област, е свързано с дейността на „СИЕНИТ 
ХОлДИНГ” АД и „ПТ ХОлДИНГ” АД: зоните в Раковски, 
в Радиново, Куклен, Северна индустриална зона 
(Карловско шосе), Югоизточна (Асеновградско шосе), 
които оформят облика на този район като изключи-
телно интересен, атрактивен и бързоразвиващ се ин-
дустриален и логистичен център. 

В град Пловдив има обособени няколко големи про-
мишлени зони, но нуждата от тяхната модернизация 
и рехабилитация възпира големите компании, които 
предпочитат да строят на зелено. Така постепенно 
около Пловдив започнаха да възникват нови индус-
триални зони. Модерни промишлени и складово-тър-
говски бази се обособиха по главните входни артерии 
на града - „Карловско“, „Голямоконарско“ и „Кукленско 
шосе“, прехвърляйки ограничените му административ-
ни граници. Така на входа на Пловдив от автомагистра-
ла „Тракия” се създаде промишлено-търговската зона 
„Марица”, която постави началото на обособяването 
и развитието на съвременните индустриални зони и 
паркове в България. Като естествено продължение 
на модерната индустрия се явява индустриална зона 
„Раковски”. Според „Колиърс интернешънъл” това е 
“най-успешният досега за България логистичен проект”.
„Раковски”, освен че е една от първите и най-бързо 

lOGISTICS ZONES - PURPOSES aNd PROSPECTS

The economic growth of our country in the past years 
and the enlarged volume of direct foreign investments re-
sulted in an increased demand of modern industrial areas. 
Companies from the logistics sector, traders, distributors 
and manufacturers are expected to expand their activities 
in Bulgaria and all of them will need modern facilities be-
cause the existing ones are unable to meet their needs. The 
tendency toward increasing the number of international 
companies which operate on the Bulgarian market as well 
as the positive development of the Bulgarian companies 
will lead to increasing the investment in industrial prop-
erty. In the sector of industrial zones the expectations are 
for fast development of new industrial zones and logistics 
centers because the activities of the most trade companies 
are connected not only with distribution, but also with 
production.

The absence of separate storage and production build-
ings with built-up infrastructure, where the companies 
will be able to start an effective business from their first 
steps on the market provokes the building and develop-
ment of many industrial and production zones as well as 
logistics centers.

The building up of the first industrial zones in the 
South Bulgaria, and, particularly, in Plovdiv region, is con-
nected with the activity of SIENIT HOLDING Plc and PT 
HOLDING Plc: the zones in Rakovski, Radinovo, Kuklen, 
North industrial zone (Karlovsko shosse), South-eastern 
(Assenovgradsko shosse), which form the appearance of 
this area as extremely interesting, attractive and fast de-
veloping industrial and logistics center.

In Plovdiv there are several large detached industrial 
zones, but the need for modernization and rehabilita-
tion deters large companies who want to build green. 
So around Plovdiv gradually began to emerge new in-
dustrial zones. Modern industrial warehouse and com-
mercial databases have emerged on the main entrance 
thoroughfares of the city - “Karlovo”, “Goliamokonarsko” 
and “Road Kuklensko” shifting its limited administrative 
boundaries. So the entrance of the city by highway “Trakia” 
create industrial-commercial zone “Maritza”, which marked 
the beginning of the formation and development-

it is a modern industrial zones and parks in Bulgaria. 
As a natural extension of modern industry is the industrial 
zone “Rakovski”. According to “Colliers International” is “the 
most successful logistics project for Bulgaria”. “Rakovski”, 
besides being one of the first and most rapidly developing 
industrial zones in the country has the highest concentra-
tion of the foreign investors.
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развиващите се индустриални зони в страната, разпо-
лага с най-високата концентрация на чуждeстранни 
инвеститори.

I. ПРОМИШлЕНИ ЗОНИ В ПлОВДИВ

В края на петдесетте години на XX век в Пловдив, 
както и в цялата страна, започва голямата индустриа-
лизация на икономиката чрез разширяване на терито-
рията на града, което дава възможност за изграждане 
на производствени предприятия в тези периферни 
зони. През този период е извършено функционално 
разделение на територията на специално обособени 
индустриални зони (север,  юг, и др.), присъединени към 
съществуващия град. Зона „Север“ с преобладаващи 
сектори - хранителна и лека промишленост (тексти-
лен завод, завод за захар, консервиране на плодове 
и зеленчуци).

Зона „Юг“ с ключови сектори - машиностроене, об-
работка на метали, инструменти (мотокари, завод за 
ремонта на превозните средства, електрически уреди 
и др.)

Зона „Изток“ с  предприятия, специализирани в 
леката промишленост, строителството и др. (обувен 
завод, завод за дамско облекло, печатница и др.)

Зона „Юго-изток“ с преобладаващи сектори маши-
ностроене, електрониката, уредостроене, производ-
ство на облекла и др.

Зона „Карловско шосе” с преобладаващи сектори, 
климатична и хладилна техника, козметика, производ-
ство на облекла и др.

Зона „Свободна Зона -Пловдив” обособена част от 
митническата територия на България. Това е оградена 
територия с изградени складови съоръжения и индус-
триални площи и осигурен достъп на всякакъв вид 
транспорт. Търговските операции между Зоната и дру-
гите части на страната са обект на външнотърговския 
режим определен от законодателството на ЕС.

Индустриалните терени са осигурени с необходима-
та инфраструктура, помещения, железопътни връзки 
и вода и захранване. За период от почти 40 години, 
развитието на производствените дейности е база и 
водещ фактор за растежа на града. Основната част от 
инвестициите и усилията на администрациите са насо-
чени точно в тази посока .

За съжаление, от днешната гледна точка е очевидно, 
че цялата индустриална инфраструктура в тези зони 
не е ефективна, с висока консумация на енергия на 
произвежданите продукти, с ниска конкурентоспосо-
бност, без шансове за пазарна реализация. Колапсът на 
икономиката поставя въпроса - какво да се предприеме 
с тези терени и инфраструктура.

 
II. ПРОМИШлЕНИ ЗОНИ И ТъРГОВСКИ И 

лОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ПлОВДИВСКИ РЕГИОН

I. PLOVDIV CITY INDUSTRIAL ZONES

In the late fifties of XX century in Plovdiv, as well as in 
the entire country, began vast industrialization of the econ-
omy by extension of the town territory and foundation 
of manufacturing enterprises in these peripheral zones. 
A functional division of the territory was performed dur-
ing this period, forming particular industrial zones (zone 
North, zone South, etc.) jointed to the existing town.

Zone “North” with predominant sectors – food and 
light industries (textile plant, sugar plant, canning plant).

Zone “South” with key sectors – machine building, 
metal processing, instrument building (forklift trucks 
building plant, vehicle repair plant, electric appliances 
building plant, etc.)

Zone “East” – enterprises, specialized in light indus-
try, construction, and storage (shoe plant, house building 
plant, etc.).

Zone “South-East” with predominant sectors – fine 
machine building, electronics and peripheral equipment 
(plant for memory storage devices, typewriter plant, etc.)

Zone “Karlovo road “
Zone “Plovdiv Free Zone” - Plovdiv Free Zone is a des-

ignated area that is legally outside the customs territory of 
the country but inside its geographical limits. It is a deter-
mined area with general warehouse facilities and industrial 
spaces with easy access to all modes of transportation.The 
trade between the Zone and other parts of the country is 
subject to the Bulgarian Foreign Trade Regime

II.PLOVDIV REGION INDUSTRIAL AND LOGISTICS  ZONES

The general concept of the industrial zones is the provi-
sion of a whole package of prerequisites for the encourag-
ing and the development of companies working in differ-
ent branches of industry. The offering of areas, buildings /
halls, and offices/ as well as services of a specific sphere has 
precisely to do with promotion of a company development 
in its start-up phase. 

During the recent years, in and around the town (in 
a range of about 20 km), formations (bearing the char-
acteristics of an industrial zone) of enterprise, industrial 
terrains and new infrastructure were established, except 
the existing industrial zones. These zones are:

1. Maritza Industrial zone
2. Kuklen Industrial zone
3. Asenovgrad Industrial zone
4. Rakovski Industrial zone 
5. Karadzhalovo-Parvomai Industrial zone 
6. Saedinenie logistics zone

These zones are a new phenomenon, result of the en-
terprise of particular firms and building companies, sup-
ported by the municipalities (Plovdiv, Maritsa, Rakovski). 
In them are established newly build manufacturing and 
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Общата концепция на индустриалните зони е пре-
доставянето на целия пакет на предпоставки за на-
сърчаване и развитие на фирми, работещи в различ-
ни отрасли на индустрията. Предлагането на площи, 
сгради / зали и офиси /, както и услуги, е именно за 
да се  насърчава развитието на фирмата в неговата 
началната фаза.

През последните години в и около града (в диапа-
зона от около 20 км), са създадени зони (носещи ха-
рактеристиките на индустриална зона) . Тези зони са:

1. Индустриална зона Марица
2. Индустриална зона Куклен
3. Индустриална зона Асеновград
4. Индустриална зона Раковски
5. Промишлена зона Караджалово-Първомай 
6. логистична зона-Съединение 

Тези зони са ново явление, резултат на инициати-
вите на определени фирми и строителни компании, 
подкрепени от общините (Пловдив, Марица, Раковски). 
В следващите няколко години тези зони ще се форми-
рат до голяма степен индустриалното лице на града и 
областта. Други зони са все още в проект и са зависими 
от финансови ресурси и на добрата воля на община 
Пловдив.

ИНДУСТРИАлНА И ТъРГОВСКА ЗОНА МАРИЦА

Област: Пловдив
Община: Марица
Местоположение: Разположена близо до авто-

магистрала „Тракия“
Име: ИНДУСТРИАлНА И ТъРГОВСКА ЗОНА МАРИЦА
Уеб адрес: www.industrial-zones.com
Площ: общо 1 950 000 кв.м. (теренът се състои 

от три части)
Застъпени дейности: Инвеститори и фирми в зона-

та: LIEBHERR-HOLDING GmbH; SOCOTAB LLC; LINDE AG; 
FERRERO; SCHNEIDER ELECTRIC; MERCEDES BENZ; BOSCH 
GROUP; VEDISPED CUSTOMS TERMINAL

Предоставени услуги: Осигуряване на земя подхо-
дяща за строителство; издаване на необходими раз-
решителни за строителство и работа; проектиране и 
строителство на промишлени производствени сред-
ства в съответствие със спецификации на инвеститора; 
краткосрочно изпълнение; строителство на промишле-
ни производствени средства, според лизингова схема с 
банково финансиране; даване на производствени сгра-
ди под наем или закупуване; други схеми предлагани от 
инвеститора; квалифицирани кадри; административни 
услуги.

Инфраструктура: пътища - на 6 км от центъра 
на гр. Пловдив

ж.п. линия - на 1,5 км; електрозахранване - 20 kV; 

services premises, attracting and concentrating a large 
amount of employees. In the next few years these zones 
will form to a great extent the industrial face of the town 
and district. Other zones are still in project and are de-
pendent on the financial resources and the good will of 
Plovdiv municipality.

MARITSA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ZONE

Region: Plovdiv
Municipality: Maritsa
Location: Near Trakia highway
Name: MARITSA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

ZONE
Website: www.industrial-zones.com
Area: total 1 950 000 sq.m. (the zone consists of three 

sectors)
Business activities: Investors and companies in the 

Zone: LIEBHERR-HOLDING GmbH; SOCOTAB LLC; LINDE AG; 
FERRERO; SCHNEIDER ELECTRIC; MERCEDES BENZ; BOSCH 
GROUP; VEDISPED CUSTOMS TERMINAL

Provided services: Providing land, fit for indus-
trial construction; issuing the necessary initial permits 
for construction and works; design and construction of 
industrial production facilities upon leasing scheme with 
bank financing; providing production buildings for rent or 
purchasing; other schemes proposed by investors; skilled 
labour force; administrative services.

Infrastructure: roads - 6 km away from the centre of 
Plovdiv; railway line - 1,5 km away

electricity - 20 kV; water ; sewage ; telecommunications; 
fiber optic connection 

Closest towns with population: Plovdiv - 340 000 peo-
ple, Asenovgrad - 55 305 people

Current Investors: 
Liebherr - Holding Gmbh; Socotab Llc; Linde AG; 

Ferrero; Schneider Electric; Mercedes Benz; Bosch Group; 
Vedisped Customs Terminal
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водопровод ; канализация; телекомуникации; оптична 
връзка 

Близки градове с брой на населението: 
Пловдив - 340 000 души, Асеновград - 55 305 души.

Настоящи инвеститори: либхер – Холдинг ГмбХ, 
Сокотаб лтд, линде АГ, Фереро, Шнайдер Електрик, 
Мерцедес Бенц, Бош Груп, Митнически терминал, 
Ведиспед

ПРОМИШлЕНО - ТъРГОВСКА ЗОНА КУКлЕН

Област: Пловдив
Община: Куклен
Местоположение: с. Куклен
Име: ПРОМИШлЕНО - ТъРГОВСКА ЗОНА КУКлЕН
ЕИК/Булстат: 115861618
Правен статут: акционерно дружество
Адрес на управление: с. Куклен, ул. Плиска, 

4а
Собственици: КЦМ АД, Сиенит холдинг АД
Управители / представители: Пламен Цветков 

Панчев, Никола Иванов Добрев
лице за контакт: Владимир Зайков
Телефон/и: (032) 623 599; КЦМ АД - (032) 623 542; 

Сиенит ООД - (032) 600 160
Факс: (032) 634 012; КЦМ АД - (032) 623 557; 

Сиенит ООД - (032) 682 046
Електронен адрес/и: vladimir.zaikov@icz.bg
Уеб адрес: www.icz.bg; www.investbg.government.

bg
Площ: общо 470 834 кв.м.
Предоставени услуги: Дава земя с променен статут, 

готова за промишлено строителство; административ-
ни услуги и кратки периоди за реализация; осигурява 
напълно професионални услуги и консултации на ин-
веститорите, относно начина на възможностите за ре-
ализиране на конкретни проекти; осигурява издаване 
на всички необходими разрешения за строителство; 
изграждане на промишлени сгради в съответствие 
със спецификация на инвеститора в кратки срокове; 
проектиране и изграждане на промишлени сгради на 
лизинг с банково финансиране, договорено от изпъл-
нителя; даване под наем на инвеститора на построени 
сгради или закупуването им; всички други изпълними 
инвеститорски предложения.

Инфраструктура: пътища; летище - на около 3 
км от международно летище Пловдив

електрозахранване - в терена 20 kV; водопровод - в 
терена (за битови и индустриални нужди); газ - в терена; 
канализация - в терена; телекомуникации ; оптична 
връзка 

Близки градове с брой на населението: 
Пловдив - 340 000 души, Асеновград - 55 305 души

Кратка презентация: 
Целта е да се създадат условия за инвеститорите, 

KUKLEN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ZONE

Region: Plovdiv
Municipality: Kuklen
Location: village Kuklen

Name: KUKLEN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
ZONE

UIC / BULSTAT: 115861618
Legal status: joint-stock company
Legal seat: 4а Pliska Str., village Kuklen
Owners: KZM JSC, SIENIT HOLDING JSC
Manager / Representatives: Plamen Tsvetkov 

Panchev, Nikola Ivanov Dobrev
Contact person: Vladimir Zaikov
Telephone: (+359 32) 623 599; KZM JSC - (+359 32) 

623 542; Sienit Ltd. - (+359 32) 600 160
Fax: (+359 32) 634 012; KZM JSC - (+359 32) 623 557; 

Sienit Ltd. - (+359 32) 682 046
E-mail: vladimir.zaikov@icz.bg
Website: www.icz.bg; www.investbg.government.

bg
Area: total 470 834 sq.m.
Provided services: Provides land with changed 

status ready for industrial construction; administrative 
services and shortened realization terms; provides com-
plete professional services and consultations to investors 
in relation to the way and opportunities for realization of 
particular projects; ensures the issue of all necessary initial 
construction permits; construction of industrial buildings 
in accordance with investor’s specification in shortened 
terms; design and construction of industrial buildings on 
lease with bank funding contracted by the executor; pro-
vides investors with constructed industrial buildings for 
rent or purchase; all other feasible investors’ suggestions.

Infrastructure: roads; airport - around 3 km away from 
Plovdiv international airport; electricity - on-site 20 kV; 
water - on-site (drinking and industrial); gas unications 
- on-site

sewage - on-site; talcum
fiber optic connection 
Closest towns with population: Plovdiv - 340 000 
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така че да могат да организират производството си, 
съхраняване и търговски дейности на едно място по 
най-бързия начин. Чрез концентрация на дейности на 
едно място, зоната осигурява възможност за намаля-
ване основните разходи на стоките, както и разширя-
ване и увеличаване общата ефективност на дейността. 
Зоната стимулира инвеститорите, чрез осигуряване на 
възможност да работят в най-благоприятни матери-
ални, административни и инфраструктурни условия.

Друга информация: 
Предмет на дейност по регистрация:
Промишлено строителство, изграждане, подобря-

ване и експлоатация на промишлено-търговски зони, 
в т.ч. съществуващата инфраструктура, вкл. за изграж-
дането и подобряване на сгради, пътища, транспортни 
терминали и комуникационни връзки, благоустрой-
ствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, сметоиз-
возване, снегопочистване; рекламно-консултантска 
дейност, свързана с изграждане на индустриални зони, 
посредничество, представителство, комисионерство, 
както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капитал на дружеството: 50 000 лв.

Настоящи инвеститори: Техно Акташ АД, Юпитер 
05 ООД

ИНДУСТРИАлНА ЗОНА - АСЕНОВГРАД

Област: Пловдив
Община: Асеновград
Местоположение: гр. Асеновград
Име: ИНДУСТРИАлНА ЗОНА - АСЕНОВГРАД
Собственици: Община Асеновград
лице за контакт: Георги Ангелов - мениджър
Телефон/и: (06) 73 39
Факс: (06) 51 56
Електронен адрес/и: evroint.assenovgrad@abv.bg
Площ: общо 73 362 кв.м.
Инфраструктура: пътища; електрозахранване - в 

терена (20 kV); водопровод и канализация - в терена
Близки градове с брой на населението:гр. Пловдив 

- 340 000 души
Кратка презентация: 
Предимства на зоната: 
• Одобрена индустриална зона (ок. 3 месечно 

съкращаване на инвестиционния процес);
• Наличие на всички необходими първоначални 

разрешителни за строителство;
• Проектиране и строеж на промишлени съоръ-

жения съгласно спецификациите на инвеститорите;
• Строителство на съоръженията по лизингова 

схема с банково финансиране, съгласувано със стро-
ителната компания;

• Възможност за закупуване и/или наемане на 

people, Asenovgrad - 55 305 people
Short presentation: 
The aim is to create the necessary conditions for inves-

tors so that they can organize their production, storage 
and commercial activities in one place as quickly as pos-
sible. By gathering various activities in one place, the zone 
provides an opportunity to reduce the main expenses 
for goods, as well as to expand and increase the total ef-
ficiency of the activity. The zone encourages investors by 
allowing them to work in the most favourable material, 
administrative and infrastructural conditions.  

Additional Information : 
Subject of activity according to registration:
Industrial construction, building, improvement and 

exploitation of industrial and commercial zones, includ-
ing of the existing infrastructure, for the construction and 
renovation of buildings, roads, transport terminals and 
junctures, public works, including garbage collection and 
disposal, snow removal; advertising and consultancy re-
lated to the establishment of industrial zones, intermedia-
tion, representation, commissioning, as well as any other 
activity which is not prohibited or restricted by law. 

Capital of the company: 50 000 BGN

Current Investors: 
“Techno Aktas” AD; Jupiter 05 Ltd. 

ASSENOVGRAD INDUSTRIAL ZONE

Region: Plovdiv
Municipality: Assenovgrad
Location: Assenovgrad
Name: ASSENOVGRAD INDUSTRIAL ZONE
Owners: Municipality Assenovgrad
Contact person: Georgi Angelov - Manager
Telephone: (+359 6) 73 39
Fax: (+359 6) 51 56
E-mail: evroint.assenovgrad@abv.bg
Area: total 73 362 sq.m.
Infrastructure: roads;lectricity - on-site (20 kV);water 

and sewage on-site
Closest towns with population: Plovdiv - 340 000 

people
Short presentation: 
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производствени съоръжения;
• Възможност за прилагане на други схеми пред-

ложени от инвеститорите;
• Възможно освобождаване от корпоративен 

данък (с цел насърчаване на инвестициите в общини с 
висока безработица);

• Кратки срокове за въвеждане в експлоатация;
• Квалифицирана работна ръка;
• Административни услуги;
• Добра инфраструктура.

ИНДУСТРИАлНА ЗОНА РАКОВСКИ

Област: Пловдив
Община: Раковски
Местоположение: с. Стряма, община Раковски
Име: ИНДУСТРИАлНА ЗОНА РАКОВСКИ
ЕИК/Булстат: 115847995
Правен статут: Еднолично дружество с огра-

ничена отговорност
Адрес на управление: с. Стряма, ул. Васил Коларов, 

96
Собственици: „Сиенит Холдинг“ АД
Управители / представители: Николай Петров 

Бранков
лице за контакт: Николай Петров Бранков
Телефон/и: (032) 600 160; (088) 889 99 94
Уеб адрес: www.industrial-zones.com
Площ: общо 815 дка
Предоставени услуги: Осигуряване на земя 

за промишлени цели; Издаване на необходими раз-
решителни за строителство и работа; Проектиране и 
строителство на промишлени производствени сред-
ства в съответствие със спецификации на инвеститора; 
Краткосрочно изпълнение; Строителство на промиш-
лени производства според лизингова схема с банково 
финансиране; Даване на производствени сгради под 
наем или закупуване; Други схеми, предлагани от ин-
веститорите; Квалифицирани кадри; Административни 
услуги

Инфраструктура: пътища; летище - на 25 км от лети-
ще Пловдив; електрозахранване - 20 kV; водопровод; 
газ; канализация; телекомуникации;оптична връзка 

Близки градове с брой на населението: 
Пловдив - 340 000 души

Друга информация: 
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане, подобряване и експлоатация на съ-

ществуващата инфраструктура в индустриални зони, 
вкл. за изграждането или подобряване на пътища, 
транспортни терминали и комуникационни връзки, 
благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбира-
не, сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-кон-
султантска дейност, посредничество, представител-
ство, комисионерство, както и всяка друга дейност, 

Advantages of the zone: 
• Approved industrial zone (approx. 3-month short-

ening of investment process);
• Availability of necessary initial permits for con-

struction works;
• Проектиране и строеж на промишлени 

съоръжения съгласно спецификациите на 
инвеститорите;

• Construction of facilities upon leasing schemes 
with bank financing agreed with the construction 
company;

• Opportunities for renting and/or purchasing of 
production facilities;

• Option for other schemes proposed by investors;
• Possible corporate tax exemption (an incentive 

for investing in municipalities with high unemployment);
• Short implementation terms;
• Skilled labour force;
• Administrative services;
• Good infrastructure.

RAKOVSKI INDUSTRIAL ZONE

Region: Plovdiv
Municipality: Rakovski
Location: village Stryama
Name: RAKOVSKI INDUSTRIAL ZONE
UIC / BULSTAT: 115847995
Legal status: sole-owner limited liability company
Legal seat: 96, Vasil Kolarov Str., village Stryama
Owners: SIENIT HOLDING PLC
Manager / Representatives: Nikolay Petrov Brankov
Contact person: Nikolay Petrov Brankov
Telephone: (+359 32) 600 160; (+359 88) 889 99 94
Website: www.industrial-zones.com
Area: total 815 da
Provided services: Providing land for industrial 

needs; issuing the necessary initial permits for construction 
and works; design and construction of industrial produc-
tion facilities in accordance with investor’s specifications; 
short implementation term; construction of industrial pro-
duction facilities upon leasing scheme with bank financing; 
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незабранена от закона.

Капитал на дружеството: 5 000 лв.

Настоящи инвеститори: Кауфланд България, Уилям 
Хюз България ООД, Павитал ООД, Иксетик ГмбХ, АББ 
Аутомейшън ЕООД

ПРОМИШлЕНО-ТъРГОВСКА ЗОНА ПъРВОМАЙ 
- КАРАДжАлОВО

Инвеститорът на проекта за промишлено-търговска 
зона Караджалово е „Интерзона“ ООД. Компанията раз-
полага с терен, който е един най-големите в рамките 
на страната - с площ 1000 декара в с.Караджалово, об-
ласт Първомай, с одобрен подробен устройствен план, 
земята е преотредена - с промишлен статут, теренът 
е равен, с правоъгълна форма; жп линия, свързваща 
Западна Европа с Истанбул минава непосредствено до 
границата на имота, който е изключително подходящ 
за изграждане на индустриална зона.

Местоположение на имота: на 6 км от град Първомай, 
на 40 км от Пловдив и на 55 км от летище Крумово, 
което е най-голямото карго летище на Балканския по-
луостров. До летище София са 180 км. Теренът отстои 
на 9 км от главен път Е80-Белград-София-Истанбул на 
100 км от Свиленград, на 220 км от пристанище Бургас 
и на 320 км от пристанище Варна, което несъмнено е 
голямо предимство. 

Община Първомай е разположена в най-източна-
та част от Пловдивското поле на площ от 470 057 дка. 
Общината включва 17 населени места с население 
32 131 души. Караджалово е в пределите на община 
Първомай, Пловдивска област, с население от 1320 
души. Център на общината е град Първомай.

Преимущества на предлагания терен:
• Съчетанието на пътен и железопътен транс-

порт дава възможности за изграждане на транспортни 
терминали

• Близостта до град Пловдив, който е голям уни-
верситетски център е предимство при осигуряването 
на квалифицирана работна ръка

• Отлична транспортна комуникация по земя и 
въздух

• Регионът е развит и утвърден индустриален 
център, в сърцето на страната

• Голямата площ на имота предпоставя органи-
зиране на пространствата според нуждите на заинте-
ресованите лица - складови бази, офисни или флекс 
сгради, позициониране на оборудване за производ-
ство, терминали, съоръжения за логистика и спедиция, 
изграждане на инфраструктурна среда

лОГИСТИЧНА ЗОНА СъЕДИНЕНИЕ

providing production buildings for rent or purchasing; 
other schemes proposed by investors; skilled labour force; 
administrative services.

Infrastructure: roads; airport - 25 km away from Plovdiv 
airport; electricity - 20 kV;water sewage; gas; telecommu-
nications; fiber optic connection 

Closest towns with population: Plovdiv - 340 000 
people

Additional Information : 
Subject of activity according to registration:

Construction, improvement and exploitation of the 
existing infrastructure in industrial zones, including for the 
construction and renovation of roads, transport terminals 
and junctures; public works, including garbage collection 
and disposal, snow removal; advertising and consultancy, 
intermediation, representation, commissioning, as well 
as any other activity which is not prohibited or restricted 
by law. 

Capital of the company: 5 000 BGN
Current Investors: 
Kaufland Bulgaria EOOD & Co; William Hughes Bulgaria 

Ltd; Pavital Ltd; Ixetic GmbH; ABB Automation EOOD 

KARADZHALOVO -PARVOMAY INDUSTRIAL ZONE

The investor of the project for Karadzhalovo industrial 
and trade zone is INTERZONA Ltd. The company owns one 
of the largest areas in the country of 1000 decares in the 
village of Karadzhalovo, Parvomay region, which has an 
approved detailed planning scheme. The land was reregu-
lated for industrial purposes; the terrain is flat in rectan-
gular form. The railway connecting the West Europe with 
Istanbul passes close to the border of landed estate which 
is extremely suitable for building up of industrial zone. 
Location of the landed estate: at 6 km from the town of 
Parvomay; at 40 km from Plovdiv and 55 km from Krumovo 
airport which is the biggest cargo airport on the Balkan 
Peninsula and at 180 km from Sofia airport. The terrain 
is 9 km away from the main road E80 ¬ - Belgrade - Sofia 
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Град Съединение се намира на 25 км от Пловдив.
На закупения терен от 90 дка, 20 дка са обособе-

ни като промишлен терен, на който е предвидено да 
бъде изграден керамичен комплекс. Той включва: цех 
за производство на керемични изделия с капацитет 
100-250 т. дневно, оранжерии и когенераторна систе-
ма за комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия. 

До промишления терен минава третокласен път, на 
500 м отстояние има газопровод, а през самия терен 
манава далекопровод с мощност от 20 киловата.

Идеята е топлинната енергия от керамичния ком-
плекс и от когенераторната система да бъде използ-
вана за оранжериите, което ще позволи максимално 
снижаване на разходите за производство.

ГОлЕМИ ТъРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ И ТъРжИщА 

В последните години в града са построени множе-
ство нови търговски центрове, супермаркетии, хипер-
маркети и търговски паркове:

• Търговски център Тракия (ул. Брезовско шосе 
№180) 

o Търговски център Нова (ул. Брезовско шосе 
№180) 

• Търговски център Хали (на „Главната“ улица) 
• Търговски център Екселсиор (на „Главната“ 

улица) 
• Търговско-административен център „Гранд“ 

(ул. „Капитан Райчо“) 
• Рилон Център (бул. „Христо Ботев“) 
• Ритейл Парк Пловдив (бул. „Менделеев“) 
• Мол Пловдив (ул. „Перущица“) 
• Мол Галерия (бул. „Санкт Петербург“) 
• Мол Марково тепе (бул. „Руски“)
• Търговски център Бенчмарк 
В града действат девет традиционни пазара за сел-

скостопански стоки, които се управляват от общинско 
предприятие „Общински пазари“ [4]: Понеделник па-
зар, Четвъртък пазар, Събота пазар, пазари Тракия-1, 
Тракия-2, пазар „Чайка“, пазар „Олга Скобелева“, пазар 
„Панорама“ и пазар „Смирненски“.

Районните универсални магазини (РУМ) са при-
ватизирани в началото на 90-те и днес работят като 
търговски центрове или супермаркети: РУМ „Дружба“, 
РУМ „Тракия“, РУМ „Родопи“, РУМ „Родопи“. По подобен 
начин се развиват и сградите на Мебелна къща, магазин 
„Детски свят“, магазин „Евмолпия“, магазин „Молдавия“, 
магазин „Направи си сам“.

В града работят филиали на всички големи търгов-
ски вериги, действащи в България, както и местните 
вериги супермаркети Сани, лекси , Мега Марина, стро-
ителните хипермаркети Рила и Алати; магазини за елек-
троника Деком; магазини за детски стоки Вис Виталис.

- Istanbul; 100 km from Svilengrad; 220 km from Burgas 
seaport and 320 km from Varna seaport which is undoubt-
edly a great advantage. Parvomay municipality is situated 
in the most eastern part of the Plovdiv field, on an area of 
470 057 decares. The municipality includes 17 towns and 
villages with their population of 32 131 people.

The village of Karadzhalovo is within Parvomay munici-
pality, Plovdiv region, with its population of 1320 people.

Centre of the municipality is the town of Parvomay.
Advantages of the ground offered:
• The combination of road and railway transport of-

fers the possibilities for construction of transport terminals.
• The closeness to the town of Plovdiv which is a 

big university centre is an advantage in providing qualified 
workers.

• Excellent transport communication by air and 
land.

• The region is developed and established indus-
trial centre situated in the heart of the country.

• The large area of the landed estate allows the 
interested persons to organize the spaces according to 
their needs ¬ storage facilities, office or flex buildings, 
positioning of production equipment, terminals, logis-
ticss and shipment facilities, building up of infrastructural 
environment.

SAEDINENIE Logistics Zone

The town of Saedinenie is situated at 25 km from 
Plovdiv.

The area of the landed estate acquired is 90 decares, 
of which 20 decares are separated for industrial ground 
where it is planned to build up a ceramic complex. 

It includes: production shop for ceramic products with 
a capacity of 100 ¬ 250 t per day, greenhouses and co-
generator system for combined generation of electrical 
and thermal energy.

Third-class road passes near the industrial area; a gas 
piping passes at 500 m distance, and a power line of 20 
KV passes through the terrain itself.

The idea is to use the thermal energy from the ceramic 
complex and co-generator system for the greenhouses 
which will allow us to reduce the production costs to the 
highest degree. 
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ТУРИЗМЪТ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Стратегия и план за развитие 2009 – 2013 г. /резюме/

TOURISM AS A DEVELOPMENT FACTOR FOR THE CITY OF  PLOVDIV
Strategy and Development Plan 2009 – 2013 / Abstract /

Съвет по туризъм –Пловдив / Община Пловдив

Ситуационен анализ
Туристически ресурси
Природни ресурси

Погледната самостоятелно, т.е. извън контекста на туристическия район, община Пловдив изпъква с малко 
на брой туристически ресурси с потенциал на валоризация: една от най-големите български реки Марица (с 
цялата условност на настоящото й водно равнище) и шестте скални хълмове (тепетата). Понастоящем те са все 
още недостатъчно оползотворени. Река Марица е непривлекателна с ниското си водно равнище, големите ого-
лени откъм води зони, обрасналостта на коритото. Тепетата в туристически смисъл се оползотворяват главно 
за придобиване на обща представа за града, гледан от “птичи поглед”. Те имат значение основно за жителите 
на Пловдив като подходящи места за разходка и почивка. Не могат да се похвалят с атракции, които биха при-
влекли туристите. Към ден днешен община Пловдив не може да се разглежда като туристическа дестинация, 
основана на природните си ресурси, но при извършване на съответните мероприятия по отношение на Марица 
и тепетата тя има добри шансове това да стане в обозримото бъдеще.  

Обратно на положението в общината, Пловдивския туристически район като такъв е надарен изобилно от 
природата с ресурси – планини, долини, котловини, скални образувания, пещери, езера, язовири, реки, мине-
рални и карстови води, разнообразен растителен и животински свят. 

Накратко природните ресурси на Пловдивския туристически район включват:

• Планини и ридове: Алабак, Къркария, Сюткя, Баташка планина, Дъбраш, Мурсалица, Чернатица, Радюва 
планина, Преспа, Добростан. В тях има подходящи терени за ски-писти: Пампорово, Юндола, Беглика, Цигов 
чарк, с. Гела, с. Стойките, с. Момчиловци, Чепеларе, х. Здравец, склоновете между Ракитово, Пещера, Батак и с. 
Дорково

• Долини: р. Триградска, р. Широколъшка, р. Манастирска, р. Беглишка, р. Черна, р. Малка Арда, р. Боровица, 
р. Въча, р. Чепинска.

• Заравнености: Чепинска котловина, южните части на Горнотракийската низина.
• Скални образувания: Чудните мостове, каньонът на р. Канина, Каялийски скали, Дорманови скали. 
• Пещери: Снежанка, Ухловица, Дяволско гърло, ягодинска. 
• Езера и язовири: яз. Батак, яз. Беглика, яз. Широка поляна, яз. Доспат, яз. Кричим.
• Минерални извори: Велинград, Девин, Наречен, Михалково, Огняново, Варвара, Хисар. 
• Реки: р. Марица, р. Въча, р. Чепеларска, р. Доспат, р. Чепинска, р. Малка Арда. 
• Растителност и животински свят, природни паркове и ловни стопанства: Конски дол и Тъмната гора 

(Дъбраш), Мантарица и Дупката (Доспат), Беглика, Кастракли (Смолян), Хвойната (Кричим), Купена (Пещера), 
Старата река, Момчиловски дол, Амзовото, Совсковчето, Казана (Мурсалица), Черната стена (до Бачковския 
манастир); гори – от бук, смърч, бял бор, габър, бряст, ясен, липа; ловен резерват Кормисош с кафяви мечки, 
сърни, муфлони, лопатари.

Природните ресурси, в т.ч. и разнообразния климат в планинските места, долините, поречията и т.н., на 
района благоприятстват развитието на разнообразни видове туризъм – ски туризъм, балнеолечебен туризъм, 
климатичен туризъм (лятното ползване на ски курортите), екотуризъм, пещерен туризъм, пешеходен туризъм, 
алпинизъм и др. 

Антропогенни ресурси
Голямото предимство на Пловдив и близките области и общини е наличието на значителни антропогенни 

туристически ресурси. В съчетание с гореописаните природни туристически ресурси, те формират голям по-
тенциал за туристическо развитие. 
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Основните антропогенни ресурси на община Пловдив включват:

• Историко-археологически туристически ресурси (без музеи). Античният театър, Римският стадион, 
Античният форум, крепостните стени и др. – общо 13 обекта, обявени в Държавен вестник със статут „от наци-
онално значение”.  

• Музеи. Етнографският музеи, историческият музей, археологическият музей, природонаучния музей.
• Архитектурни туристически ресурси. Възрожденската стара градска част на Пловдив (Стария Пловдив), 

Джумая джамия, Чифте баня, Часовниковата кула на Сахат тепе, къщите от първата третина на ХХ в. на улица 
Иван Вазов.   

• Религиозни туристически ресурси. В Пловдив – църквите Св. Петка, Св. Марина, Св. Св. Константин и 
Елена, Св. Неделя, Католическата катедрална, църквата Св. Богородица, Джумая джамия. 

• Културни туристически ресурси.  Фестивалът “С любов за танца”, Фестивалът на старата градска песен 
“Нежни чувства”,  Международният пленер на графичното ателие, Международния фестивал на камерната 
музика, Международният пленер по живопис, Международният фолклорен фестивал, Националните есенни 
изложби, Седмиците на съвременното изкуство, Международният симпозиум по скулптура, Международният 
театрален фестивал “Сцена на кръстопът”, Международният куклено-театрален фестивал “Двама са малко – 
трима са много”, Международният фестивал “Пловдивски джаз вечери”, Фестивалът на българския неигрален 
филм “Златен ритон”, Пловдив Рок Фест, Международният фестивал на китарата, Нощта на музеите и галериите, 
Международните дни на фотографията, Международният телевизионен фестивал “Златната ракла”. 

• Етнографски туристически ресурси. Стария град като цяло и отделните възрожденски къщи. 
• Спортни туристически ресурси. Спортните комплекси “Пловдив”, “Христо Ботев”, “Академик”, “локомотив” 

и “Строител”. (Същите се разглеждат в повече подробности в частта за туристическата суперструктура на на-
стоящия документ). 

В Пловдивския туристически район, като изключим община Пловдив, по-забележителните антропогенни 
туристически ресурси са, както следва. 

• Историко-археологически туристически ресурси (без музеи). Асеновата крепост, тракийска крепост 
щус (с. Ситово), Агушевия конак (с. Могилица), възрожденски селища и обекти от Априлското въстание (Батак, 
Пещера, Брацигово, Перущица), крепостта Цепина край с. Дорково.

• Музеи. Историческите музеи в Батак, Смолян, Брацигово.
• Архитектурни туристически ресурси. с. Долен и с. Ковачевица (архитектурни резервати), Батак, Пещера, 

Брацигово. 
• Религиозни туристически ресурси. Бачковски манастир, Араповски манастир (до Асеновград), манастир 

“Св. Безсребърници Козма и Дамян” (с. Куклен).
• Културни туристически ресурси.  Събор надпяване на Рожен, събор надпяване с. Дорково и др. 
• Етнографски туристически ресурси. Архитектурно-етнографският и фолклорен резерват с. Широка 

лъка с гайдарски и кукерски празници, занаятчийската чаршия на Смолян. 

Туристическа суперструктура
Средства за подслон и места за настаняване

По данни на Туристическия информационен център към края на 2008 година в Пловдив има 60 хотела, 8 
хостела и 460 самостоятелни стаи и квартири с капацитет от общо 4802 легла. Както по отношение броя на 
хотелите, тъй и спрямо легловата база в тях от 2000 година насам има трайна тенденция на растеж.  

Заведения за хранене и развлечение

Тип 
заведение

Район 
Централен

Район 
Северен

Район 
Изток

Район 
Тракия

Район 
Запад

Район 
Южен Общо Дял в %

Кафе 
аперитив 
Кафетерии 
Кафенета 
Бистра

13418 2725 2207 2106 2021 4185 26662 42,9
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Тип 
заведение

Район 
Централен

Район 
Северен

Район 
Изток

Район 
Тракия

Район 
Запад

Район 
Южен Общо Дял в %

Кафе 
сладкарници 

1167 485 173 342 134 417 2718 4,37

Каравани 
Павилиони

1025 74 96 19 96 48 1358 2,19

Закусвални 547 354 241 28 59 340 1569 2,52

Пивници 
Бирарии

756 0 20 63 50 218 1107 1,78

Пицарии 706 98 50 228 7 250 1339 2,15

Бюфети 285 0 50 0 0 0 335 0,54

Ресторанти 10670 2142 2282 2719 1340 2630 21783 35,05

Фаст Фууд 
(Fast Food)

720 190 100 150 0 0 1160 1,87

Гостилници 
Кръчми

190 0 0 0 0 0 190 0,31

Винарни 347 0 0 0 40 50 437 0,7

Кафе барове 
Коктейл 
барове 

2010 180 95 417 406 377 3485 5,61

Кафе клубове 
Бар клубове 
Снек/лоби 
барове

Общ 
капацитет на 
заведенията

62143 100%

Съоръжения за спорт и възстановяване

Основните спортни съоръжения в община Пловдив включват: 

1. Спортен комплекс “Пловдив”, който разполага с: 
 Гребен канал с дължина 2280 м., ширина 125 м., с водна площ от 255 000 кв.м, оборудван с всички съ-

временни съоръжения. 
 Стадион “Пловдив” - с трибуни  за 55 000 седящи места, частично покрити, футболно игрище с олим-

пийски размери, лекоатлетическа тартанова писта и сектор за всички лекоатлетически дисциплини. 
1.3. Тенис комплекс с 19 открити тенис корта и закрита зала с 4 корта. В комплекса има и 3 плувни басейна. 

2. Спортен комплекс “Христо Ботев” с футболен стадион от 25 000 седящи места, лекоатлетическа писта, 
зала за художествена гимнастика, спортна зала за борба и бокс, плувен басейн. 

3. Спортен комплекс “Академик” със спортна зала за волейбол и баскетбол с 500 седящи места, трениро-
въчна зала и стадион за колоездене и мотописта.

4. Спортен комплекс “локомотив” с футболен стадион с 25 000 седящи места, тенис кортове и писта за 
картинг.

5. Спортен комплекс “Строител” със зала за волейбол, баскетбол и художествена гимнастика и трениро-
въчна зала.

6. Стадион “Марица”.

7. Стадион “Спартак”. 
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Като по-перспективни задачи за усъвършенстване на спортната инфраструктура в Общинският план се 
поставят:

• Изграждането на многофункционална зала за спорт и културни прояви с минимум 5000 седящи места;
• Построяването на зала с ледена пързалка и зимни спортове с минимум 2000 седящи места;
• Изграждане на покрит олимпийски плувен басейн с минимум 1000 седящи места;
• Изграждане на комплекси с покрити плувни басейни.
• Изграждане на модерен колодрум. 

Пловдив разполага и с множество фитнес центрове, създадени пред последните десетина години, много от 
които са с най-съвременно оборудване. 

С оглед на развитието на спортния туризъм, както и на подпомагането на бизнес туризма в общината, може 
да се мисли и за изграждане на голф комплекс в землищата на съседните общини Марица и Родопи или други 
близки и подходящи за целта места. При възможност това да стане в съседните общини, наново възниква въ-
просът за изкуственото отделяне на последните от община Пловдив. 

Културни институти и обекти

Основните културни институти в общината са: 

• Драматичен театър Пловдив
• Куклен театър
• Фолклорен ансамбъл “Тракия”
• Оперно филхармонично дружество
• Народна библиотека “Иван Вазов”.

Освен тях принос в културата на общината и областта дават редица частни институти:  Малък градски те-
атър, Експериментален театър “Апарт”, сдружение “Пловдивска филхармония”, фолклорен танцов ансамбъл 
“Ръченица” и др.

Галерийното дело е богато представено в общината. С изключение на Градската художествена галерия и 
тази на Дружеството на пловдивските художници, то е в частни ръце. Общият брой на постояннодействащите 
частни галерии е над 20, сред които: “Ромфея”, “Аполинер”, “Бовиел”, “Възраждане” “Анастас”, “Дяков” “Тракарт” 
“лукас”, “Сариев”, “Уникат” “Адамс” “жорж Папазов”, “Филипополис”, “л’юнион”. Годишно те осъществяват около 
200 изложби, които се посещават от около 40 000 души. 

Над 300 000 движими паметници на културата се съхраняват и предлагат на посетителите в петте музея на 
Пловдив – Археологически музей, Исторически музей, Етнографски музей, Природонаучен музей и Градска ху-
дожествена галерия. За съжаление, възможностите за експозиция на паметниците са твърде ограничени поради 
липса на финансови средства, на уточнени и коректни отношения между държава и община и лошо състояние 
на сградния фонд. Неприемливо е положението музеите да не работят в най-подходящото за посещение време 
на деня за бизнес туристите или туристите от културния туризъм (18 до 20 часа). 

Човешки ресурси

Община Пловдив разполага със следните ресурси за подготовка на специалисти със средно образование:

Средни училища на територията на община Пловдив

Тип на средното училище Брой
Езикови гимназии 3

Математически гимназии 1

Гимназии по изкуствата 3

Професионални гимназии 14

Вечерни гимназии 1
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Тип на средното училище Брой
Частни гимназии 10

Средна духовна семинария 1

Общо 33

Всяко едно от тези училища произвежда средни специалисти, които по-пряко или по-косвено са свързани 
или могат да бъдат свързани с туризма. 

В рамките на областта има 7 професионални гимназии със специалности, пряко обвързани с туристическия 
бранш. В тези училища се изучават общо 22 специалности, свързани със сектора. 

В Пловдив има разкрити 13 центъра за професионално обучение по линия на Националната агенция за 
професионално образование и обучение, които също предлагат специалности от сектора на туризма. 

Висши кадри, които могат да работят в областта на туризма, се подготвят и в шестте висши училища в Пловдив: 

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
• Медицински университет 
• Медицински колеж 
• Технически университет
• Аграрен университет 
• Университет по хранителни технологии. 

Своят принос за подготовка на кадри за туризма дават и колежите: 

• Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
• Технически колеж „Джон Атанасов“ 
• Земеделски колеж 
• Европейски колеж по икономика и управление.

Характеристика на туристите

Основни туристически пазари на България 

Държава Брой туристи

Сърбия и Черна гора 614374

Гърция 606195

Македония 548691

Германия 528321

Обединеното  кралство 420138

Румъния 369084

Турция 231306

Русия 215828

Чехия 123499

Полша 119453

Швеция 102602

Украйна 94214

Израел 89408

Словакия 88700

Дания 88635

Финландия 87544
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Държава Брой туристи

Франция 83062

Норвегия 68654

Италия 66520

САщ 65704

Австрия 62266

Холандия 60713

Ирландия 59724

Унгария 48114

Белгия 32133

Атрактивност на туристическа дестинация Пловдив

Данните от проведеното представително проучване показват, че Пловдив заема трето място според при-
влекателността си като туристическа дестинация, както е показано на фигурата по-долу. Приблизително 62% 
от запитаните са отговорили, че Пловдив е привлекателен като туристическа дестинация. Първите две места 
се заемат съответно от Велико Търново (67,3%) и Варна (65,9%). 
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Тенденции в туризма

С приемането на България в Европейския съюз туризмът в страната изпитва във все по-нарастваща степен 
влиянието на тенденциите в световния и европейския туризъм : 

Т-1: Продължаваща и вероятно нарастваща загриженост на хората за безопасността и сигурността.
Т-2: По-кратки като брой прекарани дни, но по-чести почивки и пътувания.
Т-3:Повишен интерес към почивки, предлагащи някакви изживявания, отколкото към определен туристи-

чески продукт или дестинация. 
Т-4: Нарастващ интерес към автентичната, локална култура и природа. 
Т-5: Нарастващо значение на комбинираните туристически продукти. 
Т-6: Преход от въздушния към наземния транспорт, едновременно с нарастване на интереса към нискота-

рифните полети.
Т-7: Нарастващо търсене на индивидуализирани почивки, приспособени към конкретните нужди на съот-

ветния турист, за сметка на груповите, организирани пътувания и почивки. 
Т-8: Късно закупуване на билети и правене на резервации, непосредствено преди почивката или пътуването.
Т-9: Нарастващо значение на интернет в закупуването на билети и почивки.
Т-10:Увеличаване значението на информацията за избор на туристическа дестинация и оферта. 
Т-11: Увеличаване дела на културния и исторически туризъм. 
Т-12: Нарастващи пътникопотоци в Европа във връзка с разширяването на Европейския съюз. 
Т-13: Пътуванията между европейските страни ще нарастват повече от вътрешните пътувания. 
Т-14: Предпочитане на познатите, по-близки до дома дестинации. 
Т-15: Нарастващо значение на гостуването до приятели и роднини като повод за пътуване. 
Т-16: Продължаващо нарастване на съображенията за цена-качество. 
Т-17: Все по-голяма и по-голяма сегментация на пазара. 

Освен тези тенденции, Световната туристическа организация очертава и някои други, които вероятно няма 
да се отразят на Пловдив като туристическа дестинация и дистрибуционен туристически център или най-мал-
кото тяхното отражение не е ясно отсега. Към тях спадат:

1. Предпочитане на апартаменти и селски къщи, вместо хотели. 
2. Намаляване дела на Европа като туристическа дестинация от 60% на около 45% за сметка на увеличаване 
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този на Източна Азия и Пасифика.
3. Разнообразяване на поводите за пътуване. 

ИЗВОД :

Пловдив трябва да бъде позициониран въз основа на капацитета си за исторически туризъм. Основните 
аргументи за това са: 

• Уникалността на културно-историческото наследство на общината (Амфитеатъра, Стария град и пр.) и 
близките общини и области (Старосел, Перперикон, Хисаря и др.). Като наситеност и запазеност на обекти от 
този род няма град в страната и на Балканите. 

• Атрактивността на обектите на историческото наследство за всички възможни сегменти от туристи, 
като се почне от онези, които целенасочено търсят познания и изживявания за тези обекти и се свърши до 
онези, които нямат нищо против да “хвърлят по едно око”, наред с основното, за което са посетили Пловдив 
(спортисти, бизнесмени от панаирите и др.). 

• Комплементарността, т.е. възможността историческият туризъм да се обвърже с всички останали видове 
туризъм, примерно винен туризъм съчетан с посещение на исторически обекти, където централната тематика 
може да се вплете в темата за историята и др.  

•  Темата за културата и историята в Пловдив и чрез Пловдив е много богата, сложна и разнообразна. 
Става дума за амалгама между традициите на траките, римляните, византийците, българите. Тя може да бъде 
интерпретирана по различен начин и с различни обагряния, което е прави много удобна за целева реклама 
сред различни сегменти. 

• Фокусирането върху историческото наследство в един все по-глобализиращ се свят, където все повече 
изпъква нуждата от опознаването на  спецификата на другите народи и страни, може да бъде добър инструмент 
и “въдичка” за привличане на краткосрочни еднодневни или двудневни екскурзии към Пловдив и околността 
на масовите туристически потоци – тези от морето и планината. 

CONCLUSIONS:

Plovdiv must be positioned in accordance with  its capacity for tourist activities.

Main arguments :

• Uniqueness of historical and cultural heritage of the Municipality of Plovdiv ( Amphitheatre, The old town of 
Plovdiv) nearby provinces and Municipalities ( Starosel, Perperikon, Hissar, etc.) There is no other city in Bulgaria or in 
Balkans like Plovdiv whose historical object have been preserved in a good state during the ages. 

• Attractiveness of historical objects of this heritage for all kinds of tourists , like the ones who want to have a 
certain knowledge on the sites, and others who have decided just to take a glimpse along with the main purpose of 
their visit to Plovdiv (fairs participants, sportsmen, etc.)

• Complementarity  - the possibility to connect  historical tourism with all other kinds of tourism, for example 
wine tourism combined with visit of historical landmarks, etc.

• The theme of Plovdiv city culture and history is rich, complex and diverse. It‘s an amalgam between the 
traditions of Thracians, Romans, Byzantines, Bulgarians. It can be interpreted in different ways which makes it very 
convenient for targeted promotion  among different segments. 

• Focusing on historical heritage in an increasingly globalized world, where the need to explore the specificity 
of other nations and countries can be a good tool  to attract tourist from the sea and mountain resorts for a short trip 
to Plovdiv.
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ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ В БълГАРИя, НОЕМВРИ 2011
OPERATIONAL COST IN BULGARIA, NOVEMBER 2011

Gross monthly wage, average, Q2 2011, EUR 357

Average nominal monthly wage growth rate, yoy % ch., Q2 2011 09 February

Social security, unemployment and health care contributions as % of 
monthly salary, 2011

17.90 paid by the 
employer

Unemployment rate (%) September 2011 09.Април

Consumer price index (annual change, %) September 2011 03.Март

Corporate income tax, 2011, % 10

VAT, 2011, % 20

Personal income tax, 2011,%               10, flat rate

Office prime rent in Sofia CBD, Q1 2011, EUR/sq m/month Class A 11 -12

Office prime rent in Sofia non CBD, Q1 2011, EUR/sq m/month Class A 8 - 9

Office prime rent in Plovdiv, Q1 2011, EUR/sq m/month Class A 4 - 6

Office prime rent in Varna, Q1 2011, EUR/sq m/month Class A 6 - 7

Office prime rent in Burgas, Q1 2011, EUR/sq m/month Class A 4 - 6

Prime rent for contemporary industrial space, Q1 2011, EUR/sq m/month 03.Май

Industrial construction Prime industrial and logistics, Sofia region EUR/sq m/ 350-450

Water charges for industrial use in Sofia city (potable water supply, sewage, 
purification), as of 1 July 2010, incl. VAT, EUR per m3

0.91-1.10

Water charges for household use in Sofia city (potable water supply, sewage, 
purification), as of 1 July 2010, incl. VAT, EUR per m3

0.79

Electricity prices per kWh including VAT, as of 01 July 2010, EUR

Electricity for companies with less than 50 people personnel and annual 
revenue of up to BGN 19.5 million, medium and low voltage (price depends 
on the supplier)

medium voltage low voltage

3 tariff-reading

peak electricity 0.098-0.106 0.120-0.147

day electricity 0.061-0.067 0.079-0.087

night electricity 0.031-0.038 0.050-0.059

2 tariff-reading

day electricity 0.078-0.085 0.102-0.106

night electricity 0.031-0.038 0.050-0.059

1 tariff-reading 0.076-0.076 0.096-0.100
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Electricity for household use low voltage 

2 tariff-reading  

day electricity 0.086-0.092

night electricity 0.056-0.059

1 tariff-reading

day & night electricity 0.086-0.092

Natural gas for industrial and business users, VAT included, Q2 2010, EUR per 
1,000 m3 (price depends on the supplier and the volume consumed) 

291 to 405

Sources: National Statistics Institute, Ministry of Agriculture and Food, Forton International, Sofiyska Voda, State 
Energy and Water Regulatory Commission, market information, national legislation

ПАЗАРъТ НА НЕДВИжИМИ ИМОТИ / REAL ESTATES MARKET

2011                                                         
За 2-то тримесечие на 2011 г. средната цена на жилищата в Пловдив е 489.7 Евро на кв.м. Изменението в срав-
нение с 1то тримесечие на 2011 е с -4.7%, а спрямо същия период на 2010 г. има намаление с -9.3%. Тези данни 
са за апартаменти в областните градове, продавани от домакинствата, не включват луксозни имоти и ново 
строителство. При новото строителство търсенето в Пловдив и областта остава ниско като цените са под 1000 
Евро за кв.м.(600-650)1.
 

Средни пазарни цени на жилищата в България
Average home prices in Bulgaria

Пазар Цена в евро/кв.м. 
2-ро тримесечие на 

2011

Изменение на 
тримесечна основа

Изменение на 
годишна основа

Изменение от пика

Market Price euro/sq.m. 
second quarter 2011

Change 
quarter-on-quarter 

Change year-on year 
Q2

Change from peak

За страната
464.8 -1.60% -6.40% -35.90%

For the country

Пловдив
489.7 -4.70% -9.30% -42.10%

Plovdiv

За изминалата 2010 година средният спад на цените на имотите в страната е 8,6% на годишна база. За гр. Пловдив 
той е 6.35%. През 2010 г. средната цена на жилищата в Пловдив е  551 евро/кв. м., като изменението спрямо 
2009г. е с -6.35%.
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ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ /ПЧБ/ В БЪЛГАРИЯ – 2010 Г.
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN BULGARIA - 2010

Обобщение 
•           Предварителните данни на БНБ за 2010 показват ПЧИ от €1.35 млрд. 
• Спад от 59% спрямо 2009, който се дължи основно на 3 сектора: финанси, търговия и недвижимост. 

Техния дял традиционно е бил около 50% от всички инвестиции, през 2005¬2009 е бил между 60-80%, а миналата 
е бил 14%

• При финансите спадът спрямо 2009 е €782 млн, главно заради лизингови фирми и застрахователни 
дружества, които са инвестирали около €500млн. по-малко

• 50% спад при строителство и недвижимост 
• 15 фирми са инвестирали > €40млн през 2010 
• В края на годината се забелязва силен ръст на инвестициите 
• 40% от всички инвестиции са станали през ноември и декември 
• За последните 2 месеца е имало €240 млн инвестиции в промишлеността 
• Забелязва се леко раздвижване при финансите, €165 млн през ноември и декември 
• Секторите с най-големи инвестиции за 2010 са недвижимост и финанси (ако и да има силен спад при 

тях спрямо предишната година) .
Най-голям ръст на ПЧИ има при химическите продукти и производството на метали. Наблюдава се разме-

стване на топ секторите по входящи ПЧИ 
Расте делът на производството на химически и продукти и метали, спад във финансите и недвижимостта.

Топ 15 сектора по инвестиции за 2009    

Сектор € млн
Операции с недвижими имоти 689

Финансово посредничество (без застраховане) 595

Телекомуникации 283

Търговия на едро (без търговията с автомобили) 253

Ел.енергия, газ и топлоенергия 245

Некласифицирани 221

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти 220

Строителство 209

Производство на машини, оборудване и дом. Уреди 187

Производство на хранителни продукти и напитки 97

Спомагателни дейности по фин. посредничество 64

Хотели и ресторанти 49

Търговия на дребно (без търговията с автомобили) 45

Производство на продукти от неметални суровини 43

Застрахователна дейност 33

Топ 15 сектора по инвестиции за 2010

Сектор € млн 
Операции с недвижими имоти 340

Финансово посредничество (без застраховане) 228

Телекомуникации 222

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти 219

Некласифицирани 219

Ел.енергия, газ и топлоенергия 211

Производство на машини, оборудване и дом. уреди 118

Строителство 109
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Сектор € млн 
Производство на хранителни продукти и напитки 90

Производство на химични продукти 80

Производство и леене на метали 53

Търговия на дребно (без търговията с автомобили) 51

Хотели и ресторанти 28

Култура, спорт и развлечения 21

Произв. на превозни средства, без автомобили 14

  

SETTING-UP BUSINESS IN BULGARIA

FORMS OF BUSINESS ORGANISATION
Bulgarian legislation regulates two principal forms of business organisations:
• Commercial corporations;
• Co-operatives.
They differ in their form of legal organisation and in the manner of apportionment of liability. The Commerce Act 

makes exhaustive provisions for the following types of commercial corporations:
• General partnership (SD);
• Limited partnership (KD);
• Limited liability company (OOD), incl. Single-member limited liability company (EOOD);
• Joint-stock company (AD);
• Partnership limited by shares (KDA).
Other forms of business organisation according to Bulgarian law are:
• Sole trader;
• Wholly owned subsidiary;
• Trade representation office;
• Co-operative.
Among the forms of organisation listed above, the most widespread in practice are limited liability companies and 

joint-stock companies, in which the members or the shareholders, as the case may be, incur limited liability for the 
obligations of the company.

LIMITED LIABILITY COMPANY (OOD)
A limited liability company may be formed by one or more natural persons or legal entities, and in case the capital 

is owned by a single person, a single-member limited liability company (EOOD) is formed. The capital of the company 
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may not be less than BGN 2 (two Bulgarian leva). The interests held by the separate members may vary in size. Members 
are liable for the obligations of the company to third parties up to the amount of the participating interest they hold 
in the corporate capital. Corporate interests are freely transferable between members, whereas the transfer of such 
interests to non-members requires a majority of three-quarters in value of the capital, i.e. the consent of almost all other 
members. Unlike a joint-stock stock company, the capital of a limited liability company is not divided into shares, exist-
ing in a physical form as securities. A limited liability company does not have a collective management body (Board of 
Directors or Management Board), and such a company is managed single-handedly by one or more managing directors.

JOINT-STOCK COMPANY (AD)
A joint-stock company is a corporation whose capital is divided into shares. The liability of shareholders for the 

obligations of the company is limited to the extent of the participating interest they hold in the capital. The structure 
and organisation of the joint-stock company are regulated in the Commerce Act, but promoters are free to agree on 
such clauses in the articles of association of the company as best suit the specifics of their needs. A joint-stock company 
may be incorporated by one or more natural persons or legal entities, and in case the capital is owned by a single 
person, a single-shareholder joint-stock company (EAD) is formed. The minimum amount of capital of the company is 
BGN 50,000, and the minimum nominal value of a share is BGN 1. In case a larger nominal value of shares is opted for, 
it must be defined in terms of whole numbers.

The capital of a joint-stock company is divided into shares of identical nominal value. The shares are securities 
and they can be traded on the stock exchange. Either registered shares or bearer shares may be issued. Both types 
of shares may be preference. Registered shares are transferable by means of endorsement, and the transfer must be 
entered into the Register of Registered Shareholders in order to have effect in respect of the company. The articles of 
association may also lay down other conditions for their transfer. Bearer shares are transferable by means of delivery 
to the transferee.

Decisions in a joint-stock company are made by a majority vote.

JOINT VENTURE
A joint venture is a corporation with the participation of resident and non-resident persons. No restrictions are 

imposed on the percentage of the foreign participating interest. The corporation must be incorporated in one of the 
forms of commercial corporation exhaustively listed in the Commerce Act:

• General partnership (SD);
• Limited partnership (KD);
• Limited liability company (OOD), incl. Single-member limited liability company (EOOD);
• Joint-stock company (AD);
• Partnership limited by shares (KDA).
After entry in the Commercial Register at the court exercising jurisdiction over its place of registration, a joint venture 

is treated as a resident legal entity and its operation is subject to the provisions of Bulgarian legislation. A joint venture 
may alternatively be formed by several non-resident persons without Bulgarian participation: once registered under 
Bulgarian law, it will enjoy all rights recognised by the law for domestic corporations.

WHOLLY OWNED SUBSIDIARY
Article 7 of the Encouragement of Investment Act provides that any non-resident natural person or association 

which is not a legal entity may register a wholly owned subsidiary, should the said person or association have been 
registered and entitled to carry on commercial business under his, her or its national law. A wholly owned subsidiary 
is entered in the Commercial Register at the Court exercising jurisdiction over its registered office.

The Commerce Act regulates the procedure for registration of a wholly owned subsidiary. The subsidiary is entered 
in the Commercial Register on the basis of a written application which must state:

• registered office and objects of the wholly owned subsidiary (branch);
• particulars of the person who manages the subsidiary, and scope of his or her representative authority.
The following documents must be attached to the application:
• a notarised consent with a specimen of the signature of the person who manages the wholly owned subsidiary;
• a copy of the contract between the company and the manager of the wholly owned subsidiary;
• certificate of merchant registration of the non-resident person;
• a certified copy of the decision by the competent body on setting up a wholly owned subsidiary (branch).
The wholly owned subsidiary does not have a legal personality separate from its parent company; it is part of that 

company but has a different registered office. Nevertheless, the wholly owned subsidiary keeps business books as a 
stand-alone merchant, and subsidiaries wholly owned by non-resident persons must also prepare a balance sheet at 
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the end of the year.

TRADE REPRESENTATION OFFICE
Non-resident persons, who or which have the right to carry on commercial business under their national legislation, 

may establish trade representation offices in Bulgaria, which must be registered at the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry (BCCI). Such representation offices are not legal entities and may not carry out economic activity. The 
non-resident person may conclude transactions with resident persons solely for the needs of a representation office 
registered by the non-resident, and the provisions of Bulgarian law apply to any such transactions.

The trade representation offices of non-resident persons are mandatorily entered in the BCCI Trade Register in 
pursuance of Article 6 (1) of the Encouragement of Investment Act. In this sense, the BCCI decision on registration of 
a trade representation office has a constitutive effect. 

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE REQUIRED FOR REGISTRATION:
1. an application, completed in a standard form;
2. an official document on the registration of the non-resident person, issued by the relevant competent authority 

according to its national legislation;
3. an official document indicating the persons managing and representing the non-resident person, issued by the 

authority referred to in the foregoing item;
4. a decision of the management body of the non-resident person on the opening of a trade representation office 

in the Republic of Bulgaria;
5. the original of an express notarised power of attorney, granted by the person (or persons) referred to in Item 2 

to the person authorised to register and to manage the trade representation office in the Republic of Bulgaria, and the 
scope of the rights conferred on that person. Such power of attorney may alternatively be presented in an originally 
certified transcript;

6. original specimen (specimens) of the signature (signatures) of the person (persons) who represents (represent) 
the company in Bulgaria: by right or by express authorisation, notarised or affixed to a special declaration in a standard 
form of the BCCI before an authorised employee of the Chamber’s Trade Register Bureau;

7. a registration card for the BCCI information system, completed in a standard form;
8. documentary proof of payment of a registration fee, according to the Tariff of Rates of Services Provided by the 

BCCI (the amount may be paid in cash at the Chamber’s Cash Department or may be remitted to the Chamber’s bank 
account No. 100 030 811 9, Code 62196214 with BULBANK).

Requirements for authentication and legalisation of the documents:
The documents referred to in Items 2 and 3, once issued by the relevant competent authority according to the 

national legislation of the non-resident person, must be authenticated by:
• the Ministry of Foreign Affairs of the issuing State and the Consular Office of the Republic of Bulgaria in that 

State, or
• the Consular Office of the issuing State in the Republic of Bulgaria, with subsequent certification by the Consular 

Relations Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria (in the cases where the documents 
have not been authenticated by the issuing State), or by another Consular Office representing the interests of the is-
suing State (if the issuing State has no accredited Consular Office in the country), with subsequent certification by the 
Consular Relations Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria.

The documents referred to in Items 5 and 6, once notarised in the foreign State, must also be authenticated ac-
cording to the above-mentioned procedure.

After authentication, the documents must be translated by an authorised Bulgarian translator and legalised by the 
Consular Relations Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria.

If the documents are issued by a State signatory to the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation 
for Foreign Public Documents (The Hague Convention of 5 October 1961) and bear an original apostille, they do not 
require any further certification but only have to be accompanied by a legalised translation into Bulgarian language.

OTHER REGISTRATIONS
Both Bulgarian and foreign entrepreneurs must register their economic activity carried out in any of the forms of 

legal organisations listed above:
• at the relevant division of the Registry Agency: for assignment of a Standard Identification Code;
• at the National Revenue Agency: upon hiring of employees under an employment contract;
• at the relevant division of the customs administration: in the cases provided for by the law

Source: http://investbg.government.bg
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АКТУАЛНИ ТЕМИ ЗА БИЗНЕСА 
IMPORTANT BUSINESS ISSUES

СЪДЪРЖАНИЕ 

• Инкотермс 2010 
• Европейската пенсионна реформа
• Lean production – философията и услугата по 

оптимизация на разходите

CONTENTS

• Incoterms 2010
• The European pension reform
• Lean production - the philosophy and cost optimization 

service 

ИНКОТЕРМС 2010

Инкотермс са международно признати стандартни термини, указващи условията на доставка (франкиров-
ката) и се използват в цял свят при сключването на  международни и вътрешни договори за продажба на стоки. 
Въведени са от Международната търговска камара през 1936 г. за улесняване на търговията чрез точното оп-
ределяне на задълженията на продавача, превозвача и купувача, при осъществяването на сделките. Правилата 
са разработени и поддържани от експерти и практици, избрани от Международната търговска камара и са се 
превърнали в стандарт в световната търговия. Те помагат на търговците да избегнат скъпо струващи недоразу-
мения, чрез изясняване на задълженията, разходите и рисковете, свързани с доставката на стоки. Принципите, 
залегнали в Инкотермс, са признати от Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL), като 
глобален стандарт за тълкуване на задълженията на продавачите и купувачите при най-често срещаните си-
туации в търговията. 

От 1936 г. до сега Инкотермс са претърпели 8 редакции, като последната беше направена през 2010 г. и влезе 
в сила от 01.01.2011 г.  Включва общо 11 условия на доставка, като са премахнати 4 от старите термина (DDU, DEQ, 
DES и DAF) и са въведени 2 нови (DAT и DAP). Следва да се отбележи, че всички договори, сключени съгласно 
Инкотермс 2000 остават валидни, дори и след 01.01.2011. Освен това, въпреки че  от 2011 г. е препоръчително 
използването на  Инкотермс 2010, страните по съответния договор за продажба на стоки могат да се споразу-
меят относно използването на всяка версия на Инкотермс правилата. Поради тази причина е от изключителна 
важност да бъде ясно записано коя редакция се използва – напр. Инкотермс 2010, Инкотермс 2000 и т.н. Също 
толкова задължително е и изписването на съответното населено място или пункт след използваният термин – 
EXW Пловдив, CFR Бургас и т.н.

Правилата, съгласно редакцията от 2010, са разделени в 2 групи: 

1. Правила за всички видове транспорт. Включват следните условия на доставка: EXW (франко завода), 
FCA (франко превозвача), CPT (превоз, платен до), CIP (превоз и застраховка, платени до), DAT (доставено и раз-
товарено), DAP (доставено), DDP (доставено, мито платено).

2. Правила за транспорт по море и вътрешни водни пътища. Включват следните условия на доставка: FAS 
(франко протежение на кораба), FOB (франко борд), CFR (стойност и навло), CIF (стойност, застраховка и навло).

Малко повече за новите термини – DAT и DAP. Задълженията на продавача при DAT (Delivered At Terminal) 
свършват с разтоварването на стоката от превозното средство в уговорения терминал. Под „терминал” се разбира 
всяко открито или застроено място, като индустриални зони, складове, контейнерни депа, шосейни, железопътни 
и въздушни карго терминали. Рискът от погиването на стоката преминава от продавача към купувача след като 
е разтоварена от транспортното средство. При термина DAP (Delivered At Place), задълженията на продавача са 
да достави стоката до уговореното място, но без да я разтоварва. Рискът от погиването на стоката се прехвърля 
върху купувача в момента на пристигането на превозното средство до определената точка на получаване. И 
двете условия на доставка могат да се използват при всички видове транспорт. 
Two new terms are introduced in the Incoterms 2010 version:

- DAT – Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination)
Seller pays for carriage to the terminal, except for costs related to import clearance, and assumes all risks up to the 
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point that the goods are unloaded at the terminal.
- DAP – Delivered at Place (named place of destination)
Seller pays for carriage to the named place, except for costs related to import clearance, and assumes all risks prior to 
the point that the goods are ready for unloading by the buyer.

РЕФОРМИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕНСИОННИ СИСТЕМИ – 2011 г.
 
       Коментар от д.и.н.Добрина Проданова – Председател на Търг. Пром. Камара - Пловдив

животозастраховането е свързано както с управлението на риска в живота на всеки, така и с осигуряването 
на средства за времето, когато трудоспособността на човека няма да му  позволява да  работи и да си осигурява 
издръжка

През последните няколко седмици „дебатът” за проблемите с пенсионната система и нуждата от реформи 
отново набра сила. Проследявайки последователно мненията, вижданията и предложенията за реформи от 
страна на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), синдикатите от КТ „Подкрепа” и КНСБ,  и 
Националният осигурителен институт, би било по-лесно да се направи анализ до каква степен има развитие 
по посока решаването на проблема с настоящата нереформирана пенсионна система

Първоначално МТСП предложи на Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Кодекса 
за социално осигуряване. Законопроектът, който беше гласуван от правителството, предвижда промени в ус-
ловията за придобиване право на пенсия и по-конкретно, плавно увеличение на необходимия осигурителен 
стаж до достигане на 37 г. за жените и 40 г. за мъжете през 2013 г.

 Идеята е от 1 януари 2011 година да се увеличи с една година стажът за пенсия при мъжете и жените,  като 
се очаква стажът за пенсия да продължи да нараства с по една година, както през 2012 година, така и през 2013 
година. Ако бъде прието предложението на МТСП, това ще означава, че мъжете ще могат да се пенсионират 
при навършени 63 години и 40 години трудов стаж, а жените – респективно при навършени 60години и  37 
години стаж.

Почти всички държави-членки на ЕС са в процес на увеличаване на стимулите за по-късно пенсиониране 
и реформиране на своите пенсионни системи, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот. Повишаването на 
ефективната пенсионна възраст е ключов момент за адаптиране на пенсионните системи към застаряващото 
население на Европа.

В повечето държави-членки е въведена гъвкавост при избора на възраст за пенсиониране, за да се допринесе 
за общото увеличение на трудовия живот и по този начин да се даде по-голям избор при вземане на решение за 
пенсиониране. Това може да стане чрез изменение на стимулите за по-късно пенсиониране, чрез реформиране 
на възможностите за комбиниране на пенсиите и заплатите или чрез частично оттегляне от трудовия пазар 
(вземане на частична пенсия). Наличието на работни места за хората в по-напреднала възраст и отношението 
на работодателя към възрастните работници са фактори, които също оказват влияние за отлагане на възрастта 
на пенсиониране.

Таблица 1: Дял на пенсионерите, вземащи пенсия преди и след нормативната пенсионна възраст

ДъРжАВА ПОД 60 Г. (ПРЕДИ) 60-64 Г. НАД 64 Г. (СлЕД)
Белгия 0.20% "Мъже: 33% 

 Мъже: 60 - 61г. - 22%"
"Мъже: 65г.+ -66,8% 
жени:62 г.+ -77,7%"

България 81.70% 14.90% 3.40%

Чехия 31.40% 51.90% 16.70%

Дания Невъзможно 100%

Германия 55.60% 44.40%

Естония 56% 40% 4%
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ДъРжАВА ПОД 60 Г. (ПРЕДИ) 60-64 Г. НАД 64 Г. (СлЕД)
Гърция "Работещи: 39,2% 

 (мъже 34,7%,жени 48,5%) 
 земеделци: 9%  
(мъже 11,3%, жени 7,5%)"

"Работещи: 31,4% 
 (мъже 34%, жени 26%) 
 земеделци: 3,7%  
(мъже 4,9%%, жени 3%)"

"Работещи: 27,3% 
 (мъже 31,2%,жени 25,4%) 
 земеделци: 87,3%  
(мъже 83,8%, жени 
89,5%)"

Испания 42% 58%

Франция 19% 51% на 60г. и 30% след 
60 г.

Италия 60% 3% 37%

Кипър 62.20% 37.80%

литва "Мъже: 6,9%  
жени:97,0%"

"Мъже:92,0% 
 жени: 0,8%"

"Мъже: 1,1% 
 жени: 2,2 %"

люксембург 49% 25% 26%

Унгария 93.7% 4.50% 1.80%

Австрия "Мъже: 38,3%  
жени:62,6%"

"Мъже:42,2% 
 жени: 32%"

"Мъже: 19,5% 
 жени: 5,4%"

Полша 71% 17% 12%

Португалия 42.3 57.70%

Словакия 77% 24% 0%

Финландия 15% 65% 20%

Швеция 15% 78% на 65г. и 7% след 65 г.

Великобритания Невъзможно "Мъже:13% 
 жени:94%"

"Мъже:87% 
 жени:6%"

В едно от изданията на Европейската комисия – „Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски 
пенсионни системи” – се посочва демографския  проблем в Европейския съюз и очакванията за намаляване 
на трудоспособното население след 2012 година. Според  демографските прогнози се очаква увеличение на 
средната продължителност на живота в ЕС с още около седем години до 2060 година. Заедно с това ниската 
раждаемост значително изкривява възрастовата структура на населението. Ако трендът се запази, коефициентът 
на зависимост ще се увеличи. За момента на всяко лице над 65 години се падат по четири лица в трудоспособна 
възраст, като очакванията са, че до 2060 г. на всяко лице над 65 години ще съответстват само две лица в трудос-
пособна възраст. Това изглежда тревожно, като се има предвид, че това са прогнози за следващите 50 години.

Както се вижда и от графиката по-долу България е на челно място след Унгария по брой на ранно пенсиони-
рали се лица (81.7%). Отличникът е Дания със 100% пенсиониращи се след 64-годишна възраст.

 

Графика 1: Дял на пенсионерите, получаващи пенсия преди и след пенсионна възраст
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Още по-тревожното е, че в България на всяко лице над 65 години се падат по около 1,3 лица в трудоспособна 
възраст (съотношението на пенсионери към работещи е 77 към 100). Това е много силна аларма, че има нужда 
от радикална реформа на настоящата пенсионна система.   Според сегашната „разходно-покривна” пенсионна 
система, постъпленията в държавния пенсионен фонд се изразходват за незабавно плащане пенсиите на хора-
та, които са се пенсионирали. Базирана на принципа „солидарност между поколенията”, това означава, че ако 
един млад работещ човек се пенсионира след 40 години, той ще трябва да разчита, че държавата ще съумее да 
събира достатъчно осигурителни вноски от следващото поколение, за да изплаща полагащата му се пенсия. За 
съжаление, това звучи нереалиситично, защото раждаемостта спада, което води след себе си редуциране броя 
на хората в трудоспособна възраст, а заради увеличаващата се продължителност на живота, броят на пенсио-
нерите расте. Това води след себе си до нуждата от постоянно увеличение на пенсионната възраст, което обаче 
не може да продължава вечно. Неизбежно ще се стигне до момента на намаляване на пенсиите. . Нуждата от 
смяна на пенсионния модел е очевидна.

 Факти в някои Европейски пенсионни системи
Парламентът на Словения одобри на 14 декември, 2010 г. предложената от правителството пенсионна ре-

форма. Промените предвиждат постепенно повишаване на пенсионната възраст за работници с минимум 15 
години трудов стаж от 63 и 61 години съответно за мъжете и жените до 65 години и за двата пола през 2026 г. 
Увеличението с 6 месеца всяка година ще започне от 2021 г. Успоредно с това се повишава с 2 години и възрастта 
за ранно пенсиониране като мъжете с 40 години стаж ще могат да се пенсионират на 60 години, а жените със 
стаж от 38 години ще се пенсионират на 58 години. 

Политическите партии в Испания постигнаха предварително споразумение за реформа в пенсионната сис-
тема.  Промените ще са насочени към повишаване на пенсионната възраст от 65 до 67 години при минимум 35 
години осигурителен стаж. Освен това се очаква да се повиши и периодът, върху който се изчисляват пенсиите 
от 15 години до 20 или 25 години.

 Чешкият министър на труда  обяви, че предложенията за бъдещата промени в пенсионната система на стра-
ната ще са ясни в края на 2010 г. или началото на 2011 година.   Съставен е  Съвет от 15 независими икономически 
експерти. Пенсионната възраст за мъжете и жените трябва да бъде изравнена през 2035 г. Според министър-
председателя  пенсионната реформа ще се финансира със средства от дивиденти от енергийната компания 
ЧЕЗ, в която държавата е мажоритарен собственик на 69.78% от акциите. Правителството оценява реформата 
на 30-35 млрд крони годишно (1.2-1.4 млрд евро), като до момента са осигурени около 21.6 млрд. крони. Очаква 
се дивидентът изплатен от ЧЕЗ да е около 20 млрд. крони.

Правителството на Великобритания също предприема мерки да стабилизира пенсионна система в дълго-
срочен план. От началото на 2016 г. пенсионната възраст за жените ще се повиши от сегашните 60 години до 65 
години през 2018 г., изравнявайки се с тази за мъжете . В последствие възрастта ще се повиши допълнително 
до 66 години от 2022, което ще обхване както мъжете така и жените.

Конституционният съд на Румъния се произнесе в полза на промените в закона за пенсиите, които бяха 
одобрени от парламента на 7 декември. Те предвиждат повишаване на възрастта за пенсиониране на 65 години 
за мъжете и 63 години за жените от 2030 г. 

Национализацията на  пенсионни фондове в  Унгария продължи да получава негативни оценки от междуна-
родните наблюдатели.  Истинската радикална реформа трябва да бъде насочена към промяна на пенсионния 
модел. Дебатът трябва да се насочи към цялостно решаване на проблема с ниските пенсии и неустойчивостта 
на сегашната система в дългосрочен аспект. Преминаването към пенсионна система с лични вноски за момента 
е единственото дългосрочно устойчиво решение. Важно е гражданите да имат правото сами да избират кога да 
се пенсионират, както и да преценят колко пари да спестяват спрямо очакванията им за пенсия. Защото истинска 
пенсионна реформа е тази, която да осигурява стабилност и устойчивост, както и избор на осигурените кога и 
при какви условия да се пенсионират и какви осигурителни вноски да плащат.

Новият испански закон за здравното осигуряване, влязъл в сила на 01 август 2011, увеличава пенсионната 
възраст, броя на отработените години за пенсия и стимулите за работниците да останат част на работа след 
навършване на пенсионна възраст. Повечето от новите правила постепенно ще влязат в сила, започвайки от 
началото на 2013 година. Със закона се въвежда регулаторен механизъм за обществената пенсионна система до 
2027 с цел контрол върху разходите. Пенсионната реформа е част от ограничителните мерки, които държавата 
предприема, за да ограничи правителствения дефицит. Според Евростат испанският бюджетен дефицит през 
2010 година е бил около 9 % от БВП, докато средният за еврозоната е 6%.

 Ирландското правителство прие два закона, които правят серия от промени в пенсионната система. При 
сегашната система нормалната пенсионна възраст е 66 години, но работниците могат да получават преходна 
пенсия от 65 годишна възраст.

Първият закон приет през юни, премахва преходната пенсия от 1 януари 2014 г., правейки 66 години възрастта 
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за пенсиониране за всички работници. Законът увеличава нормалната възраст за пенсиониране от 66 на 67 през 
2021 и от 67 на 68 през 2028. Правителството се ангажира да увеличи пенсионната възраст в спасителния пакет, 
както и в своята Национална пенсионна рамка, публикувана през март 2010.

Вторият закон, който въвежда 0,6% данък върху професионалните пенсионни активи беше приет с цел да се 
финансира новата Инициатива за работни места; тя предвижда създаването на 20 000 нови работни места и оси-
гурява допълнителни финансови помощи и инициативи за подобряване на уменията. (От 2007-а има значително 
увеличение на безработицата в Ирландия, като регистрираната безработица се увеличава от 4% през 2007 до 
14,3% през юли 2011). Облагането е предвидено да продължи за първоначалния период от 4 години (2011-2014) и 
се очаква да генерира 450 млн. Евро (644 млн. щ.д.) годишен приход, или 1,88 млрд. Евро (2,69 млрд. щ.д.). Според 
изчисленията на „пенсионната индустрия” около 65 000 от сега получаващите професионални пенсии заедно със 
700 000 работници, осигурявани според частните осигурителни планове ще бъдат засегнати от новият данък.

Европейските пенсионни системи се крепят на три стълба. Първият е равен на нашето Държавно обществено 
осигуряване.  Вторият е Допълнителното  задължително пенсионно осигуряване  и третият стълб са  пенсионните 
осигурителни програми, съответствуващи на нашите застрахователни продукти.  Това са дългосрочни спестовни 
програми от 10 до 40 години, които позволяват пенсиониращите се да запазят до голяма степен финансовият 
си статус постигнат по време на трудовият стаж.

Българската социална програма обявява за  трети стълб Доброволното пенсионно осигуряване, което всеки 
може да направи за себе си , но  което коренно се отличава от защитата  и управлението на риска, които  имат 
европейските застраховки. 

Това е една голяма тема за лични инвестиции, за които се ползва само 10% данъчна преференция към 
облагаемият доход, а в началото на 90-те години цялата сума на  инвестицията беше освободена от данъчно 
облагане. Уж преписваме  европейските закони, но не съвсем.

Мисля, че законотворците трябва да се върнат  към  тази практика при реформирането на българската 
пенсионна система.    

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗХОДИТЕ – ПЪТЯТ КЪМ ПО-ВИСОКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ
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По какво се познават богатите страни? Най-вече по високата им производителност и ефективност - на труда, 
на производството, на публичната администрация, на страната като цяло. Богатите страни членуват в свой клуб 
- Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), световната организация на „развитите 
страни”, с утвърдена пазарна икономика, изповядващи демокрацията, с високи доходи и достигнат просперитет 
на населението. Ето подреждането на ОИРС на отличниците по производителност, изразена в БВП на работен 
час, за 2007 г.

Productivity in the OECD 2007    
GDP per hour worked, current prices in US dollar, Source: OECD statExtracts.   
GDP per hour worked, approximately prices in US dollar 
OECD Average: 40,3  
Euro zone average: 45,6

България я няма в тази таблица, нали? Не, въпреки членството й в ЕС. България не е богатата държава, която 
на всички ни се иска тя да бъде. Няма я в таблицата, защото по същото това време, според доклад на Световната 
банка, доходът на глава от населението в България е около една трета от средния за Съюза като цяло (и близо 
половината от този на последната страна в таблицата, Мексико). Икономистът на Банката Сату Кааконен е 
категоричен в заключенията си: „България трябва драматично да увеличи ръста на своята производителност, 
ако иска да достигне доходите и жизнения стандарт на Европа. Ако производителността продължава да расте 
както досега с 2% годишно, България никога няма да постигне своята цел, но ако успее да вдигне този процент 
до 5 годишно до 2040 г. може да се очаква паритет със средните за Европа доходи.” 

Ето, това е! Преведено от езика на макроикономиката на езика на микроикономиката, който естествено е 
доста по-близък и разбираем за всички нас, заплатите не могат да растат, ако не расте производителността на 
предприятието, което ръководим или в което работим. И още, с колкото нараства производителността, с толкова 
може разумно да нарастват и доходите (иначе ни чака гръцкият сценарий). 

На средностатистическия български предприемач (собственик, а най-често и управител, на МСП) обикновено 
трябва да му се задават сократовски въпроси, за да стигне до проблема, като например:

• Усещали ли сте как парите на фирмата Ви изтичат някъде, а положителни резултати няма?
• Чудили ли сте се дали персоналът Ви е повече или по-малко от необходимото?
• Сещате ли сте се за работещи във фирмата хора, които не знаете какво точно правят? 
• Чували сте, че при недостиг на собствени средства и липса на банков кредит, кредит може да се реализира 

за сметка на доставчици и клиенти – да! Но как?
• Мащабите и сложността на операциите на фирмата Ви нарастват неочаквано бързо, бизнесът се задъхва в 

старите доспехи! Какво да правим? 
Отговорът все по-често е ОПТИМИЗАЦИя. 
По-принцип съществуват и други решения. Като разширяване на обхвата на производството, т.н. „интензивно 
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развитие”, което в годините на прехода, при наличието на много неизползвани производствени мощности и 
много и евтина работна сила, беше основен фактор на растежа на производството. Въпросните ресурси обаче са 
все повече на изчерпване, освен това, този начин на растеж не е продуктивен в горния смисъл, ако не се смята 
слабият ефект на икономия от мащаба. Популярно в развитите страни решение е обновяване на технологиите. 
То също е използвано в България, в годините на икономическия бум, когато достъпът до кредитиране беше 
лесен. А технологическата реновация изисква много инвестиции, и сигурност в пазарите, за да сме уверени, 
че ще си ги върнем. Сегашното време на застигащи се финансови, секторни и общи кризи съвсем не е за това.

Тогава, ако искаме да се развиваме, да сме по-добри от конкурентите, да завладяваме пазари, да увеличаваме 
доходите си и тези на нашите служители, при сегашните специфични условия, пътят е един - ОПТИМИЗАЦИя. 
Оптимизация на организацията и управлението на процесите във фирмата, минимизиране на влаганите 
ресурси, икономия на време, труд, материали, енергия, персонал, транспорт, намаляване на брака и разходите 
за доработка, намаляване на складовите наличности чрез оптимизация на доставките и пласмента, оптимизиране 
на финансовото обслужване и т.н. Всичко това през последните 50 години на запад се тематизира като lean 
production (чете се „лийн пръдакшън”)1.

лийн се заражда като концепция, методология, дори някои го наричат философия, през 60-те години в япония, 
когато страната усвоя традиционните американски методи на организация и управление на производството, 
идващи от Форд и поточната линия, но и се опитва да създаде своя собствена, по-близка до манталитета на 
японеца, холистична концепция за това как трябва да се работи и постигат успехи. лийн счита изразходването 
на ресурси за каквато и да било друга цел, освен създаването на стойност за клиента, за прахосничество, което 
трябва да се прекрати; а стойност е само това, за което клиентът е готов да плати. лийн по същество е създаване 
на стойност с минимум изразходване на ресурси, което се постига по пътя на елиминиране на преразходите. Това 
е ефективност на основата на оптимизиране на процесите. Разработени са набори от инструменти, механизми 
и процедури за елиминиране на основните преразходи в транспорта, материалните запаси, движението на 
работното място, изчакването на следващата производствена процедура, свръхпроизводството, неотговарящото 
на търсенето производство, брака. След което лийн прекрачва границите на индустрията и става критерий 
и стандарт за ефективна организация и управление във всички обществени сфери, дори и в публичната 
администрация.

Сегашната ситуация в България напомня тази от 60-те години на миналия век в япония по недостига на 
традиционни ресурси за растеж на местните фирми по пътищата на интензивното развитие и технологичното 
обновление. Като че ли е дошло времето и ние да приложим лийн оптимизациите в ежедневната си практика. 
Това не е лесна работа. Тук интуитивният мениджмънт, на който основно разчитат предприемачите от МСП, 
не върши работа. Дори квалифицираните мениджъри не могат сами да се справят. Нужни са професионални 
съвети и много воля за тяхното прилагане в практиката. Добре е, че вече има подобни предложения и на пазара 
на консултантски услуги в нашата страна. 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМИ НА ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 Има спорове за превода или предаването на lean на български – като „тънко”, „фино”, „икономично”, „ефективно”, „плоско” и 
др., но задоволителен вариант още не е измислен, а вероятно и няма такъв, затова аз използвам тук английския термин, като допускам 
и транскрипцията му на български – лийн, подобно на вече приетите в езика имейл, куул, онлайн и т.н.
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hORIZONTal PROGRaMS OF ThE EUROPEaN UNION

Изследване от 2010 г. показва, че едва 1% от проектите реализирани по Хоризонталните програми на ЕС 
имат участие на организации от България. 

Българското участие в тези програми се отчита с едва 0.64% от общото финансиране за европейското 
пространство, а общото финансиране на тези програми възлиза на над 200 милиарда евро. Има много 
възможности пред инициативните и будни българи, за да реализират своите проектни идеи.

Research from 2010 shows that only 1% of the projects realized under the horizontal EU programs have participation 
of organizations from Bulgaria. Bulgarian participation in these programs is reported by only 0.64% of total funding 
for the European area, and total funding of these programs amounts to more than 200 billion euros. There are many 
opportunities for enterprising and alert people to realize their ideas.

ХОРИЗОНТАЛНА (ОБЩА) ПРОГРАМА 
Всяко предложение за проект по Хоризонталната програма трябва да обхваща два или повече образователни 

сектора и различни целеви групи. 
Допустими дейности: Сътрудничество на политическо ниво и иновативност в сферата на ученето през целия 

живот; Популяризиране на изучаването на чужди езици; Създаване на иновативно базирани продукти, услуги, 
образователни форми и практики за учене през целия живот; Разпространяване и прилагане на резултатите 
и дейностите. 

Допустими кандидати: Национални и регионални администрации, отговарящи за образованието и обучението; 
Академични и изследователски организации; Представители на местни, регионални и национални власти; 
Директори на институции, центрове или доставчици за образование и професионално обучение; Инспектори 
в образованието и професионалното обучение; Представители на образователни и обучителни мрежи и 
сдружения; Представители на образователни центрове, бюра на труда или центрове за ориентация; Малки 
и средни предприятия; Търговски/промишлени/съсловни камари; Организации и синдикати; Изследователи 

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , 
тел.: +359 915 50 10. 
Повече информация: http://www.hrdc.bg ;http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php  

Период - 2007-2013

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 
Програма „Учене през целия живот” подпомага изграждането на общество на знанието, устойчивото 

икономическо развитие, създаването на нови и по-добри работни места и социалното сближаване. 
Допустими дейности: Подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот; 
Двустранни и многостранни партньорства, многостранни проекти и мрежи; Едностранни, национални или 

многостранни проекти, специално създадени да насърчат качеството в образователните и подготвителните 
системи чрез международен трансфер на нововъведения. 

Допустими кандидати: Институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата 
програма или на подпрограмите; лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи обучението 
през целия живот на местно, регионално и национално ниво; Предприятия, социални партньори и техните 
организации на всички нива, включително стопански камари; Сдружения, работещи в сферата на обучението 
през целия живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения; 
Изследователски центрове и организации, занимаващи се с теми, свързани с обучението през целия живот; 
Сдружения с нестопанска цел – доброволчески организации, неправителствени организации. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 6 996 370 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 75%. 
За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , тел.: +359 915 50 10; 
Повече информация: http://www.hrdc.bg  

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” 
Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и 
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началната до гимназиалната степен. 
Допустими дейности: Участие в дейности за обучение на учители и други служители в образованието; 

Подготвителни визити за училищни партньорства, мрежи и многостранни проекти; Асистентски стаж за бъдещи 
учители; Регионални партньорства между местните и регионалните власти с роля в училищното образование; 
Инициативата „eTwinning”.

Допустими кандидати: Училища от държави членки на ЕС, както и от Норвегия и Швеция. 
Бюджет за програмния период от 7 години: 3 400 000 Евро. 
За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , 
тел.: +359 915 50 10; 
Повече информация: http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.26 

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” 
Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване на качеството във висшето образование. 
Допустими дейности: Мобилност на студенти с цел обучение във висше училище в друга страна участничка; 

Мобилност на студенти с цел практика в търговски предприятията, центрове за обучение, изследователски 
центрове или други организации в друга страна участничка;  Мобилност на преподавателския състав на висшите 
училища или поканени служители от търговските предприятия; Интензивни езикови курсове „Еразъм”за входящи 
студенти в страните участнички; Интензивни програми „Еразъм”; Мрежи (Академични мрежи „Еразъм”),     

Допустими кандидати:  Студенти, преподаватели и персонал в системата на висшето образование; Висши 
училища;  Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование; Търговски предприятия, 
социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд; Публични и частни организации, 
включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на 
образователни и обучителни услуги; Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на 
ученето през целия живот; Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране 

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10;  
Повече информация: http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.10  

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” 
Секторна програма „леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование 

и обучение на страните членки на ЕС.  
Допустими дейности: Мобилност на физически лица, която може да включва: Транс-национални практики 

в търговски предприятия или в обучаващи институции; Практики и обмени, насочени към по-нататъшно 
професионално развитие на обучители и съветници, на лицата, отговарящи за организации за обучение, както 
и за планиране на обучението и кариерното ориентиране в предприятията ; Партньорства, насочени към теми 
от взаимен интерес за участващите организации; Тематични мрежи от експерти и организации, които работят 
по специфични въпроси, свързани с професионалното образование и обучение. 

Допустими кандидати: Институции и организации, предоставящи възможности за обучение; 
Учители, обучители и друг персонал от тези организации; Асоциации на обучаеми, родители и учители в 

сферата на професионалното обучение; Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, 
включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации; Институции, предоставящи 
професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот; Институции, 
отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот 
на местно, регионално и национално ниво; Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето 
през целия живот; Висши учебни заведения; Организации с идеална цел, доброволчески институции, не 
правителствени организации; 

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , тел.: +359 915 50 10; 
Повече информация: http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.34  

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ГРЮНДВИГ” 
Секторна програма „Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и 

квалификация. 
Допустими дейности: 
Мобилност за физически лица, която се състои в обучение на работното място, посещения, асистентски стаж 
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и обмен на служители в образованието на възрастни; Тематични мрежи от експерти и организации („Мрежи 
Грюндвиг”).

Допустими кандидати: Училища и висши учебни заведения; Асоциации, фондации, библиотеки; Синдикати, 
музеи; Центрове за обучение на възрастни; Местни и регионални власти; Организации, работещи в сферата на 
образованието за възрастни. 

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , 
тел.: +359 915 50 10.
Повече информация: http://www.hrdc.bg/plugins/content/content.php?content.46  

ПРОГРАМА „ЖАН МОНЕ” 
Програма „жан Моне” на Европейската комисия стимулира обучението, изследването и отразяването на 

европейската интеграция в университети в Европейския съюз и извън него. 
Допустими дейности: Подкрепа за обучението, научните изследвания и отразяването на европейската 

интеграция на равнище висши училища в целия свят; Оперативни грантове за:  подкрепа на определени 
оперативни и административни разходи на определени институции, на европейско ниво, преследващи цел 
от европейски интерес; за подкрепа на определени оперативни и административни разходи на европейските 
асоциации, работещи в областта на образованието и обучението.

Допустими кандидати: 
Висши училища в рамките на ЕС и извън него, които са признати в своите страни; Сдружения на преподаватели 

и изследователи, за изследване на европейския интеграционен процес в рамките на ЕС и извън него; Европейски 
асоциации, действащи на европейско равнище в областта на образованието и обучението. 

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg , 
тел.: +359 915 50 10. 
Повече информация: http://www.hrdc.bg  

ПРОГРАМА „МЕДИА 2007” 
„Медиа” е програма за подкрепа на европейската аудиовизуална индустрия, както и за създаването и 

разпространението на филми и дейности, свързани с обучение. 
Допустими дейности: Обучения на специалисти, развитие на обучителни модули, дистанционни обучения; 

Развитие на кинематографични творби и аудиовизуални програми, изработване на финансови планове; 
Разпространение на кинематографични творби и аудиовизуални програми. 

Хоризонтални действия – пилотни проекти за изследване и адаптиране на програмата 
Допустими кандидати: Независими европейски компании и частни предприятия от аудиовизуалната 

индустрия; Организации и професионални асоциации, специализиращи в аудиовизуалния сектор; Училища 
за кино и телевизия, университети, специализирани училища за професионално обучение; Физически лица. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 755 000 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80% 
За контакт в България: Национален филмов център, Бюро МЕДИА, info@mediadesk.bg , 
тел.: +359 2 988 32 24.  
Повече информация: http://www.mediadesk.bg 

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ” 
Програма „Европа за гражданите” поддържа широка гама от дейности, които подкрепят активното гражданско 

общество, по-специално – участието на гражданите и организациите в процеса на европейската интеграция. 
Допустими дейности: 
- Активни граждани за Европа 
- Активно гражданско общество за Европа 
- Активна европейска памет 
- Заедно за Европа 
Допустими кандидати: Местни и регионални организации ; Европейски организации за политически 

изследвания, т. нар. „мозъчни тръстове”; Организирани групи от граждани. 
Организации на гражданското общество; Неправителствени организации; Синдикални организации; 

Образователни институции;  Организации на доброволчески труд или благотворителни организации. 
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Бюджет за програмния период от 7 години: 219 578 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 10% до 45%. 
За контакт в България: Министерство на външните работи, Дирекция „Информация и комуникация”, iprd@

mfa.government.bg , тел.: +359 2 948 22 18. 
Повече информация: http://www.mfa.bg/bg/pages/view/16 

ПРОГРАМА „КУЛТУРА” 
 „Култура” е единна програма за дейности на ЕС в областта на културата, отворена към всички нейни области 

(с изключение на аудиовизуалната) и към всички категории културни оператори. 
Допустими дейности: 
• Направление 1: Подкрепа на културни дейности 
• Направление 2: Подкрепа на организациите, действащи на европейско равнище в областта на културата 
• Направление 3: Подкрепа за анализ и за събиране и разпространение на информация, за оптимизиране 

на ефекта от проектите в областта на културното сътрудничество 
Допустими кандидати: Местни и регионални власти; Корпорации; Администрации; Малки и средни 

предприятия; Асоциации. 
Бюджет на програмата за период от 7 години: 400 410 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%. 
За контакт в България: Министерство на културата, Културно контактна точка – България, vesela_ko@

mc.government.bg , kondakova@gmail.com , тел.: +359 884 799 759. 
Повече информация: http://www.ccp-bg.com  

ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ” 
Програмата подпомага придобиването на компетенции чрез неформално образование и насърчава участието 

на младите хора в обществените процеси. 
Цели и приоритети на програмата: Популяризиране на активното гражданство на младите хора и в частност 

на тяхното европейско гражданство; Развиване на солидарност и насърчаване на толерантност сред младите 
хора;  Насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора от различните страни; Допринасяне за 
развитието на системите за подкрепа на младежки дейности и на капацитета на гражданските организации, 
работещи в младежката сфера; Насърчаване на европейско сътрудничество в младежката сфера; Насърчаване 
на мобилността и активното участие в обществото на младите хора за борба с младежката безработица;  

Развитие на доброволчеството като философия и форма на активно участие в различни инициативи; Подкрепа 
на креативността и предприемачеството, оригиналното мислене, находчивостта и изобретателността сред 
младите хора, особено за постигането на икономически, политически, социални и екологични цели. 

Допустими дейности: 
• Младежта за Европа: 
• Европейска доброволческа служба чрез включване на млади хора между 18 и 30 години в международни 

доброволчески дейности на територията на Европейския съюз и извън него 
• Младежта на света
• Младежки работилници и поддържащи дейности чрез обучение и работа в мрежа 
• Подкрепа за европейско сътрудничество в младежката сфера чрез срещи между млади хора и 

отговорници по младежката политика 
Допустими кандидати: Нестопански или неправителствени организации; Местна или регионална обществена 

структура; Неформална група младежи; Структура, активна на европейско ниво в сферата на младежта, която 
има клонове в най-малко 8 програмни страни; Международни неправителствени и нестопански организации; 
Стопански структури, организиращи събитие в сферата на младежта, спорта или културата. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 894 330 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 75%. 
За контакт в България: 
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, info@youthbg.info , 
тел.: +359 2 930 00 572. 
Повече информация: http://www.youthbg.info  
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ПРОГРАМА „ПРОГРЕС” 
Програма „Прогрес” е създадена да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в 

областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности. 
Допустими дейности: Европейски изследвания в областта на здравословни и безопасни условия на труд; 

Събиране на статистически данни за броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания, компилиране 
на резултатите и тяхното разпространение;  Финансиране на европейски обсерватории за проследяване на 
политиките по заетостта и тенденциите на пазара на труда; Обучения за хора, които практикуват в областта 
на правото и политиката; Създаване на мрежи от национални експерти, за обсъждане на въпросите във 
връзка със заетостта в ЕС; Финансиране на европейски мрежи от неправителствени организации за борба със 
социалното изключване и дискриминация, насърчаване на равенството между половете; Обществени кампании 
за популяризиране на ЕС, социалните и политиките по заетостта, конференции 

Допустими кандидати: Местни и регионални власти; Обществени служби по заетостта; Национални 
статистически служби; Специализирани органи; Университети и изследователски институти; НПО 

Бюджет за програмния период: 682 752 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 80%. 
За контакт в България: Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество”, atcholashka@mlsp.government.bg , тел.: +359 2 981 25 88, дирекция „Индустриални 
отношения, сектор „Условия на труд”, kolchakov@mlsp.goverbnment.bg , +359 2 81 19 541, +359 2 987 05 44. 

Повече информация: http://www.mlsp.government.bg/progress/default.asp?pid=1  

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ 
Тя подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Насочена е 

основно към малките и средните предприятия (МСП), като насърчава иновационните дейности, включително 
екоиновациите, осигурява по-добър достъп до финансиране и предоставя бизнес услуги на регионално равнище. 

Рамковата програма се разделя на три подпрограми: Програма за предприемачество и иновации (ППИ);  
Програма “Подкрепа за ИКТ политики” (ИКТ-ППП); Програма “Интелигентна енергия - Европа” (ИЕЕ) 

Допустими дейности: Дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентноспособността и 
иновациите в индустрията с акцент основно към МСП; Осигуряване на достъп на развити и новосъздадени 
МСП до финансиране и инвестиции; Предоставяне на информация на бизнеса относно функционирането и 
възможностите, които предлага вътрешният пазар, както и относно подготвяно или влязло в сила приложимо 
законодателство; Обмен на добри практики между държавите членки за създаване на по-добра административна 
среда за бизнеса и иновациите; Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните 
технологии; Подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, 
тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на 
възобновяеми източници на енергия. 

Допустими кандидати: Изследователски центрове; Административни звена; МСП; Агенции; Търговски камари. 
Бюджет за програмния период от 7 години: 3 621 000 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%.
За контакт в България: Информационни центрове на „Enterprise Europe Network”:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/BG/  

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ИКТ 
Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ) като част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” е насочена към повишаване на 
конкурентноспособността и иновативния капацитет на Общността. 

Допустими дейности: 
• Пилотни действия за утвърждаване на иновативни и оперативно съвместими ИКТ услуги: Ниско 

въглеродна икономика и интелигентна мобилност; Създаване на дигитални библиотеки; Иновативни държавни 
и обществени услуги; Услуги в „интелигентни” градове;  Здравеопазване, застаряване, включване; Обществени 
услуги за граждани и бизнеса;  Мултиезична мрежа от web услуги. 

Допустими кандидати: Изследователски центрове; Национални и регионални енергийни агенции; Публични 
органи на национално, регионално и местно равнище; Малки и средни предприятия; Агенции; Културни 
институции. 

Бюджет на програмата за програмния период: 730 000 000 Евро. 
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Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80% 
За контакт в България: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция 

„Информационни технологии”, ekaneva@mtitc.government.bg , 
тел.: +359 2 949 23 15, +359 888 69 14 47. 
Повече информация: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=457&page=1  

ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА 
Програма „Интелигентна Енергия за Европа” е инструмент на Европейския съюз за финансиране на действия 

за подобряване на възможности за пестене на енергия и насърчаване на използването на възобновяеми 
енергийни източници. 

Допустими дейности: Създаване на между секторни схеми (за одит или финансиране за малки и средни 
предприятия, схеми за оползотворяване на отпадна топлина и др.); Помощ за прилагане на Директивата за 
чистите превозни средства и за внедряване на енергоефективни автомобили;  Насърчаване на обществените 
органи и други собственици на сгради, на проектанти и строители за централизирани системи за отопление и 
охлаждане; Повишаване на доставките за отопление от устойчиво стопанисвани гори и отпадъци от селското 
стопанство, на течни биогорива и на биогаз, комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, 
доставки за газовите мрежи или транспортно гориво; Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници в сгради; Местно енергийно лидерство: провеждане на устойчиви енергийни политики, увеличаване 
на капацитета чрез обмен на опит и обучение; Сътрудничество между обществените органи и енергийните 
компании – обмен на енергийна статистика и данни с цел разработване и прилагане на устойчиви енергийни 
планове. 

Допустими кандидати: Изследователски центрове; Административни звена – национални, регионални и 
местни; Малки и средни предприятия; Агенции за енергийна ефективност. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 720 000 000 Евро.
Съфинансиране от ЕС: 
• За подпомагане на проекти за „Разпространение”: до 75% 
• Техническа помощ чрез програмите „ELENA” на Европейска инвестиционна банка: 30 000 000 Евро. 
• За услуги чрез банка KfW и банка CEB (Council of Europe Development Bank): 17 000 000 Евро. 
За контакт в България: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Енергийна 

стратегия”, a.moynova@mee.government.bg , +359 2 92 63 248. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html  

ПРОГРАМА „МАРКО ПОЛО II” 
Програма „Марко Поло” е една от основните инициативи на ЕС в подкрепа на интермодалния транспорт. 
Допустими дейности: Дейности с катализационен ефект за преодоляване на пазарни бариери в европейската 

товарна транспортна система чрез новаторски концепции; Прехвърляне на товари от автомобилния транспорт 
към морски превози на къси разстояния, железопътния транспорт и вътрешните водни пътища или чрез 
предоставянето на нови услуги, или чрез значително подобряване на съществуващите; Обмяна на опит за 
обогатяване на знанията в транспортния логистичен сектор и подобряване на сътрудничеството 

Допустими кандидати: Държавите членки на ЕС; Местни и регионални власти; Корпорации; Федерации и 
обединения; Администрации; Агенции и камари; Малки и средни предприятия. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 432 856 000 Евро.
Съфинансиране от ЕС: от 35% до 50%. 
За контакт в България: Министерство на транспорта и съобщенията, дирекция „Национална транспортна 

политика”, aangelova@mtitc.government.bg , тел.:+359 2 94 09 426. 
Повече информация: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=93&id=2084  

ПРОГРАМА „ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ЕНЕРГИЯ” 
Програмата подпомага реализирането на основните цели на енергийната политика на общността за сигурност 

на енергийните доставки.  
Допустими дейности: 
• Енергийни мрежи 
• Мрежи за природен газ 
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Допустими кандидати: Местни и регионални власти; Корпорации; Администрации. 
Бюджет за програмния период: 155 000 000 Евро. 
TEN-Energy осигурява финансиране на проекти от общ интерес на поне 2 държави. 
За контакт в България: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Енергийни политики, 

стратегии и проекти”, a.davidov@mee.government.bg ; тел.: +359 2 92 63 134. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/ten/index_en.html  

ПРОГРАМА „ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ТРАНСПОРТ” 
Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) има за цел да допринесе за функциониране на вътрешния 

пазар и за икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на транспортната инфраструктура и 
чрез изграждане на интелигентни транспортни системи.

Допустими дейности: Подпомагане на инвестиции; Приложни изследвания; 
Допустими кандидати: Корпорации; Администрации; Агенции; Браншови камари; Инвестиционни фондове 
Бюджет за програмния период: 8 037 815 000 Евро. 
За контакт в България: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, дирекция 

„Национална транспортна политика”, dsavov@mtitc.government.bg ; тел.; +359 2 940 94 25. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/ten/index_en.html  

ПРОГРАМА „ГАЛИЛЕО” 
„Галилео” е европейска програма за спътникова навигация. Тя е най-големият индустриален партньорски 

проект на Европейския съюз с частния сектор. 
Допустими дейности по фази на програмата: Фаза на развитие и валидиране- изграждане и изстрелване на 

първите спътници, изграждане на първоначалните наземни инфраструктури;
Фаза на разгръщане; Фаза за експлоатация;
Допустими кандидати: Банки; Университети; Администрации; Корпорации; Изследователски центрове. 
Бюджет за програмния период на програма „Галилео” и ENGOS: 3 004 000 000 Евро. 
За контакт в България: Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 

към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция „Информационни 
и комуникационни системи”, vgrancharov@esmis.government.bg , тел.: +359 2 94 92 666. 

Повече информация: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm  

ПРОГРАМА „ДАФНЕ 3” 
„Дафне 3” е специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за 

защита на жертвите и рисковите групи. 
Допустими дейности: Подпомагане и насърчаване на неправителствените организации, работещи в тази 

област; Разработване и прилагане на целенасочени действия за повишаване на осведомеността; Разпространяване 
на резултатите; Дейности, допринасящи за доброто отношение към хората, изложени на риск; Създаване и 
подкрепа на мултидисциплинарни мрежи 

Разширяване на базата от знания и обмен; Проектиране и изпитване за повишаване на осведомеността и 
образователни материали; Изучаване на явленията, свързани с насилието и неговото въздействие; Разработване 
и прилагане на програмите за подпомагане на жертвите и хората в риск 

Допустими кандидати: Частни и обществени организации; Местни власти; Университети; Изследователски 
центрове 

Бюджет за програмния период: 18 070 070 Евро.
Съфинансиране от ЕС: 80% 
Приносът на Европейската комисия не може да надвиши: 300 000 Евро.
За контакт в България: Министерство на правосъдието, Дирекция „Управление на международни проекти 

и програми”, m.nikolova@justice.government.bg , тел.: +359 2 92 37 419. 
Повече информация: http://www.mjeli.government.bg/new/Pages/EU/Default.aspx?evntid=VbemeTvJR8A%3d  

ПРОГРАМА „СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА” 
Програма (7РП) за научни изследвания и технологично развитие. 7РП се състои от специфичните програми: 
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„Сътрудничество”, „Идеи”, „Хора”, „Капацитети” и „ядрени изследвания” (EURATOM). 
Допустими дейности: Създаване на съвместни научни проекти, изпълнявани от консорциуми между партньори 

от различни страни; Изграждане на мрежи по компетентност от определен брой научни организации; Дейности 
за координация и подкрепа на научни дейности или политики; Индивидуални проекти предимно в области на 
границата на познанието; Обучение и кариерно развитие на учените; Изследвания от университети, научни 
центрове или други юридически лица, насочени към определени специфични групи и по-специално към малки 
и средни предприятия 

Допустими кандидати: Юридически лица; Университети и научни центрове; МСП и големи индустриални 
предприятия; Организации с нестопанска дейност; Отделни лица; Изследователи и учени; Докторанти 

Бюджет за програмния период: 53 316 313 000 Евро. 
За контакт в България: Министерство на образованието, младежта и науката, дирекция „Научни изследвания”,a.

vutsova@minedu.government.bg, тел.: +359 2 921 76 47; Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, дирекция „Координация на програми и проекти”, imarkov@mtitc.government.bg, тел.: +359 2 940 
95 02. 

Повече информация: http://7fp.mon.bg/  

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Фондът е част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци. 
Допустими дейности: Сътрудничеството при прилагане на правото на Общността и добрите практики в 

областта на имиграцията и на интеграцията ; Създаването на транснационални мрежи за сътрудничество 
и пилотни проекти; Транснационалните разяснителни кампании; Проучвания, разпространение и обмен 
на информация; Пилотни проекти и проучвания; Разработване и прилагане от държавите членки на общи 
статистически инструменти, методи и показатели за измерване развитието на политиката в областта на 
имиграцията и интеграцията 

Допустими кандидати: Изследователски центрове; Местни и регионални власти; Администрации; Университети; 
Неправителствени организации и асоциации. 

Бюджет за програмния период: 825 000 000 Евро. 
За контакт в България: 
Министерство на труда и социалната политика, kalchev@mlsp.government.bg , lstankova@mlsp.government.

bg , тел.: + 359 2 81 19 538, +359 2 987 39 80. 
Повече информация: http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp?pid=1  

2008-2013 

ПРОГРАМА „ЛАЙФ+” 
Програма „лайф+” е се състои от 5 компонента – „Природа и биологично разнообразие”, „Промяна на климата 

– превантивни, облекчителни и адаптивни мерки”, „Околна среда, здраве и качество на живот”, „Природни 
ресурси и отпадъци; „Наблюдаване на горите”. 

Бюджет за програмния период: 2 201 665 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 75% 
За контакт в България: Министерството на околната среда и водите, ahasan@moew.government.bg , h.stoev@

moew.government.bg , 
тел: +359 2 940 61 03, +359 2 940 63 45. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

2009-2013 

ПРОГРАМА „ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ” 
По програма „По-безопасен интернет” се финансират проекти за повишаване на информираността на 

обществото за опасностите за деца и непълнолетни в световната мрежа, за поддържане на „горещи линии” за 
сигнали и проследяване на незаконно и вредно съдържание, стимулиране на саморегулацията на доставчиците 
на интернет и съдържание за интернет.

Допустими дейности: Осигуряване на обществена осведоменост; Борба срещу незаконното съдържание и 
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увреждащото поведение on-line; Насърчаване на по-безопасна on-line среда; 
Създаване на база от знания;  
Допустими кандидати:  Държавни, регионални и местни администрации; Агенции, камари; Сдружения и 

фондации; Фирми; Университети; Други правни субекти. 
Бюджет за периода на програмата: 55 000 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 75%. 
За контакт в България: Национален център за безопасен интернет, georgi.apostolov@online.bg , тел. +359 2 

973 30 00, +359 877 29 18 04. 
Повече информация: http://www.safenet.bg/

ПРОГРАМА „УРБАКТ II” 
2007-2013 
Програма „УРБАКТ II” е създадена за обмяна на опит и знания за градовете. 
Приоритети на програмата: 
• ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Градовете – основен двигател на растеж и работни места. 
• ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Атрактивни и свързани градове. 
• ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Техническа помощ. 
Допустими дейности: Организиране и провеждане на обучителни семинари в областта на противодействие 

на корупцията от страна на местната власт и засилване на гражданския контрол върху централната и местна 
администрация; Обмен на опит, програми за местно развитие, стратегии; Конференции 

Допустими кандидати: Държавни, териториални и местни структури; Университети; Изследователски 
институции. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 67 800 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 85%. 
За контакт в България: ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, отдел „Многонационални и 

хоризонтални програми”, LTodorakov@mrrb.bg , тел.: +359 2 94 05 274, +359 2 94 05 697, ГД ”Управление на 
териториалното сътрудничество”, отдел „Финансово управление и контрол”, LPetkova@mrrb.government.bg , 
APalaskova@mrrb.government.bg , тел.: +359 2 94 05 382. 

Повече информация: http://urbact.eu/  

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО 
„ИНТЕРРЕГ ІvС” 

2007-2013 
ИНТЕРРЕГ е инициатива на Общността, която има за цел да стимулира между регионалното сътрудничество 

в Европейския съюз. 
Допустими дейности: Иновации и икономика на знанието; Увеличаване и подобряване на качеството на 

инвестициите в човешки капитал; Регионална конкурентоспособност,; предприемачество, заетост; Дейности 
за подобряване на достъпността, адаптивността на работниците и предприятията, както и разработването на 
общ трудов пазар; Околна среда и предотвратяване на риска; Техническа помощ 

Допустими кандидати: Публични власти и органи, чиито разходи се считат за публични в съответствие с 
чл.2(5) от наредба No 1083/2006 на ЕС. Това се отнася особено за органи, действащи в съответствие с Директива 
2004/18/EC.Национални, регионални и местни органи; Организации, регулирани от публичното право

Бюджет за програмния период: 405 094 936 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 90%. 
За контакт в България: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, pharecbc@mrrb.

government.bg , тел. +359 2 94 05 280, +359 2 9405 290 
Повече информация: http://i4c.eu/

ПРОГРАМА „ЕСПОН 2013” 
2008-2013 
Програма „ЕСПОН 2013” (Европейска мрежа за териториално наблюдение и сближаване) за подпомагане на 

териториално сближаване и хармонично развитие на европейската територия. 
Допустими дейности: Приложни изследвания на териториалното развитие, конкурентоспособност и 
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сближаване; Целеви анализи, базирани на потребителското търсене, търсене на европейска перспектива за 
различни типове територии; Научни платформи и инструменти/териториални индикатори, данни, аналитични 
инструменти и научна подкрепа; Капитализация, собственост и участие, укрепване на капацитета, диалога и 
сътрудничеството; Техническа и аналитична подкрепа, комуникационен план. 

Допустими кандидати: Местни администрации; Транснационални групи от учени и експерти; Групи/клъстери 
от региони, представляващи минимум три страни, участващи в ЕСПОН. 

Бюджет за програмния период от 6 години: 47 000 000 Евро. 
Съфинансиране от Европейския фонд: до 75%. 
За контакт в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Програмиране на 

регионалното развитие”, rpopova@mrrb.government.bg , mboncheva@mrrb.government.bg , тел: +359 2 94 05 696 
Повече информация: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/  

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО 
2007-2013 
Мерките на инструмента са насочени главно към прилагането на плановете за действие за европейско 

съседство и партньорство. Инструментът финансира съвместни програми, сближаващи регионите на държавите 
членки и страните партньори, които споделят общи граници. 

Допустими дейности: Финансиране на програми, проекти и мерки, които допринасят за изпълнение на 
целите на фонда; Финансиране на техническа помощ и целеви административни мерки за сътрудничество; 
Финансиране на инвестиции и на дейности, свързани с инвестиции; Финансиране на разходи, необходими 
за ефективното управление и наблюдение на проекти и програми от страните, които ползват от помощта на 
Общността; Финансиране на микропроекти. 

Допустими кандидати: Обществени или държавни институции и организации; Местни и регионални власти 
• Дружества, предприятия, частни организации; Финансови институции, които предоставят частни инвестиции 

в страни и региони партньори; Неправителствени организации; Кооперации, профсъюзи, организации, 
представляващи икономически и социални интереси; МСП; Университети; Трансгранични асоциации 

Региони: Държави-членки на ЕС; Страните кандидатки на ЕС; Страните от Общността на независимите държави; 
Страните от Средиземноморския регион. 

Бюджет за програмния период от 7 години: 11 967 000 000 Eвро.
За контакт в България: Министерство на външните работи, дирекция „Съседни страни”, SE.Europe@mfa.gov-

ernment.bg , тел.: +359 2 971 30 17. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm  

2008-2013 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” 
Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” е създадена, за да насърчава 

балансираното териториално развитие и териториалната интеграция в рамките на избираемата зона на 
програмата. Тя включва подкрепа от страна на Общността за региони в 16 страни членки, страни кандидатки, 
потенциални страни кандидатки и трети страни. Насочена е към четири тематични приоритета: „Иновации“, 
„Околна среда“, „Достъпност“ и „Устойчиво развитие на градовете“. 

Допустими дейности: Насърчаване на иновациите и предприемачеството; Защита и подобряване на околната 
среда; Подобряване на достъпността; Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж 

• Техническа помощ за изпълнение и изграждане на капацитет; 
Допустими кандидати: Държавни, регионални и местни администрации; Агенции, камари; Сдружения и 

фондации; Фирми; Университети; Субекти на публичното право.
Бюджет за програмния период: 245 000 000 Евро. 
Съфинансиране от ЕС: до 85%, с възможности за 15% съфинансиране от националния бюджет.
За контакт в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД “Управление на 

териториалното сътрудничество”, отдел „Многонационални и хоризонтални програми”, mmladenov@mrrb.
government.bg , тел.: +359 2 94 05 697 

Повече информация: http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=right&pid=33
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РАЗДЕЛ II  CHAPTER II
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ИНВЕСТИТОРИ И 
ПОСЕТИТЕЛИ НА ГРАДА
USEFUL INFORMATION FOR INVESTORS AND VISITORS OF 
THE CITY

ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА / bUSINESS SUPPORT ORGaNIZaTIONS

Наименование Контакти Дейност, мисия

Агенция за регионално 
развитие с Бизнес център 
за подпомагане на малки 
и средни предприятия

www.rda-bg.org Агенцията за регионално развитие  с Бизнес център за 
подпомагане на малки и средни предприятия работи 
за регионалното развитие на регион Пловдив, за 
подобряване на икономическата среда, изграждане 
на местен механизъм за развитие и подпомагане на 
сектора на малкия и среден бизнес.

Стопанска асоциация 
- Пловдив 

biapl@hotmail.com Основната цел на Стопанска асоциация – Пловдив е 
да обединява интересите и подпомага развитието на 
производствената, търговска и обслужваща дейност 
на индустрията. Да влияе върху развитието на 
обществото и да отстоява правата на индустриалните 
субекти

Камара на строителите в 
България - ОП Пловдив 

http://plovdiv.ksb.bg Основна цел - да обедини максимален брой участници 
в строителния процес за постигане с общи усилия 
по-благоприятни условия за дейност на фирмите от 
строителния бранш на територията на Пловдив и 
областта

Регионална занаятчийска 
камара-Пловдив

www.rzkplovdiv.hit.bg Да създава перспектива за упражняване на занаятите, 
да създава благоприятна среда за успешното им 
функциониране, да усъвършенства системата за 
занаятчийско обучение

Камара на инсталаторите www.nisbg.org Подобряване управлението на инсталаторската 
дейност, повишаване на отговорността на 
инсталатора за постигане на съществените 
изисквания към строежите и на качеството на 
изпълнение на строежите

БНАЕМПК - Българска 
национална асоциация 
за етерични масла, 
парфюмерия и козметика

www.bnaeopc.com Информира етеричномаслените и козметични 
компании за възможностите за промотиране 
на тяхната продукция, за повишаване 
конкурентоспособността на отрасъла като 
предпоставка за траен икономически растеж, участие 
в проекти 

Национална транспортна 
камара

office@bthold.com Подпомагане, представителство и защита на 
икономическите и социалните интереси на членовете  
при извършване на товарни превози,логистика, жп 
товарен транспорт
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Наименование Контакти Дейност, мисия

Териториална 
организация на научно-
техническите съюзи с дом 
на науката и техниката

http://www.hst.bg Организиране на научно-технически форуми - 
конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, с 
цел непрекъснато професионално усъвършенстване 
на своите членове

Сдружение 
“Български врати и 
прозорци”-Пловдив

bulwindoors_plovdiv@
mail.bg

Сдружението има за цел да предоставя на фирмите 
от бранша информация за последните тенденции 
в дизайна на продуктите, новите материали, 
технологии и оборудване, за новите тенденции на 
пазара, за проектни решения

Регионална лозаро-
винарска камара 
“Тракия”

rlvktrakia@gmail.com Подпомагане и защита на общите интереси на своите 
членове, както и защита и контрол, в обществен 
интерес, на произхода, качеството и автентичността 
на произвежданите и търгуваните продукти и 
развитие на лозарството и винопроизводството

Пловдивска туристическа 
камара

v_dimitrova@hotmail.
com

Да оказва съдействие при изграждане на 
туристически обекти, финансиране на проекти, 
категоризирането на туристическите обекти, 
регистрация на туроператори и туристически агенти 
и др

Център по 
предприемачество - 
Пловдив

http://entcentre.tu-plov-
div.bg/

Има за цел да предоставя познания, условия 
и контакти, които да дадат възможност на 
предприемчивите да планират, стартират и развият 
успешни бизнес начинания.

Земеделска камара тел./факс: 65 14 09 
Е- mail: agrikamara@pv.hotmail.com

Горскостопанска камара тел.: 032636310/12 
E-mail: parlikov@abv.bg

Сдружение на търговците 
Пловдив 

тел.: (089) 986 72 36 
E-mail : g_s_ivanov@abv.bg

Браншови съюз на 
производителите на 
облекла

тел.: 032 62 05 05, 
032 62 00 99

 Български съюз на 
частните предприемачи 
“Възраждане”

тел.: ( 032) 67 50 57 
Е-mail: neft@bulrom.prolink.bg 

 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив  съдейства с лектори и програма при организацията и провеждането 
на второто издание на - Конференцията за предприемачество StartUP@Plovdiv 2011
http://www.startupatplovdiv.org
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – 
ПЛОВДИВ E ПРИЕМНИК НА УЧРЕДЕНАТА 
ПРЕЗ 1895 ГОДИНА В ПЛОВДИВ ТЪРГОВСКО-
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е юридиче-
ско лице с нестопанска цел за осъществяване на дей-
ност в частна полза , съгласно Закона за Юридическите 
лица с Нестопанска Цел .Създадена на 03.04.1990 год. 
от местни фирми,кооперации и физически лица, като 
доброволна, обществена организация с идеална 
цел,съгласно Закон за лицата и Семейството /1949 г./ 
за представяне, защита и реализиране на интересите 
на своите членове.
Пловдивската Камара работи в рамките на единната 
система на Българската Търговско-Промишлена Палата 
- София .Тя е една от Регионалните търговско-промиш-
лени палати в страната , втора по размер и значимост 
след БТПП-София. Това е най-голямата система от биз-
нес-асоциации в България , с дълга история, традиции 
и важно място в подпомагането на Българските пред-
приемачи и икономика. 

Съдейства на своите членове при 
осъществяване на тяхната стопанска дейност 
чрез предоставяне на повече от  40 услуги:

• Регистрация в Търговския регистър на БТПП- 
София – легитимност на фирма пред партньорите й в 
България и чужбина;
• Регистрация на Търговски Представителства 
на чуждестранни лица;
• Издаване и заверка на сертификати за про-
изход на стоки – за всички експортно ориентирани 
фирми, търгуващи извън рамките на ЕС;
• Заверка на подписи върху документи на фир-
мата-договори, декларации и др.;
• Издаване на баркод за продукти и услуги – мар-
киране на продукти и услуги с баркод, за реализиране 
във вериги магазини и супермаркети;
• Издаване на универсален електронен подпис 
- средство за персонална и фирменна електронна иден-
тификация, електронна търговия, финансови транзак-
ции, електронна кореспонденция и др.;
• Съдействие при издаване на покани-декла-
рации за посещение на Ваши партньори в България 
– физическо или юридическо лице по смисъла на ТЗ, 
кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
• На разположение е Информационен сайт в 
Интернет – публикуване на информация за предстоящи 
събития, новини, семинари, обучения и друга полезна 
информация;

• Предоставяме достъп до спе-
циализирани бизнес-информационни 
източници - бюлетини, бази данни, оф-
ертни мрежи и др.;
• Чрез действащия в Камарата 
Европейски Информационен и 
Иновационен Център - Enterprise 
Europe Network се получава инфор-
мационна и консултантска помощ по 
въпроси, отнасящи се до Европейския съюз;
 • Търсене на бизнес партньори, пазари, финан-
сиращи програми, законодателство, институции, орга-
низиране на мероприятия - семинари, курсове и др.;
• Преводи и легализации на фирмени и лични 
документи от и на чужд и български език;
• Изработваме електронни каталози, уеб-стра-
ници, уеб-сайтове по искане на клиента;
• Получаване компетентна консултация и про-
ектиране на информационна и комуникационна струк-
тура на фирмата;
• Действащият Център за Професионално 
Обучение е лицензирана  обучаваща организация за 
извършване на дейности за професионална квалифи-
кация, свободно или по заявка на работодатели;
• Провеждане на курсове, семинари и обучения 
на различна бизнес тематика;
• Компетентна информация по въпроси от външ-
но-търговско и митническо естество;
• Подготвяне на  търговски договори, юридиче-
ски консултации, арбитражни проблеми и др.;
• Защита на индустриална собственост и на-
блюдение на търговски марки, промишлени образци, 
дизайн и др.;
• Информиране и консултиране по обявени дей-
ности по  Оперативни програми на ЕС;

Експертите на Търговско-Промишлена Камара-Пловдив 
са на разположение на своите членове и клиенти по 
всякакви бизнес въпроси. Подробна информация за 
Камарата и нашите услуги можете на намерите в сайта 
ни - www.pcci.bg

ЗА КОНТАКТ 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 999, (032) 908 998
Е-mail: office@pcci.bg 
Web: www.pcci.bg
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PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
 
LEGAL STATUS

Juridical person, non-government, non-profit 
organization, registered at the Plovdiv County Court 
on 03.04.1990. Based on the principle of voluntary 
membership. It is a part of the Bulgarian Chambers of 
Commerce Network.

TYPE OF FINANCING
The Chamber is a self-financing organization and does 

not receive subsidies from the state. It relies on its own 
methods of income generation such as membership fees, 
services, EU programs, etc.

GEOGRAPHICAL SCOPE OF ACTIVITIES - District of 
Plovdiv and the Southern-Central Region of Bulgaria, 
operates within the Bulgarian Chambers of Commerce 
system, the World Chamber Network, the Enterprise 
Europe Network , provides business-oriented services for 
approximately 300 members and 5000 clients per year.

THE CHAMBER IS A PROVIDER OF THE FOLLOWING 
BUSINESS SERVICES:

REGISTRATION SERVICES
Entering companies in the Trade Register of the 

Bulgarian CCI;
Attestation of certificates of origin and invoices, 

Attestation of signatures.

CONSULTING SERVICES
Court registration of companies and joint-ventures;
Legal consultations, contracts, arbitration problems, 

protection of industrial property - trademarks and patents,
Foreign trade consultations.

INFORMATION SERVICES
Chamber reference database
Brochures, leaflets, directories
Access to specialized info sources

QUALIFICATION SERVICES
Trainings, seminars and business–meetings;
Bureau for translation and legalisation of documents;
Branch of the National Centre for Vocational Training

CONTACTS
Plovdiv Chamber of Commerce and Industry
7 Samara Str., Plovdiv, Bulgaria
Tel.: +359 32 908 999, + 359 32 908 998
Е-mail: office@pcci.bg 
Web: www.pcci.bg

THE ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

is a key instrument in the EU’s strat-
egy to boost growth and jobs. Bringing 
together close to 600 business support 
organisations from 50 countries, we help small companies 
seize the unparalleled business opportunities in the EU 
Single Market.

Our services are tailored to SMEs but are also available 
to all other businesses, universities and research centres.

The Enterprise Europe Network was launched in 
February 2008 by the Commission’s Directorate-General 
for Enterprise and Industry. It builds on the former Euro Info 
Centre (EIC) and Innovation Relay Centre (IRC) Networks, 
offering the combined services of these highly successful 
predecessors, and more - we are a true one-stop shop for 
small businesses. More than 4 000 experienced staff pro-
vide practical information and advice to European SMEs 
on specific EU matters in their own language.

The network is co-financed through the 
Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(CIP 2007-13), an EU funding programme designed to make 
European companies more competitive. 

Our member organisations include chambers of com-
merce and industry, technology centres, research institutes 
and development agencies. Most of them have been sup-
porting local businesses for a long time being aware of 
their clients’ strengths and needs.

All members of the Enterprise Europe Network are 
linked up through powerful databases, sharing knowl-
edge, sourcing technologies and business partners across 
all Network countries. 

The Enterprise Europe Network provides the following 
services:

Going international through: 
• Our business cooperation database 
• Participating in our matchmaking events across 

Europe

Technology transfer using Europe’s largest 
database of cutting-edge technologies 

access to finance 

advice and fast access to information on 
markets, legislation, IPR, and other EU issues

SMEs feedback mechanism

Additional information available on the Enterprise 
Europe Network web-site: 
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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Enterprise Europe Network 
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И 
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ 

Мрежата Enterprise Europe Network 

е най-голямата информационно-консултантска мрежа 
в Европа, чиято основна цел е да подпомага малките 
и средните предприятия в развитието на техния ино-
вативен потенциал и да повиши информираността им 
за политиките на Европейския съюз, насочени към биз-
неса. Създадена през 2008 г. от Европейската Комисия, 
мрежата отваря още една „врата” пред бизнеса към 
единния пазар, успешното партньорство, европейските 
фондове за финансиране, за да повиши конкурентос-
пособността на европейската икономика.

Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски 
Иновационни Центрове, мрежата Enterprise Europe 
Network включва повече от 580 организации и над 4 
000 опитни професионалисти от 50 държави. 
Enterprise Europe Network функционира във всяка от 
27-те страни-членки на ЕС, в страните кандидатки за 
членство: Хърватия, Турция, Македония, Черна гора; 
страните от Европейското икономическо простран-
ство – Норвегия и Исландия, както и в страни като 
САщ, Русия, Китай, япония, Южна Корея, Мексико, 
Украйна, Чили, Египет, Армения, Израел, Сирия, Тунис, 
Швейцария, Сърбия, Босна и Херцеговина.

Enterprise Europe Network в България

Enterprise Europe Network – Пловдив към Търговско-
Промишлена Камара – Пловдив е част от мрежата 
центрове Enterprise Europe Network в България, която 
осигурява пълно териториално покритие на страната.

Партньори в консорциума

Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации” - Координатор 

Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма

Българска търговско-промишлена палата - София

Търговско-промишлена камара - Пловдив 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   

Търговско-промишлена палата - Добрич   

Търговско-промишлена палата - ямбол

Търговско-промишлена палата - Враца 

Българска стопанска камара

Бизнес Информационен и Консултантски Център 
- Сандански

Бизнес център за подпомагане на МСП - Русе   

Център за иновации на БАН

Фондация “ГИС - Трансфер Център”

АРК консултинг ООД

Какво можем да направим за Вас?

Enterprise Europe Network предлага следните интегри-
рани бизнес, информационни и консултантски услуги:

 Повишаване на информираността и предос-
тавяне на консултации относно законодателството, 
стандартите и политиките на ЕС

 Достъп до европейски проекти и финансиране 
от ЕС

 Насърчаване на бизнес сътрудничеството меж-
ду МСП

 Съдействие да навлизане на международни 
пазари

 Насърчаване на иновациите и технологичния 
трансфер

 Допитвания до бизнеса и предоставяне на 
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обратна връзка на ЕК относно политиките на ЕС

Принцип на предоставянето на услуги

• общодостъпни
• безплатни за стандартно ниво
• платени за специализирано ниво

Секторни групи

Enterprise Europe Network – Пловдив към Търговско-
Промишлена Камара – Пловдив участва в най-голямата 
секторна група на мрежата AGRO FOOD, създадена с 
цел да насърчава сътрудничеството между фирмите, 
работещи в хранително-вкусовата промишленост, при-
лагайки и координирайки наличните инструменти и 
канали на мрежата и по-конкретно обмена на добри 
практики. Всички участниците в секторната група се 
ангажират да осъществяват подкрепа на конкретния 
бизнес сегмент, предоставяйки на фирмите общ пакет 
от услуги и включвайки ги в съвместни инициативи 
на секторната група по предварително изготвен план.
Подробна информация за дейността на всяка от сектор-
ните групи (общо 17), можете да намерите на страни-
цата на мрежата: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/my/
sector-groups/

През септември 2011 г. на Годишната конференция на 
мрежата Enterprise Europe Network, която се проведе 
във Варшава (Полша), секторната група AGRO FOOD бе 
отличена с голямата награда за НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 
на Европейската Комисия в категория: Секторни групи. 
На церемонията по връчването на наградата учас-
тие взе г-н Ангел Хронев, Enterprise Europe Network 
– Пловдив

Полезни връзки

• Enterprise Europe Network в България
http://www.enterprise-europe-network.bg
• Официален сайт на ЕС – портал ЕUROPA
http://europa.eu/

• Генерална дирекция „Предприятия и про-
мишленост“:  http://ec.europa.eu/enterprise
• Изпълнителна агенция за конкурентноспо-
собност и иновации (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci
• Бюро за подпомагане на износа на ЕК
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html
• Портал за МСП
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/   
• Структурни фондове на ЕС: 
http://www.eufunds.bg/

Antonio Tajani - European Commission Vice-president:
 „I want to help entrepreneurs tackle funding problems 
and red tape,“ he says. „Enterprise Europe Network is on 
the ground to offer practical solutions to the problems 
businesses are facing every day.“ 
 
Антонио Таяни - Заместник-председател на 
Европейската Комисия:
„Искам да помогнем  на предприемачите да се 
справят с трудностите във финансирането и бю-
рокрацията. Мрежата Enterprise Europe Network 
във всяко едно отношение  е способна  да предла-
га практически решения на проблемите, с които 
бизнесът се сблъсква всеки ден.“

 

Контакти:

Enterprise Europe Network
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР –ПЛОВДИВ:
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 999, (032) 908 998
Факс: (032) (032) 908 999, (032) 390 290
Е-mail: een@pcci.bg; Web: www.pcci.bg
Ангел Хронев, Елена Бояджиева
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Н А Ц И О Н А Л Е Н  Ц Е Н Т Ъ Р  З А 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В 
СИСТЕМАТА НА БТПП - КЛОН ПЛОВДИВ

Програмата и дейността на НЦПО - клон Пловдив е 
насочена към създаване на по-добър ред в управлени-
ето и предоставянето на квалификационни услуги за 
постигане на по-висока пригодност, конкурентоспосо-
бност и мотивация на обучаваните, за тяхната трудова 
и личностна реализация.

Центърът се утвърди като водеща организация в 
областта на професионалното обучение и се стреми: 
да поддържа постоянно ниво на качеството на услу-
гите; системно да провежда обучение за повишаване 
квалификацията на персонала и неговата мотивация; 
да въвежда иновативни подходи в обучението на въз-
растни; да оптимизира процесите – според изисква-
нията на клиента.

Контакти: 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

4003 Пловдив, ул.Самара №7
Тел.: (032) 908 984, 

Е-mail: office@pcci.bg Web: www.pcci.bg
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Годишна конференция на мрежата EEN, 26-28.09.2011 г. - Варшава (Полша)

Национални награди по безопасност и здраве при работа, декември 2011 г.Годишни награди на БТПП, декември 2011 г. 

Пътуващ семинар по ЗБУТ, 25-26.06.2011 г. – с. Врата, обл.Пловдив (край 
Белинташ)

Среща по проект С2С - Catering to Caterers Needs, 29-30.11.2011 г. - St Brieuc 
(Франция)

Конференция STARTUP, 14-15.05.2011 г. – Пловдив

Награда за Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, като най-значим 
партньор на ТПП - Стара Загора, декември 2011 г.

Кръгла маса по проблемите на трудовата експлоатация в региона
17.10.2011 г. - Пловдив
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОБЛАСТНО  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
ПЛОВДИВ - ПАРТНЬОР НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ 

Камара на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата 
на строителите -2006 г.. КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител 
на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната.

В областното  представителство на КСБ в Пловдив 
до момента в Централния професионален регистър 
(ЦПРС) са вписани 331 фирми, а членуват 144 пловдив-
ски строителни фирми. Членството в КСБ Пловдив 
наподобява клубен принцип. Политиката на органи-
зацията по отношение на приема на нови членове е 
консервативна, тъй членството в нея е белег за: добра 
търговска репутация, адекватен мениджмънт, трайна 
браншова принадлежност и клубна култура. 

От 2010 г. КСБ Пловдив е в нов собствен офис с площ около 300 кв.м., разполагащ 
с голяма многофункционална зала, делима на две зали с различна функция – за-
седателна и зала за обучение. Двете зали са модерно обзаведени и оборудвани с 
мултимедийна и озвучителна системи. Структурата на КСБ Пловдив включва две 
звена - “Регистър” и “Регионална политика”.

Звено “Регистър”
•  Организира правилното функциониране на Централния професионален ре-
гистър на строителя (ЦПРС) и максимално обхващане на работещите в отрасъла 
фирми.
• Подпомага фирмите в областта за включването им в ЦПРС. Осигурява равно-
поставеност и безпристрастност на всички фирми.
• Работи в мрежа с останалите областни структури

Звено “Регионална политика”

Раздел “Организационна дейност”
• Полага грижи за търговската репутация на членовете на Камарата, защитавайки професионалните им 
интереси.
• Събира информация за добра и лоша практика на фирмите – съвместно с други контролни органи.
• Създава модели за добра строителна площадка с помощта на експерти, сътрудничещи за проверки на 
значими обекти, със знанието на управителите.
• Информационно обслужване – създава база данни с информация полезна за членовете на Камарата и 
актуализира електронния сайт на КСБ Пловдив – www.plovdiv.ksb.bg.
• Инициира създаването на кръгли маси с представители на КИИП, КАБ, САБ, РДНСК и др. Изгражда мре-
жа от контакти с други организации от района на ЕС. Установява ефективни взаимоотношения с областните и 
общински институции.
• Подпомага Областния Съвет за превенция на корупция, чрез събиране на сигнали до Председателя на 
ОП Пламен Иванов, които гарантира осветяване и противодействие на корупционните практики.

Раздел “Междуфирмени политики”
• Осъществява формални контакти с цел създаване модел за хоризонтални връзки между различните 
професионални нива във фирмите, за взаимен обмен на информация и практики.
• Осъществява неформални контакти – Организират се посещения на строителни изложения Европа/
Азия/Америка. Търсят се нестандартни форми за срещи на фирми и поддържане на добри бизнес отношения 
между тях.
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Раздел “Професионална квалификация”
Предстои създаването на учебен център към КСБ, чиито основни цели са:
• Развиване на човешките ресурси в бранша с цел постигане на по-висока икономическа ефективност 
и конкурентоспособност.
• Партньорство с различни структури и организаци.
• Обобщаване информацията за нуждите на фирмите от специализирани курсове, чрез анкети и нефор-
мални срещи.
• Откриване и доразвиване на млади специалисти за управление на чужда корпоративна собственост.
• Картотекиране и  грижа за професионалната реализация на младите специалисти.
• Организиране срещи на фирмите с младите специалисти от професионалната гимназия по строителство.

През месец април 2009 година се постави началото на проекта АЗ МОГА ДА СТРОя. Той стартира като лична 
кауза на г-н Пламен Иванов. Към проекта се присъединява КСБ Пловдив, а на по-късен етап проектът се под-
крепя и от КАБ и КИИП. В проекта участват млади специалисти и преподаватели от Професионалната гимназия 
по строителство архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по строителни технологии в гр.Пловдив.

През 2010-2011 г. проекта АЗ МОГА ДА СТРОя пре-
раства в национален мащаб.

През 2011-2012 г. той стартира за трета поредна го-
дина и предстои разгръщането му в международен 
проект. 

Всяка година КСБ Пловдив отличава фирмите с най-
голям принос за строителния бранш в града и реги-
она, връчвайки годишните си награди. Наградите са 
разпределени в няколко категории, които отразяват 
различната специфика в дейността на фирмите.

Контакт:
гр. Пловдив

бул.”Марица” 154, 
Комплекс Хеброс 

секция А1, ет.3
тел./факс: 032 625135 

www.plovdiv.css.bg
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ПАРТНЬОР НА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА  - ПЛОВДИВ

Изипей АД e създадено през 2004 г. като част от 
Датамакс систем холдинг АД. 
Дружеството е оператор на EasyPay - система за из-
вършване на пощенски парични преводи и платежни 
услуги в реално време. Дейността на компанията в 
чужбина се извършва под бранд FexoPay – търговска 
марка с международна регистрация.

Изипей АД има изградена партньорска мрежа, която 
включва над 2000 офиса в България и Европа и про-
дължава да нараства - клонове на банки, търговски 
вериги, бизнес-центрове, други търговски организа-
ции, собствени гишета. 

EasyPay притежава следните предимства:

• плащате на едно гише различни задължения към 
търговски и комунални дружества;

• не се изисква предварителна регистрация; 
• избор на удобен за клиента офис чрез добре развита 

партньорска мрежа; 
• услугата плащане в брой на комунални сметки, такси 

и данъци е напълно безплатна за клиента; 
• работи с най-ниските на пазара такси за извършване 

на парични преводи;
• получаването на парични суми се извършва веднага 

след тяхното изпращане. 

Основните услуги, които EasyPay предлага:

• Получаване / изпращане на пари в брой
Еквивалент на класическия пощенски запис със 

следните предимства: 
- извършва се в реално време; 
- плащането може да бъде инициирано на гише, от 
сметка, през интернет, с банкова или кредитна карта. 

• Плащане на битови сметки 
Заплащане на комунални услуги - ток, вода, парно, 

телефон, интернет и др. 

• Плащане на данъци, такси, комисиони, наеми, 
нареждане на преводи 
Погасяване на задължения към банки и институ-

ции – данъци, осигуровки, такси, глоби, застраховки, 
кредити, наеми и др. 

• Масови плащания 
Изпращане на суми към неограничен брой лица, 

като по този начин могат да се изплащат заплати, ди-
виденти, комисионни, награди и т.н.

• Микросметка  
Използва се за плащания в ePay.bg, като е необхо-

димо да разполагате със средства по нея. Наличните 
по Микросметката суми могат да се изтеглят във всеки 
един момент - в брой, на гише, с превод от ePay.bg или 
чрез прехвърляне на сумата по банкова сметка.

• Предплатена кредитна карта 
Издаване на виртуална кредитна карта VISA, съв-

местно с Централна Кооперативна Банка. Ползва се 
веднага за пазаруване в Интернет, онлайн игри, резер-
вации на хотели, самолетни билети и др. 

Изипей АД дава възможност за многостранно 
сътрудничество с други бизнес организации:

• Да станете партньор на Изипей. 
Подходящи кандидати за партньорство са фирми и 

компании, които имат собствени обекти с добре развит 
клиентопоток. Предимство имат тези, които не са в не-
посредствена близост до друг представител на Изипей, 
с оглед по-равномерното разпределение на пазара. 

• Да събираме плащания във ваша полза - месечни 
такси, вноски, комисионни, наеми и др.
Автоматична система за контрол и следене на пла-

щанията и задълженията, която е подходяща за фирми, 
компании и лица, които събират периодични плащания. 

• Да изпращате фактури и получавате плащания по 
тях чрез системата Prepiska Finance съвместно с 
Инфонотари. 
Prepiska Finance е единствената система, която обе-

динява Billing, електронно фактуриране и събиране 
на вземания. 

• Да извършвате масови плащания. 
Услугата позволява плащане на неограничен брой 

лица, в удобен за тях офис от мрежата на Изипей. Могат 
да се изплащат заплати, дивиденти, комисионни, на-
гради и т.н. За целта е необходимо от собствения ви 
компютър да подадете информация за лицата, очак-
ващи плащания.

• Да рекламирате чрез Изипей - гарантиран канал 
за достъп до над 500 000 български домакинства 
МЕСЕЧНО в цялата страна. 

гр. София, ул. “Иван Вазов” № 16, ет.5
Търговски отдел: 02 921 08 51

Поддръжка на клиенти: 02 921 08 81

office@easypay.bg
www.easypay.bg
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Честването бе организирано от Областният съвет 
по условия на труд - Пловдив, Търговско-Промишлена 
Камара - Пловдив, с любезното домакинство на „либхер 
– Хаусгерете Марица” ЕООД и Клуба на специалиста по 
безопасност и здраве при работа.

По решение на Областния съвет по условия на труд– 
Пловдив, с почетна грамота бяха удостоени предприя-
тия, мениджъри, специалисти по безопасност и здраве 
при работа, и личности  популяризирали здравослов-
ните и безопасни условия на труд.

28 АПРИЛ - СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ТРУДА,  
СЕ ОТБЕЛЯЗА  ЗА ДЕВЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В ПЛОВДИВ,  

ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  ИВАН ТОТЕВ.
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ПРОЕКТ GREEN

ПАРТНЬОРИ

Координатор на проекта е:
Г-н Филиппо Мадзариол – Мениджър Проекти
Унионкамере Венето – Еуроспортелло Венето

Via delle Industrie, 19/d
I – 30175 Venezia – Marghera - Italy

Telephone:  +39 041 099 9411
Fax:  +39 041 099 9401

E-mail: mazzariol@eurosportelloveneto.it
Websites:

www.eurosportelloveneto.it
www.ven.camcom.it

Проектът е насочен към екологичния аспект 
на двата сектора: хранително-вкусова 
промишленост и строителни материали, 
включващи над 310 000 фирми и над 4 
милиона служители на европейско ниво.

ТОЙ ЦЕЛИ да допренесе за подобряване 
на дейностите на МСП в Европа, пряко 
обвързани с околната среда, както и да 
подкрепи центровете от мрежата Enterprise 
Europe Network при разрешаване на 
екологични проблеми на фирмите от тези 
два сектора. 

ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА СЛЕДНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ:
• проучване на държавните и частни 

мерки за опазване на околната среда в 
подкрепа на МСП от двата сектора, 

• изготвяне на база данни на доставчиците 
на услуги в областта на околната среда, 

• изготвяне на база данни на потенциални 
бенефициенти на услуги в областта на 
околната среда /МСП/, 

• сключване на Споразумения за 
сътрудничество на местно ниво с 
доставчиците на услуги в областта на 
околната среда, местните държавни 
администрации и сдружения на 
предприемачи,

• провеждане на серия от обучения за 
партньорите по проекта GREEN, за 
членовете на мрежата Enterprise Europe 
Network, както и за доставчиците на 
услуги в областта на околната среда,

• провеждане на работни срещи и 
обучения по места за фирми от двата 
сектора по места за фирми.

Унионкамере – Венето, Италия 
mazzariol@eurosportelloveneto.it

---
Търговско-Промишлена Палата - Арад, Румъния 

expo15@ccia-arad.ro 
---

Търговско-Промишлена Палата - Ираклион, Гърция 
katharak@katartisi.gr 

---
Българска Търговско-Промишлена Палата, България 

een@bcci.bg 
---

Словенска Търговско-Промишлена Палата, Словения 
antonija.cerar@gzs.si 

---
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, България 

eic@pcci.bg 
---

Стопанска Камара - Черна гора
tradusinovic@pkcg.org 

---
ТЕРА ТЕХНОПОЛИС ООД, Република Хърватска

ured@tera.hr
---

Фондация М.I.R. – Македония
emilija@mir.org.mk

---
Институт „Михайло Пупин” – Сърбия

sanja.vranes@institutepupin.com 
---

Търговско-Промишлена Палата - Мерсин, Турция
proje@mtso.org.tr

WWW.GREEN-EU.NET
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European Commission
Enterprise and Industry

ПОЛЗИТЕ ЗА:

Малките и средните предприятия:

• повишаване нивото на познанията в областта на европейското и националното 
законодателство, касаещо околната среда, по отношение на секторите храни и 
строителство;

• достъп до услуги в областта на околната среда;
• установяване на контакти с доставчици на услуги в областта на околната среда;
• подобряване на дейностите, пряко обвързани с околната среда.

Доставчиците на услуги в областта на околната среда:

• участие в серия обучения, организирани по проекта;
• повишаване нивото на познания в областта на европейското и националното 

законодателство, касаещо околната среда;
• установяване на контакти с местните МСП;
• работа в мрежа на местно и европейско ниво;
• придобиване на нови умения.

Членове на мрежата Enterprise Europe Network:

• достъп до всички документи /анализи, база данни, и т.н./, изготвени в рамките на 
проекта;

• възможност за съвместни обучения и разработени методологии;
• споделяне на добри практики и примери;
• сътрудничество при предоставяне на услуги в областта на околната среда на МСП.

Как да се присъедините към нас:

• Мрежата е отворена за всички членове на мрежата Enterprise Europe Network.
• Фирмите, които проявяват интерес, е необходимо да подпишат Споразумение за 

сътрудничество. 
• За повече информация по проекта: www.green-eu.net

Проектът GREEN е съфинансиран от Програмата за Конкурентноспособност и Иновации CIP на Европейския Съюз.
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СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАД ПЛОВДИВ
PLOVDIV CITY REFERENCE INFO 

Историческа справка за град Пловдив

  

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник на Троя и е 
по-древен от Рим, Атина или Константинопол. 

Траките /одриси и беси/ първи създават върху трихълмието укрепено селище, наречено от тях Евмолпия 
(Сладкозвучен, на името на митичния тракийски герой, цар и певец). 

През 342 г. пр. н. е. Филип II завладява селището, обгражда го със здрави крепостни стени и го назовава 
Филипополис (град на Филип). Но македонското управление трае само около половин век. Смъртта на Александър 
Велики, син на Филип II, подбужда свободолюбивите траки към въстание и Сеутес III, цар на одрисите, възста-
новява тракийското царство. 

По-късно Тримонциум става център на огромната провинция Тракия Романа. През 2 и 3 в. от н. е. градът е 
обявен за метрополис на провинцията със собствен сенат и общотракийско събрание (койнон тракон), упъл-
номощено да събира данъци и мита и да кове монети. Именно тогава Тримонциум достига своя икономически 
и културен зенит. 

В Тримонциум се пресичали няколко стратегически артерии в Римската империя, от които първата и най-важна 

СЪДЪРЖАНИЕ

Историческа справка за Пловдив
АИР „Старинен Пловдив”
Институции в града
Хотели
Университети
Музеи
Театри
Художествени галерии
Спа центрове
Молове
Конгресни центрове
Ресторанти
Вестници
Места за спорт 
Места за лов и спортен риболов
Пътеводители
Фестивали  

CONTENTS

Historical information about Plovdiv
Architectural and historical reserve „Old Town Plovdiv“
Institutions in Plovdiv
Hotels
Universities 
Museums
Theatres
Art galleries
Spa centers
Malls
Congress centers
Restaurants
Newspapers
Fitness, gym and sport centres
Hunt and fish
Guide-books
Festivals
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¬Виа Милитарис, е главният военен път на Балканския полуостров. Римляните бързо оценили важното стра-
тегическо местоположение на Тримонциум и предприели мащабно строителство на здрави, павирани с камък 
пътища, охранявани от патрули и белязани с километрични камъни (милиарий). 

Строят се също обществени сгради, храмове, бани, стадиони, театри. С разрастването си градът напуска 
очертанията на Трихълмието и се разпростира в низината. Старите укрепления са построени отново, издига се 
втора крепостна стена, за да обхване разрасналия се град. Тримонциум има модерни за времето си водоснаб-
дителна система и канализация. 

За великолепието на града основна роля са играели огромният стадион, амфитеатърът, баните и на първо 
място римският преаториум. Това била резиденцията на императорския управител на провинция Тракия, както и 
мястото, където отсядал императорът при посещенията си в града. Преаториумът се е намирал на Таксим тепе и 
имал внушителни размери (около 2 хектара), перфектни архитектурни пропорции, прекрасни колони, капители 
и корнизи. Древните автори описват мраморния трон, който бил разположен на най-западната точка, върху 
скалите. Оттук императорът можел да наблюдава ученията на войските, състезания и фестивали на стадиона, да 
размишлява върху държавническите грижи, съзерцавайки величествените очертания на Родопите и Балкана. 

За Римската империя настъпва период на упадък и тя се разцепва на две. Създадена е Източната римска 
империя ¬ Византия, и Пловдивският регион е включен в нея. През 330 г. столицата на империята се премества 
от Рим във великолепния Константинопол. Така в края на IV в. започва т.н “византийския период” в историята 
на града. 

VI век отбелязва нов етап в развитието на вечния град. Император Юстиниян Велики (527-565) обновява 
напълно Тримонциум. 

След създаването на Първото българско царство Пловдив се оказва пограничен град, изключително важен 
в непрестанните борби между Византийската империя и младата българска държава. Българите окупират града 
и цяла Тракия десетки пъти. За първи път през 812 г. хан Крум завладява Пловдив, но градът бил официално 
включен в пределите на българската държава от хан Маламир през 834 г. Пловдив преминава от ръце в ръце 
¬ и Симеон Велики (893-927), и наследникът му Петър (927-969), и Самуил (980-1014) го отвоювали отново от 
Византия. От осемте кръстоносни похода, продължили до 1291 г., Пловдив е по-малко или повече повлиян от 
първите четири, които преминават през града, а два от тях го оставят в пламъци. 

До завладяването му от турците градът преминава от ръце в ръце повече от 15 пъти. 
Турците нахлуват на Балканския полуостров през средата на 14 в., завладяват Константинопол и го превръщат 

в столица на Османската империя. Завладяването на долината на р. Марица и на града било поверено на лала 
Шакхин паша, чийто гроб и днес може да се види в двора на Имарет джамия. Така през 1364 г. градът е завладян 
от турците, които на свой ред му дават ново име ¬ Филибе. Попадайки във вътрешността на империята, Филибе 
губи значението си на важна крепост и на прага на Ориента постепенно израства модерен за времето си, ожи-
вен икономически център, град на търговци и занаятчии. Филибе напълно променил архитектурния си облик 
и се превърнал в типичен ориенталски град с особено очарование и мистичност. В града имало 55 джамии. 
Хълмовете опустели, но в подножието им кипяла оживена търговия. Пазарът се простирал между площада на 
Улу (днес Джумая) джамия и реката, където се намирали над 800 магазина. Още 300 можели да се преброят на 
каменния мост и оттатък реката. И днес пространството е най-оживеното търговско място на града. 

През първата половина на 19 век, наред с Истанбул, Солун и Одрин, Пловдив става голям икономически цен-
тър в европейската част на Турция. По суша или с шлепове по Марица стоките от града стигали до Солун, Енес и 
Истанбул и оттам поемали към целия свят. Пловдив същевременно бил център на огромна занаятчийска област, 
която обхващала почти цяла Югоизточна България. През 1853 г. населението на града вече наброявало 50 000 
души. Пловдивските търговци и занаятчии постепенно забогатели; престижът им пред Високата порта растял. 
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Санстефанският мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., създава Княжество България, включващо всички 
земи с преобладаващо българско население. Космополитният Пловдив като най-голям, богат и оживен български 
град естествено е обявен за столица на новата държава и седалище на временното руско управление начело 
с принц Дондуков-Корсаков. 

Пловдив има основна заслуга за историческия акт на Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия, обявено в града на 6 септември 1885 г. След Съединението Пловдив остава и до ден днешен е вторият 
по големина и значение град след столицата София. През 1888 е построен железопътен път между двата града. 

През 1892 г. градът е домакин на Първото българско изложение с чуждестранно участие. Наследник на това 
начинание днес е Пловдивският международен панаир. 

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив” 

     
Архитектурно-историческият резерват Старинен Пловдив обхваща Трихълмето, историческото сърце на 

Пловдив. Той представлява не само един от най-старите местности и градове като цяло, а също така е и уникален 
културен феномен оформил се през вековете. Резерватът заема площ от 35,28 хектара. Обявен с постановление 
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на Министерския Съвет Nо 143 от 22.05.1956 г.  Уникалното историческо напластяване в Старинен Пловдив е 
резултат от сложен обмен на влияния на този кръстопът, важна предпоставка за него са и природните дадености 
на тепетата на Пловдив. Резерватът е средище на живи традиции, на артистично общуване и вярвания. Той е 
привлекателно културно средище и център за развитие на културен туризъм.

Характерна за резервата е високата културна стойност на историческите пластове, особено на тези от 
Античността и Възраждането. Археологическите находки от римския период на града (І-ІVв.) са най-мащабно за-
пазени в него. По-древните останки (до ІV хилядолетие пр. Хр.) са концентрирани върху Трихълмието (Небеттепе), 
където се наблюдава континюитет на застрояването до наши дни, но има и дисперсно разположени останки 
като ясатепе 1 и  ясатепе 2  и Хълм Джендемтепе, които са от периода на VІ хилядолетие пр.н.е.  В началото на 
Османското господство (XV-XVIIв.), районът на трихълмието е бил разрушен. По - късно на  това Трихълмие е 
започнало изграждането на компактни български жилищни сгради, които са кулминационна точка на българ-
ското национално Възраждане (XVIII-XIX в.). Град Пловдив се приема като културна столица на България. Със 
своите 26 църкви той се обособява и като един уникален духовен център в Южна България. Притежава стари 
християнски храмове с ценни иконостаси със сложна и изящна композиция. Иконите в някои от храмовете са 
дело на най-известните български художници. Градът е известен със своята религиозна толерантност.

Старият град на Пловдив успешно съчетава този комплекс от исторически слоеве и е един от „живите” най 
- стари градове в Европа. Слоевете от различните епохи съществуват в хармония, като част от един хомогенен 
архитектурен ансамбъл, създавайки впечатлението за непрекъснато развиваща се среда, със запазена културна 
цялост на живи художествени и литературни традиции и религии - православна, католическа и мюсюлманска. В 
това се състои уникалната универсална стойност на архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив”. 
Той покрива район, в който се намират 500 постройки с определена архитектурна стойност. 

     

Обектите включени в основния туристически маршрут на територията на “Старинен Пловдив” са Балабанова 
Къща, къща Хиндлиян, храм “Св. Св. Константин и Елена”, къща Недкович, галерия Златю Бояджиев и Античен 
Театър. Най-важните археологически паметници са следните: Античен театър (края на І и началото на ІІ век,  
археологически комплекс “Небеттепе”, Археологически комплекс по ул. “Витоша” с крепостни стени от римския, 
ранновизонтийския и средновековния периоди, Източна порта на Филипопол (ІVв.).                     

Античен театър
Античният театър е разположен между Джамбаз и Таксим тепе и е построен в началото на II век пр.н.е. по 

времето на римския император Марк Улпий Траян. Издигнат на мястото на храм на тракийската богиня Бендида, 
Античният театър се намира в седловината между Таксим тепе и Джамбаз тепе. Той е блестящ пример за успешно 
реставриране и запазване на паметници от античността и е един от най-запазените антични театри в целия свят. 
В края на IV век голяма част от него е била разрушена, но благодарение на умелата реставрация, посетителите 
на Пловдив ще могат да му се наслаждават и за в бъдеще. Театърът е открит при археологически разкопки, 
провеждани от Регионалния Археологически музей в Пловдив в периода 1968-1984 г. 
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Той има полу-елипсовидна форма и се състои от театрон, полукръгла орхестра и сценична постройка. 
Театронът има два ранга, всеки с по четиринадесет реда седалки, отделени с диазома (хоризонтална пътека). 
Сценичната постройка е триетажна и е украсена със статуи, фризове, корнизи. Често Античният театър е по-
грешно наричан Амфитеатъра. Реално това е съвсем друг тип постройка от античността с елипсовидна форма. 
Капацитетът на Античния театър е 5000-7000 души. Заради специфичната си архитектура, театърът все още 
има отлична акустика и е едно от основните места за провеждане на концерти, спектакли и други културно-
обществени събития. Античният театър в Пловдив е домакин на ежегодния Верди фестивал, на Международния 
фолклорен фестивал, фестивали, посветени на джаза, операта, киното, театралното и дурги изкуства.

Археологически комплекс Ейрене
Археологически Комплекс Ейрене обхваща останките, в т.ч. уникални мозаечни платна от късноантична пред-

ставителна жилищна сграда, построена най-вероятно през IV-V век сл.н.е. като резиденция на виден гражданин 
на Филипополис, изповядващ ранното християнство. Комплексът е наречен така заради гръцкия надпис EIPHNH, 
положен от двете страни на женски образ на едно от мозаечните платна. Това е първото изображение от този 
тип, открито на територията на България. Комплексът е разкрит при археологически разкопки през 1983-1984 
г. Той е паметник на културата не само от национално, но и от световно значение. Мозайките са консервирани 
и реставрирани на място и изложени в подлез “Археологически”.

Небет тепе
Небет тепе е турското име (ньобет - стража) на Хълмът на стражите, който заедно с Джамбаз тепе и Таксим 

тепе оформят т.нар. Трихълмие на Пловдив. Небет тепе е мястото, на което няколко праисторически племена 
поставят основите на днешния Пловдив. И днес тук могат да се видят останки от тяхното поселище. На негово 
място през XII век пр.н.е. траките основават свой град, наречен Евмолпия - един от най-големите градски центрове 
на Европа за това време. Характерни за този тип градски центрове са дебелите и здрави крепостни стени, като 
най-старата част на крепостта е направена с циклопски градеж, т.е. чрез големи сиенитни блокове, подредени 
плътно без каквато и да е спойка. В рамките на крепостните стени са се намирали дворец и светилище. С времето 
Евмолпия се разраства по територията на цялото Трихълмие и достига до неговото подножие, като старата част 
на града остава като крепост на градския акропол в най-високата част на Небет тепе. От времето на Евмолпия 
в момента са останали части от западната крепостна стена с голяма четириъгълна кула и вход от вътрешната 
й страна. От времето на римската епоха през VI век и Юстиниан Велики се е запазила потерна (таен изход със 
стъпала в скалния масив, отвеждащи до десния бряг на Марица), направена като преустройство на северната 
стена. От времето на българското средновековие и най-вече от времето на Второто българско царство е запа-
зено впечатляващо правоъгълно водохранилище с огромната вместимост от 3000 литра. Водохранилищата от 
това време били използвани като източници на вода по време на вражески обсади. Археологическият комплекс 
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на Небет тепе е паметник на културата с национално значение.

Римски Одеон
Римският Одеон е чат от комплекса към Римския Форум или т.н. агора - централен градски площад - в 

Пловдив. Той е открит през 1988 г. при археологически разкопки на североизточната страна на Форума, а през 
1995 г. целият комплекс е обявен за паметник на културата от национално значение. След дълъг процес на 
финансиране, археологическо проучване, консервиране и реставрация, започнал през 1997 г., Римският Одеон 
е възстановен и отворен за посетители от 2004 г. Реално това е вторият античен театър на Филипополис, но е 
значително по-малък с места за 350 зрители. В началото на своето построяване през 1-2 век, Римският Одеон 
е служел като седалище на градското събрание (булевтерион). Век-два по-късно той е бил реконструиран като 
одеон, т.е. закрит театър с внушителна покривна конструкция. Римският Одеон се намира непосредствено до 
Централна Поща в Пловдив.

Римски стадион
Някога Римският стадион е бил една от най-внушителните архитектурни постройки на Филипопол. 

Понастоящем той е един от значимите паметници на античния Пловдив. Намира се под нивото на уличното 
движение на площад “Джумаята” западно от едноименната джамия на ската между Сахат тепе и Трихълмието 
(Джамбаз тепе, Таксим тепе и Небет тепе). Входът за стадиона е разположен под главната улица “Княз Александър 
I”. Римският стадион на Филипопол е построен през II век по образец на Делфийския стадион и в стила, характе-
рен за малоазиатските градове като Ефес и Милет. Стадионът е бил дълъг 1000 римски стъпки или 250 метра и 
широк 250 римски стъпки или 74 метра. Само пистата за надбягвания с колесници е дълга един римски стадий 
или 600 римски стъпки. Започвала е от главния вход на стадиона и след голям завой, наричан сфедон, дости-
гала до северната му част. В средата на сфедона се е намирал портал с полукръгла арка, извеждащ на улицата. 
Някога стадионът е побирал около 30 000 души на 14 пищно декорирани мраморни реда със седалки. В наши 
дни от стадиона се виждат северната му дъга с 13 реда седалки, северната част от пистата и порталът в средата 
на сфедона. Виждат се и долните части на колоните на акведукта, който някога захранвал водохранилището на 
Таксим тепе (Водоразпределителния хълм) с вода от Родопите. В разцвета на Филипопол през римската епоха 
II - IV век Римският стадион е бил главна арена за гладиаторски борби и редица спортни съревнования като 
Александрийските игри (в чест на Александър Македонски), Питийски (в чест на Аполон) и Кендрисийски игри 
(в чест на Аполон Кендрийски).

Римски Форум
Агората или Римският Форум на Филипополис се намира под нивото на уличното движение около двете 

страни на Централната поща в Пловдив. В северозападнта му част, в самото подножие на Трихълмието, се 
намира Римският Одеон, с който агората се превръща най-големият античен форумен комплекс в България. 
Някога форумът е играл роля на централен градски площад, в който са се фокусирали всички главни улици на 
древния Пловдив. Имал е традиционна правоъгълна форма с площ от 11 хектара и е бил ограден от магазини 
и обществени сгради. Голямото свободно пространство в центъра е имало каменна настилка и е било покрито 
с покрив, поставен на високи колони. Античният Форум е място, където са били съсредоточени политиче-
ският, икономическият, културният, социалният, религиозният и административният живот на Филипополис 
(Тримонциум). От самия форум са останали големи части от акрополната крепостна стена, прокарана по висо-
чините на Трихълмието. По намерените останки личат влияния от древно -тракийската и елинистичната епоха, 
римската и византийската епоха, българското средновековие. 

Бунарджик (хълм на Освободителите)
Бунарджика или Хълмът на изворите е едно от тепетата на Пловдив. Официалното му име е Хълм на 

Освободителите. Името Бунарджик идва от турската дума “бунар”, която означава кладенец, и символизира 
множество извори на хълма. По времето на римската епоха е бил известен и като хълма на Херкулес, понеже 
тук е била издигната голяма статуя на героя. Със своята височина от 108 метра, той е второто по височина тепе 
на Пловдив след Джамбаз тепе (285 м.). Бунарджика се намира на запад от центъра на Пловдив. Първото му 
залесяване се извършва след Руско-турската освободителна война през 1881 г., когато на хълма е построен 
Руският паметник, посветен на освобождението на Пловдив от турско робство. През 1901 г. тук е построен пър-
вият открит ресторант. След Втората Световна Война през 1954 г. на върха на хълма се издига втори паметник, 
наречен Паметник на Съветската армия, но повече познат като Паметник на Альоша, с чието име често наричат и 
самото тепе. Името Альоша идва от факта, че изобразеният воин е прототип на руския войник Алексей Скурлатов. 
Паметникът е внушителна статуя върху постамент от гранит и е висок 10.5 метра. Официално е открит през 1957 г. 
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Гребна база, Пловдив

     

Гребната база в Пловдив е най-голямата гребна база на Балканите. Това е единственото място в България, 
където могат да се провеждат сертифицирани международни състезания по гребни дисциплини.. Каналът е 
дълъг 2200 м, широк 120 м и дълбок 3 м. Реално Гребната база е част от един от най-големите спортни центро-
ве на България - Спортен Комплекс Пловдив, и се е превърнала в нарицателно име на комплекса, разположен 
в северозападната част на Града на тепетата близо до поречието на Марица. Освен Гребната база, спортният 
комплекс включва стадион “Пловдив” с места за 55 000 зрители, лекоатлетическа писта, закрит плувен басейн, 
открити и закрити тенис кортове, огромен парк, редица заведения, паркинг. Гребната база в Пловдив предос-
тавя отлични възможности за тренировки на професионални спортисти. Тя е известен и като голям риболовен 
център както за любители, така и за професионалисти. Не на последно място Гребната база е любимо място на 
пловдивчани за активен отдих, забавление и спортуване на открито.
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И Н С Т И Т У Ц И И  В  П Л О В Д И В

I N S T I T U T I O N S  I N  P L O V D I V

ОБлАСТНА АДМИНИСТРАЦИя – ПлОВДИВ
PLOVDIV DISTRICT ADMINISTRATION
Пловдив, пл. Никола Мушанов 1
Plovdiv, 1, Nikola Mushanov sq.
Tел./Tel.: 032 60 55 12
www.pd.government.bg

ОБщИНА ПлОВДИВ
MUNICIPALITY OF PLOVDIV
Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1
Plovdiv, 1, Stefan Stambolov sq.
Tел./Tel.: 032 65 67 00
www.plovdiv.bg

РАЙОНЕН СъД, ОКРъжЕН СъД, АПЕлАТИВЕН СъД
REGIONAL, ADMINISTRATIVE, COURT OF APPEALS
Пловдив, бул. 6-ти Септември 167
Plovdiv, 167, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 65 61 01
www.rs-plovdiv.com ;  www.os-plovdiv.com 

ОД на МВР ПлОВДИВ 
DISTRICT DIRECTION OF INTERIOR PLOVDIV Пловдив, ул. 
Княз Богориди 7  Plovdiv, 7, Knyaz Bogoridi str. Tел./Tel.: 
032 61 23; www.plovdiv.mvr.bg   

ПРОКУРАТУРА 
PROSECUTOR`S OFFICE 
Пловдив, пл. Съединение 3, ет.6 
Plovdiv, 3, Saedinenie, sq.  
Tел./Tel.: 032 60 04 01  
www.prb.bg/opplovdiv/bg/ 

АДВОКАТСКА КОлЕГИя – ПлОВДИВ 
BAR ASSOCIATION-PLOVDIV 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 163 
Plovdiv, 163, 6-ti Septemvri blvd.
Tел./Tel.: 032 62 31 38    
http://pak.lex.bg/   

РЕГИОНАлНА СлУжБА ПО ЗАЕТОСТТА 
REGIONAL EMPLOYMENT SERVICE 
Пловдив, ул. Самара 7 
Plovdiv, 7, Samara str. Tел./Tel.: 032 96 25 50   
www.zaetost.org/   

БЮРО ПО ТРУДА 
LABOUR OFFICE 
Пловдив, ул. Чернишевски 3 
Plovdiv, 3, Chernishevski str. 
Tел./Tel.: 032 64 03 44  

ИНСПЕКЦИя ПО ТРУДА 
LABOUR INSPECTORATE 
Пловдив, пл. Централен 1, ет.5 

Plovdiv, 1, Tsentralen sq. fl.5
Tел./Tel.: 032 62 52 76       
www.gli.government.bg/bg/page/215   

РЕГИОНАлЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 
REGIONAL INSPECTORATE OF EDUCATION 
Пловдив , ул. Цариброд 1 
Plovdiv, 1, Tsaribrod str. 
Tел./Tel.: 032 62 89 80   
http://www.rio-plovdiv.com/   

РЕГИОНАлНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИя 
REGIONAL HEALTH INSPECTORATE 
Пловдив, ул. Перущица 1 
Plovdiv, 1, Perushtica str. 
Tел./Tel.: 032 64 90 00    
www.riokozpd.com   

ЕлЕКТРОСНАБДяВАНЕ 
ELECTRICITY 
Пловдив, ул. Хр.Г.Данов 37 
Plovdiv, 37, Hr.G.Danov str. 
Tел./Tel.: 0700 1 7777   
www.evn.bg        

ТОПлОФИКАЦИя ПлОВДИВ ЕАД 
TOPLOFIKACIA PLOVDIV EAD 
Пловдив, ул. Васил левски 236 
Plovdiv, 236, Vasil Levski str. 
Tел./Tel.: 0700 1 7777   
www.evn-tp.bg    

ВИК ЕООД 
V I K  LTD 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 250 
Plovdiv, 6-ti Septemvri blvd. 
Tел./Tel.: 032 60 56 91   
www.vik.bg   

РЕГИОНАлНА ИНСПЕКЦИя ПО ОКОлНА СРЕДА И ВОДИ 
REGIONAL INSPECTORATE OF ENVIRONMENT AND WATER
Пловдив, бул. Марица 122 
Plovdiv, 122, Maritsa blvd. 
Tел./Tel.: 032 64 32 45   
www.plovdiv.riosv.com/   

ОУ “ПОжАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАщИТА НА 
НАСЕлЕНИЕТО” -  ПлОВДИВ 
DIRECTORATE FIRE SAFETY AND RESCUE - PLOVDIV 
Пловдив, ул. Преслав  33 
Plovdiv, 33, Preslav  
Tел./Tel.: 032 63 22 03  ;  www.fire-plovdiv.org   

лЕТИщЕ ПлОВДИВ 
AIRPORT PLOVDIV 
Област Пловдив, Община Родопи, с.Крумово 
Plovdiv district, Municipality Rodopi, village Krumovo 
Tел./Tel.: 032 60 11 27;   www.plovdivairport.com
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Х О Т Е Л И  В  П Л О В Д И В

P L O V D I V  H O T E L S   

НОВОТЕл ПлОВДИВ 
NOVOTEL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatyu Boyadzhiev str. 
Tел./Tel.:032 93 44 44;  www.novotel.com   

ПАРК ХОТЕл САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
PARK HOTEL SANKT PETERBURG 
Пловдив, бул. България 97 
Plovdiv, 97, Bulgaria blvd
Tел./Tel.: 032 91 03;   www.sphotel.net   

ДЕДЕМАН ХОТЕл ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС 
DEDEMAN HOTEL TRIMONTIUM PRINCESS 
Пловдив, ул. Кап. Райчо 2 
Plovdiv, 2, Kapitan Raycho str. 
Tел./Tel.:032 60 50 00;   www.dedeman.com   

НОВИЗ ХОТЕл 
NOVIZ HOTEL 
Пловдив, бул. Руски 55 
Plovdiv , 55, Ruski blvd. 
Tел./Tel.:  032 63 12 81;   www.hotel.noviz.com   

ХОТЕл АлИАНС 
HOTEL ALLIANCE 
Пловдив, бул. Васил Априлов 7 
Plovdiv, 7, Vasil Aprilov blvd. 
Tел./Tel.:032 64 63 33;   www.alliancehotel.com   

ХОТЕл БълГАРИя 
HOTEL BULGARIA 
Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 13, 
Plovdiv, 13, Patriarh Evtimiy str. 
Tел./Tel.: 032 63 35 99 

ХОТЕл МАРИЦА 
HOTEL MARITZA 
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 42 
Plovdiv, 42, Tzar Boris III Obedinitel blvd. 
Tел./Tel.: 032 95 27 35
www.victoria-group.net/hotelmaritza  

ХОТЕл лАЙПЦИГ 
HOTEL LEIPZIG 
Пловдив, бул. Руски 70
Plovdiv, 70, Ruski blvd. 
Tел./Tel.: 032 65 40 00; www.leipzig.bg  

ХОТЕл ГАБИ 
HOTEL GABI 
Пловдив, ул. Перущица 17А 
Plovdiv, 17A, Perushtitsa str. 
Tел./Tel.: 032 99 29 92; www.hotelgabi-bg.com  

ХОТЕл БОРИС ПАлАС 
HOTEL BORIS PALACE 
Пловдив, ул. Съборна 49 

Plovdiv, 49, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 26 63 79; www.borispalace.com  

АРТ ХОТЕл ДАлИ  
HOTEL DALI 
Пловдив, ул. Отец Паисий 11 
Plovdiv, 11, Otets Paisiy 
Tел./Tel.: 032 62 15 30; www.arthoteldali.com  

БИЗНЕС ХОТЕл ПлОВДИВ 
BUSINESS HOTEL PLOVDIV 
Пловдив, бул. Найчо Цанов 11 
Plovdiv, 11, Naicho Tsanov blvd. 
Tел./Tel.: 032 27 03 70; www.businesshotelplovdiv.com  

БУТИК ХОТЕл РОМАНТИКА 
HOTEL ROMANTICA 
Пловдив, ул. Ген. Гурко 17 
Plovdiv, 17, General Gurko, str. 
Tел./Tel.: 032 62 26 75; www.hotelromantica.net  

ПАРК ХОТЕл ИМПЕРИАл 
HOTEL IMPERIAL 
Пловдив, ул. лев Толстой 6 
Plovdiv, 6, Lev Tolstoy str. 
Tел./Tel.: 032 60 07 30; www.hotelimperial.bg  

ХОТЕл АВИОН 
HOTEL AVION 
Пловдив, ул. Хан Пресиян 15 
Plovdiv, 15 Kan Presiqn str. 
Tел./Tel.: 032 96 74 51; www.hotelavion.info  

ХОТЕл АФРОДИТА 
HOTEL AFRODITA 
Пловдив, бул. Пещерско шосе 84 
Plovdiv, 84, Peshtersko shose blvd. 
Tел./Tel.: 032 99 09 10; www.afroditabg.com  

ХОТЕл ГЕРДжИКА 
HOTEL GERDZHIKA 
Пловдив, ул. Победа N 1 
Plovdiv, 1 Pobeda str. 
Tел./Tel.: 032 96 73 00; www.gerdjika.com  

ХОТЕл ДАФИ 
HOTEL DAFI 
Пловдив,  Кв.Капана, ул. Г.Бенковски  23 
Plovdiv, 23, G.Benkovski str 
Tел./Tel.: 032 62 00 41; www.hoteldafi.com  

ХОТЕл ЕГО 
HOTEL EGO 
Tел./Tel.: 032 63 62 61; www.hotelego.info  

ХОТЕл ЕлИТ 
HOTEL ELIT 
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53 
Plovdiv, 53, Raiko Daskalov str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 37; www.hotel-elite.eu  
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ХОТЕл КЕНДРОС 
HOTEL KENDROS 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 268 
Plovdiv, 268, 6-ti Septemvri blvd. 
Tел./Tel.: 032 63 63 02; www.kendroshotel.com  

ХОТЕл МЕТРОПОл 
HOTEL METROPOL 
Пловдив, бул. България 7 
Plovdiv, 7 Bulgaria blvd. 
Tел./Tel.: 032 94 09 00; www.hotel-metropol.net  

ХОТЕл МИРЕНА 
HOTEL MIRENA 
Пловдив, бул. Мария луиза 64 
Plovdiv, 64, Maria Luiza blvd. 
Tел./Tel.: 032 62 05 53; www.mirenahotel.com  

ХОТЕл НОРД 
HOTEL NORD 
Пловдив, ул. Ибър 33А 
Plovdiv, 33, Ibar str. 
Tел./Tel.: 032 90 79 79; www.hotelnord-bg.com  

ХОТЕл НОРИС 
HOTEL NORIS 
Пловдив, ул. Иларион Макириополски 27 
Plovdiv, 27, Ilarion Makariopolski str. 
Tел./Tel.: 032 63 17 18; www.noris.bg  

ХОТЕл РЕАл 
HOTEL REAL 
Пловдив, ул. Георги Войтех 2 
Plovdiv, 2, Georgi Voiteh str. 
Tел./Tel.: 032 27 81 30; www.real-hotel.com  

ХОТЕл РЕНЕСАНС 
HOTEL RENAISSANCE 
Пловдив, пл. Възраждане 1 
Plovdiv, 1, Vazrajdane sq. 
Tел./Tel.: 032 26 69 66; www.renaissance-bg.com  

ХОТЕл РОДОПИ 
HOTEL RODOPI 
Пловдив, бул. Кукленско шосе 12 
Plovdiv, 12, Kuklensko shose blvd. 
Tел./Tel.: 032 61 08; www.hotelrodopi.com  

ХОТЕл ФИлИПОПОлИС 
HOTEL PHILIPOPOLIS 
Пловдив, ул. Брезовско шосе 145 А 
Plovdiv, 145 A, Brezovsko shose str. 
Tел./Tel.: 032 90 48 60; www.hotelphilippopolis.com  

ХОТЕл ЧЕлСИ 
HOTEL CHELSI 
Пловдив, ул. Раковски 16а 
Plovdiv, 16A, Rakovski str. 
Tел./Tel.: 032 62 46 99; www.chelsea3000.hit.bg  

ХОТЕл ОДЕОН 

HOTEL ODEON 
Пловдив, ул. Отец Паисий 40 
Plovdiv, 40, Otets Paisiy str. 
Tел./Tel.: 032 62 20 65; www.hotelodeon.net  

ХОТЕл ХЕБРОС 
HOTEL HEBROS 
Tел./Tel.: 032  26 01 80; www.hebros-hotel.com  

ХОТЕл АКВАлЕНД 
HOTEL AQUALAND 
Пловдив, ж.к.Тракия 
Plovdiv, Takiya 
Tел./Tel.: 032 99 42 22; www.hotel.aqualand.bg   

ХОТЕл НИКОл 
HOTEL NIKOL 
Пловдив, бул. България 144 
Plovdiv, 144, Bulgaria blvd. 
Tел./Tel.: 032 96 96 26; www.hotel-nicol.com  

ХОТЕл ГлОБУС 
HOTEL GLOBUS 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 38 
Plovdiv, 38, 6-ти Septemvri blvd. 
Tел./Tel.: 032 68 64 84; www.hotelglobus-bg.com  

ХОТЕл ФЕНИКС КлУБ 
HOTEL FENIKS KLUB 
Пловдив, ул. Силиврия 18А 
Plovdiv, 18 A, Silivriya str. 
Tел./Tel.: 032 69 36 75;   www.fenixclub.hit.bg   

РЕЗИДЕНЦИя СТАРИяТ ГРАД 
THE OLD TOWN RESIDENCE 
Пловдив, ул. Княз Церетелев 1 
Plovdiv, Old town, 1, Prens Tseretelev str. 
Tел./Tel.: 032 63 23 89; www.theoldtownresidence.com  

ХОТЕлСКИ КОМПлЕКС ДжИя БИЙЧ 
HOTEL DZHIA BEACH 
Tел./Tel.: 0887 14 16 54; www.djiabeach.hit.bg  

ХОТЕлСКИ КОМПлЕКС РАЧИЧ 
HOTEL RACHICH 
Пловдив, ул. Ал. Батенберг 26 
Plovdiv, 26, Aleksandar Batenberg str. 
Tел./Tel.: 032 63 11 00 ;  www.racicbg.com   

ХОТЕл FAMOUS HOUSE 
HOTEL FAMOUSE HOSE 
Пловдив, ул. Бетовен 4 
Plovdiv, 4 Betoven str. 
Tел./Tel.: 032 27 98 00;  www.famoushouse.eu/bg   

ХОТЕл SPS 
HOTEL SPS 
Пловдив, бул. Освобождение 3 
Plovdiv, 3, Osvobojdenie blvd. 
Tел./Tel.: 032 65 91 11; www.sps.spravka-bg.com   
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АПАРТ ХОТЕл BRIGHT HOUSE 
APART-HOTEL BRIGHT HOUSE 
Пловдив, ул. Георги Бенковски 21 
Plovdiv, 21, Georgi Benkovski str. 
Tел./Tel.: 032 65 08 00; www.brighthouse-pl.com  

ХОТЕл BELLE VILLE 
HOTEL BELLE VILLE 
Пловдив, ул. П.Р.Славейков 24-26 
Plovdiv, 24-26, P.R.Slaveikov str. 
Tел./Tel.: 032 62 39 31; www.belleville.hit.bg   

С П А  В  Р А Й О Н А  Н А  П Л О В Д И В

S P A  C E N T R E S  I N  P L O V D I V

  

СПА ЦЕНТъР НОВОТЕл ПлОВДИВ 
SPA CENTER NOVOTEL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatio Boyadzhiev 
Tел./Tel.: 032 93 44 44;  www.novotel.com   

СПА ЦЕНТъР ХОТЕл ДЕДЕМАН ТРИМОНЦИУМ 
ПРИНЦЕС 
SPA CENTER HOTEL DEDEMAN TRIMONTZIUM PRINCESS 
Пловдив,  ул. Кап. Райчо 
Plovdiv, Kapitan Raicho str. 
Tел./Tel.: 032 60 50 71 ; www.dedeman.com   

РЕлАКС ЦЕНТъР НОВИЗ 
RELAX CENTER NOVIZ 
Пловдив, бул.Руски 55 
Plovdiv, 55, Ruski blvd.  
www.hotel.noviz.com   

СПОРТЕН ЦЕНТъР ХОТЕл АлИАНС  
HOTEL ALLIANCE SPORT CENTER 
Пловдив, бул. “Васил Априлов” 7 
Plovdiv, 7, Vasil Aprilov str.  
www.alliancehotel.com   

СПА ЦЕНТъР ХОТЕл КЕНДРОС 
HOTEL KENDROS SPA CENTER 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 268 
Plovdiv, 268, 6-ti Septemvri blvd.  
www.kendroshotel.com   

СПА ЦЕНТъР КОМПлЕКС АКАВАлЕНД  
SPA CENTER AQUALAND COMPLEX 
Пловдив, ж.к. Тракия 
Plovdiv, housing complex Trakia  

БИ УЕл ЕООД 
BE WELL LTD  
Пловдив, бул. Мария луиза 47
Plovdiv, 47, Mariya Luiza blvd. 
тел: 032 58 53 77    

ЙОГА СПОРТЕН КлУБ АМРИТА  
SPORT CLUB FOR YOGA ARMITA 

Пловдив, жк. Тракия, бл.3, вх.А,ет. 7, ап.26 
Plovdiv, Trakia, block of flats 3,floor 7 
Tел./Tel.: 0898 53 12 86   

МАСАжНО СТУДИО СТЕлИНАС 
MASSAGE STUDIO STELINAS 
Пловдив, ул.лайпциг 20 
Plovdiv, 20, Laiptzig str. 
Tел./Tel.: 0893 43 78 70  

САлОН ЗА КРАСОТА ПЕРФЕКТО РЕлАКС 
BEAUTY SALON PERFECTO RELAX 
Пловдив, ул. любен Каравелов 9А 
Plovdiv, 9A, Liuben Karavelov str.  
www.salonia.bg   

МЕДИКО-КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНъР МАРИНА 
MEDICO-COSMETIC CENTER MARINA 
Пловдив, ул. Горно Броди 10 
Plovdiv, 10, Gorno Brodi str.  
www.studio-marina.net   

СПА СТУДИО КАДИФЕ 
SPA STUDIO CADIFE 
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1 
Plovdiv, 1, Han Kubrat str.  
www.spastudio-kadife.com   

СКЕРЗО СПА И КОЗМЕТИКА 
SKERZZO SPA&COSMETICS 
Пловдив, ул. Цар Асен 8 
Plovdiv, 8, Tzar Asen str.  
www.skerzzo.com   

СПА ХОТЕл ХИСАР 
SPA HOTEL HISSAR 
Хисар, бул. Г. Гурко 1 
Hissar, 1, General Gurko blvd. 
Tел./Tel.: 0337 6 27 81  

СПА ХОТЕл АУГУСТА 
SPA HOTEL AUGUSTA 
Хисар, бул. Г. Гурко 3 
Hissar, 3, General Gurko blvd. 
Tел./Tel.: 0337 6 22 55   

ХОТЕл ГАлЕРИ  
HOTEL GALERI 
Хисаря, бул. Гурко 15 
Hissar, 15, General Gurko blvd. 
Tел./Tel.: 0337 6 20 85  

ХОТЕл АлБЕНА  
HOTEL ALBENA 
Хисаря, ул. Деветте деца на Еани 8 
Hissar, 8, Devette deca na Eani str. 
Tел./Tel.: 0337 6 55 81
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В И С Ш И  У Ч Е Б Н И  З А В Е Д Е Н И Я 

U N I V E R S I T I E S 

ПлОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИлЕНДАРСКИ 
PLOVDIV UNIVERSITY PAISIY HILENDARSKI 
Пловдив, ул. Цар Асен, 24, 
Plovdiv, 24, Tsar Asen str. 
Tел./Tel.: 032 26 12 61, www.pu.acad.bg  

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИя, ФИлИАл 
ПлОВДИВ 
TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, PLOVDIV BRANCH 
Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25
Plovdiv, 25, Tsanko Diuustabanov str. 
Tел./Tel.: 032 65 95 59, www.tu-plovdiv.bg   

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПлОВДИВ 
AGRICULTURAL UNIVERSITY PLOVDIV 
Пловдив, бул. Менделеев 12
Plovdiv, 12, Mendeleev blvd. 
Tел./Tel.: 032 65 42 00, www.au-plovdiv.bg

АКАДЕМИя ЗА МУЗИКАлНО, ТАНЦОВО И 
ИЗОБРАЗИТЕлНО ИЗКУСТВО 
ART ACADEMY PLOVDIV 
Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2
Plovdiv, 2, Todor Samodumov str. 
Tел./Tel.: 032 60 14 41,   www.artacademyplovdiv.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПлОВДИВ 
MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV 
Пловдив, бул. Васил Априлов 15A
Plovdiv, 15A, Vasil Aprilov blvd. 
Tел./Tel.: 032 60 23 68,  www.meduniversity-plovdiv.bg

МЕДИЦИНСКИ КОлЕж ПлОВДИВ 
MEDICAL COLLEGE PLOVDIV 
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 120 
Plovdiv, 120, Bratya Bakston str. 
Tел./Tel.: 032 69 37 05;   http://medcollege-plovdiv.org   

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕлНИ ТЕХНОлОГИИ 
UNIVERSITY OF FOOD TECNOLOGY 
Пловдив,  бул. Марица 26 
Plovdiv, 26, Maritsa blvd. 
Tел./Tel.: 032 64 30 05,  http://uft-plovdiv.bg

ВИСШЕ УЧИлИщЕ ЗЕМЕДЕлСКИ КОлЕж ПлОВДИВ 
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL 
DEVELOPMENT
Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78 
Tел./Tel.: (032) 960 360, www.agricollege.com

ЕВРОПЕЙСКИ КОлЕж ПО ИКОНОМИКА И УПРАВлЕНИЕ 
EUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT
гр. Пловдив 4004, ул. “Задруга” № 18 
www.ecem.org

М У З Е И  

M U S E U M S

АРХЕОлОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM  
Пловдив, пл. Съединение 1 
Plovdiv, 1, Saedinenie sq. 
Tел./Tel.: 032 63 31 06 
www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

РЕГИОНАлЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
REGIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM 
Пловдив, ул. Д-р Ст. Чомаков 2 
Plovdiv, 2, St. Chomakov str. 
Tел./Tel.: 032 62 56 54,   www.ethnograph.info 

КУлТУРЕН ЦЕНТъР ТРАКАРТ 
CULTURAL CENTER TRAKART 
Пловдив, подлез Археологически 
Plovdiv, underpass Archaeological 
Tел./Tel.: 032 63 13 03,   www.trakart.org  

РЕГИОНАлЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
REGIONAL HISTORICAL MUSEUM 
Пловдив, пл. Съединение  1 
Plovdiv, Saedinenie sq. 1 
Tел./Tel.: 032 62 94 09 ; www.historymuseumplovdiv.org

РЕГИОНАлЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПлОВДИВ 
REGIONAL NATURAL HISTORY MUSEUM 
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 34 
Plovdiv, 34, Hristo G. Danov str. 
Tел./Tel.: 032 62 66 83,   http:rnhm.org 

БАлАБАНОВАТА КъщА 
BALABANOV HOUSE 
Пловдив, ул. Константин Стоилов 57
Plovdiv, 57, Konstantin Stoilov str. 
Tел./Tel.: 032 62 70 82,  http:oldplovdiv.com 

ДАНЧОВА КъщА 
DANCHOV HOUSE 
Пловдив, ул. Арх. Христо Пеев 2А
Plovdiv, 2A, Arch. Hrtisto Peev str. 
Tел./Tel.: 032 63 26 84

Т Е А Т Р И

T H E A T R E S   

 

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТъР ПлОВДИВ 
THE PLOVDIV DRAMA THEATRE 
Пловдив, ул. Княз Александър I 38
Plovdiv, 38, Knyaz Aleksandar I str. 
Tел./Tel.: 032 27 12 70,  www.dtp.bg

ТЕАТъР HAND 
HAND THEATRE 
Пловдив, бул. Руски 18
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Plovdiv, 18, Ruski blvd. 
Tел./Tel.: 0898 49 26 72;    www.handtheatre.com

ДъРжАВЕН КУКлЕН ТЕАТъР ПлОВДИВ 
PUPPET THEATRE PLOVDIV 
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 14
Plovdiv, 14, Hr. G. Danov
Tел./Tel.: 032 62 32 75,  www.pptheatre.com  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н И  Г А Л Е Р И И

G A L L E R I E S

  

ГРАДСКА ХУДОжЕСТВЕНА ГАлЕРИя 
Пловдив, ул. Съборна 14A
Plovdiv, 14a, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 26 37 90,   http://art.domino.bg 

ГАлЕРИя НЕОДОРА 
NEODORA GALLERY 
Пловдив, ул. Гладстон 18
Plovdiv, 18, Gladston str. 
Tел./Tel.: 032 62 04 46, http://neodora.tripod.com

ГАлЕРИя САРИЕВ 
GALLERY SARIEV 
Пловдив, ул. Отец Паисий 40
Plovdiv, 40, Otets Paisiy str. 
Tел./Tel.: 0888 52 03 75,  www.sariev-gallery.com 

АРТ ГАлЕРИя МУЗЕЙ ФИлИПОПОлИС 
ART GALLERY MUSEUM PHILIPOPOLIS  
Пловдив, ул. Съборна  29
Plovdiv, 29, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 62 27 42,  www.philippopolis.com  

ГАлЕРИя АСПЕКТ 
GALLERY ASPECT 
Пловдив, ул. пл. Стефан Стамболов 1A
Plovdiv, 1A Stefan Stambolov str. 
Tел./Tel.: 032 51 11 47,  www.galleryaspect.com 

ГАлЕРИя ЕлИСТА 
GALLERY ELISTA 
Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 14
Plovdiv, 14, Hristo Dyukmedzhiev str. 
Tел./Tel.: 0886 10 39 95,  www.gallery-elista.com 

ГАлЕРИя КОРИДОР 
GALLERY CORRIDOR 
Пловдив, ул. Константин Стоилов 36
Plovdiv, 36, Konstantin Stoilov str. 
Tел./Tel.: 032 63 88 68,  www.corridor.arttoday.org  

ГАлЕРИя РОМФЕя 
GALLERY ROMFEIA 
Пловдив, бул. Марица 83
Plovdiv, 83, Maritsa blvd. 
Tел./Tel.: 032 95 06 08,  www.romfeia.net  

ГАлЕРИя БялА ЗОНА 
WHITE ZONE GALLERY 
Пловдив, ул. Петър Парчевич 14
Plovdiv, 14, Petar Parchevich str. 
Tел./Tel.: 0886 53 61 50, www.whitezonegallery.blogs-
pot.com

В Е С Т Н И Ц И

N E W S P A P E R S  

ВЕСТНИК МАРИЦА 
NEWSPAPER MARITZA 
Tел./Tel.: 032 60 34 50; 60 34 37;   www.marica.bg    

ВЕСТНИК НОВИяТ ГлАС 
NEWSPAPER NOVIAT GLAS 
Tел./Tel.: 032 90 24 03; 90 24 27   
www.novglas.com   

ВЕСТНИК 24 ЧАСА ПлОВДИВ 
NEWSPAPER 24 HOURS PLOVDIV 
Tел./Tel.: 032 64 69 27; 0888 85 46 91  

ВЕСТНИК СТРОИТЕлСТВО ИМОТИ 
NEWSPAPER REAL ESTATES AND BUILDINGS 
Tел./Tel.: 032 63 14 20;   www.stroitelstvoimoti.com

Р Е Л И Г И О З Н И  Х Р А М О В Е
R E L I G I O U S  T E M P L E S

ХРАМ СВ. ПЕТКА  
TEMPLE ST. PETKA 
Пловдив, бул. Княгиня Мария-луиза 36 
Plovdiv, 36, Kniaginya Mariya-Luiza 
Tел./Tel.: 032 63 32 64   

ЦъРКВА СВ. БОГОРОДИЦА - КАТЕДРАлЕН ХРАМ СВЕТА 
БОГОРОДИЦА 
CHURCH ST. BOGORODICA – CATHEDRAL ST. 
BOGORODICA 
Пловдив, ул. Съборна 6 
Plovdiv , 6, Saborna str. 
Tел./Tel.:032 62 32 65  

МИТРОПОлИТСКИ ХРАМ СВ. МАРИНА  
TEMPLE MITROPOLITSKI ST. MARINA 
Пловдив, ул. Д-р Георги Вълкович 7 
Plovdiv, 7, D-r Georgi Valkovich 
Tел./Tel.: 032 62 32 76  

ХРАМ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕлЕНА TEMPLE 
ST. KONSTANTIN AND ELENA 
Пловдив, ул. Съборна 24 
Plovdiv, 24, Saborna str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 73  

ХРАМ СВЕТА НЕДЕля С ПАРАКлИС СВЕТО ВъВЕДЕНИЕ 
БОГОРОДИЧНО TEMPLE 
ST. NEDELYA WITH CHAPEL ST. VAVEDENIE 
BOGORODICHNO 
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Пловдив, ул. Петко Р. Славейков 40 
Plovdiv, 40, Petko R. Slaveikov str. 
Tел./Tel.:032 62 32 70  

ХРАМ СВЕТИ НИКОлАЙ 
TEMPLE ST. NIKOLAY
Пловдив, ул. Митрополит Паисий и площад 
Чалъковци 
Plovdiv, Mitropolit Paisii str. and Chalakovci sq.  

ХРАМ СВЕТИ ДИМИТъР 
TEMPLE ST. DIMITAR 
Пловдив, Джамбаз тепе 
Plovdiv, Djambaz tepe  

ХРАМ СВ.СВ. ПЕТъР И ПАВЕл 
TEMPLE ST PETAR AND ST PAVEL 
Пловдив, ул. Никола Петков 2 
Plovdiv, 2, Nikola Petkov str. 
Tел./Tel.: 032 64 36 44  

ХРАМ СВ.СВ. КИРИл И МЕТОДИЙ 
TEMPLE ST. KIRIL AND ST. METODII 
Пловдив, ул. 4-ти януари 27 
Plovdiv, 27, 4-ti January str.  
Tел./Tel.: 032 62 32 68  

ХРАМ СВЕТИ ИВАН РИлСКИ
TEMPLE ST. IVAN RILSKI
Пловдив, ул.Васил левски 85 
Plovdiv, 85, Vasil Levski str. 
Tел./Tel.: 032 96 01 92   

ЦъРКВАТА СВЕТИ ГЕОРГИ 
CHURCH ST. GEORGI  
Пловдив, ул. янко Сакъзов 15 
Plovdiv, 15, Ianko Sakazov str. 
Tел./Tel.: 032 64 27 94  

КАТОлИЧЕСКА  ЦъРКВА СВЕТИ лЮДВИГ  
Пловдив, бул. Княгиня Мария - луиза 3 
Plovdiv,3, Kniaginya Mariya – Luiza blvd. 
Tел./Tel.: 032 62 84 30  

ИМАРЕТ ДжАМИя 
Пловдив, южния бряг на р. Марица до пешеходния 
мост 
Plovdiv, southern coast of Maritza river, near to pedes-
trian bridge  

ДжУМАя ДжАМИя 
DJUMAIA DJAMIA 
Пловдив, пл. Джумаята 
Plovdiv, Djumaiata sq. 
Tел./Tel.: 032/ 62 90 97    

АРМЕНСКА ЦъРКВА СВ.КЕВОРК 
ARMENIAN CHURCH ST. KEVORK 
Пловдив, ул. Турист 2 
Plovdiv, 2, TOURIST str. 
Tел./Tel.: 032 63 28 04  

ХРАМ СВЕТА ТРОИЦА 
Пловдив, ул. Архимандрит Евлоги 1 
Plovdiv, 1, Arhamandrit Evlogi  
Tел./Tel.: 032 69 23 07  

ПлОВДИВСКА МИТРОПОлИя 
PLOVDIVSKA MITROPOLIYA 
Пловдив, ул. Станислав Доспевски 16 
Plovdiv, 16, Stanislav Dospevski str. 
Tел./Tel.:032 62 32 60  

ХРАМ СВ. АРАХАНГЕл МИХАИл 
TEMPLE ST. ARHANGEL MIHAIL 
Пловдив, бул. Княгиня Мария - луиза 105 
Plovdiv, 105, Kniaginya Mariya – Luiza 105 
Tел./Tel.: 032 62 50 88  

ХРАМ СВ. ПРОРОК ИлИя 
TEMPLE ST. PROPHET ILIYA 
Пловдив, ул. Храбрец 17А 
Plovdiv, 17A, Hrabretz str. 
Tел./Tel.: 032 63 25 87

С П О Р Т Н И  Ц Е Н Т Р О В Е

F I T N E S S  A N D  S P O R T  C E N T R E S  

СПОРТЕН ЦЕНТъР ОПТИМУМ
OPTIMUM SPORT CENTER
Пловдив , Асеновградско шосе 3 
Plovdiv , 3, Asenovgradsko shosse 
Tел./Tel.: 0892/ 41 35 79;   http://scoptimum.com   

АРЕНА- ИГРИщЕ ЗА МИНИ ФУТБОл 
ARENA – MINI FOOTBALL 
Пловдив ,бул.Христо Ботев Запад 
Plovdiv, West Hristo Botev blvd. 
Tел./Tel.: 0892/ 92 92 62
http://www.igrishte-arena.com

Спортен център Арена – игрище за мини футбол, 
игрище за плажен волейбол,игрище за стрийт бол 
ARENA sport center – mini football and beach volleyball, 
streetball pit 
Пловдив , жк.Тракия ,  до блок 33А(срещу Метро) 
Plovdiv, Ttrakia housing complex, near 33A block of flats 
(opposite METRO) 
Tел./Tel.: 0882 30 74 91   

Авангард Фитнес енд Спа – фитнес спа , игрища за 
мини футбол и зала за тенис на маса 
AVANTGARDE fitness and spa center- mini football and 
table tennis, fitness and spa 
Пловдив , жк.Тракия зад бл.96 (Срещу католическата 
църква) 
Plovdiv, Trakia housing complex, behind 96 block of flats 
(opposite the chearch) 
Tел./Tel.: 0882 30 30 35;   http://fitness-avantgarde.com    

Картинг Писта лаута – писта за картинг 
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LAUTA karting track 
Пловдив, бул.Санкт Петербург ( до стадион 
локомотив ) 
Plovdiv , Sankt Peterburg blvd. (near stadium 
Lokomotive) 
Tел./Tel.: 032 63 18 52 ;  http://kartinglauta.com   

Комплекс Екскалибур – боулинг зала 
EXCALIBUR complex – bowling 
Пловдив, бул.Санкт Петербург ( до стадион 
локомотив ) 
Plovdiv, Sankt Peterburg blvd. (near stadium 
Lokomotive) 
Tел./Tel.: 032 63 18 52 ;  www.excalibur-bg.com    

Фитнес център Идеал Спорт – фитнес 
център,Йога,масажи,Кик-бокс, Каланетика, Аеробика, 
зала за тенис на маса 
IDEAL SPORT fitness center- Yoga, fitness, massages, 
kick-boxing and myai thai, aerobics, table tennis 
Пловдив жк. Тракия, бул. Съединение 14 
Plovdiv, Trakia housing complex, 14, Saedinenie blvrd.   
http://idealsportbg.com   

Тенис Клуб Албена – Пловдив 
ALBENA tennis club - Plovdiv 
Пловдив , ул. ясна Поляна до ст. Пловдив 
Plovdiv, Iasna poliana str.(near stadium Plovdiv) 
Tел./Tel.: 032 64 38 88 ;  www.tc-albena.com    

Тенис Клуб локомотив – Пловдив 
LOKOMOTIVE tennis club - Plovdiv 
Пловдив ул.ясна Поляна до ст.Пловдив 
Plovdiv, Iasna poliana str.(near stadium Plovdiv) 
Tел./Tel.: 032 64 29 45  

PING PONG CLUB CHOOO - Зала за тенис на маса 
PING PONG CLUB CHOOO – table tennis 
Пловдив МОл ГАлЕРИя ПлОВДИВ, етаж 3 
Plovdiv Mall Galeria Plovdiv, 3 floor 
Tел./Tel.: 0888 62 02 08   

Спортен клуб по тенис на маса КИДО 
KIDO – table tennis sport club 
Пловдив, бул.Цар Борис III обединител, 
Международен панаир Палата 18 
Plovdiv, 37, Tsar Boris III Obedinitel ,Internationa Fair – 
Plovdiv, Chamber 18 
Tел./Tel.: 0878 28 74 18   http://kidoclub.org/    

Спортен комплекс ХЕРМЕС – игрища за мини футбол 
и зала за тенис на маса 
HERMES sport complex – mini football and table tennis 
Пловдив, Индустриална зона Тракия 
Plovdiv, Industrial zone Trakia 
Tел./Tel.: 0886 88 88 24 ; http://zala.hermes-al.com  

Зала за тенис на маса РЕФлЕКС 
REFLEX – table tennis 
Пловдив, ул.любен Каравелов 14, ет.5 до хотел 
лайпциг 

Plovdiv, 14, Liuben Karavelov str., 5 floor 
Tел./Tel.: 0898 42 86 11   

Aqualand – басейнов комплекс,  боулинг 
AQUALAND – swimming pools and bowling 
Пловдив, ж.к. Тракия, до бл. 36 
Plovdiv, Trakia housing complex (near block of flats 36) 
Tел./Tel.: 032 99 42 22    

Аква парк 
AQUA PARK- swimming pool 
Пловдив, бул. България 97 (х-л Санкт Петербург) 
Plovdiv, 97, Bulgaria blvd. (Sankt Peterbug hotel) 
Tел./Tel.: 032 90 42 76   

Плувен комплекс Нептун 
Neptun – swimming complex 
Пловдив, бул. Никола Вапцаров 1 
Plovdiv, 1, Nikola Vaptzarov blvd.   

Тотал спорт – фитнес и скуош клуб 
TOTAL SPORT – fitness and squash club 
Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” 13 
Plovdiv, 13, Ekzarh Iosif str. 
Tел./Tel.: 032 62 51 51   

Aerobic Studio M – Аеробика 
AEROBIC STUDIO M 
Пловдив, бул. 6-ти Септември 128 
Plovdiv, 128, 6-ti Septemvri blvd. 
Tел./Tel.: 0888 57 57 58 ;  http://aerobicstudiom.com/     

Клуб 147 – билярд и снукър клуб 
CLUB 147 – biliards and snooker club 
Пловдив, бул.Христо Ботев 92 
Plovdiv, 92, Hristo Botev blvd. 
Tел./Tel.: 0885 33 31 47     

Голф Клуб Сдружение Пловдив 
GOLF CLUB SD PLOVDIV 
Пловдив, бул. Христо Ботев 47 
Plovdiv, 47 Hristo Botev bvld. 
Tел./Tel.: 0889 00 50 00 

Л О В  И  С П О Р Т Е Н  Р И Б О Л О В

H U N T  A N D  F I S H 

Вест къмпани 
VEST COMPANY 
Пловдив, ул. Богомил 53-59 
Plovdiv, 53-59, Bogomil str. 
Tел./Tel.: 0888 52 05 90  

Катоден- Катерина Енева 
KATODEN-KATERINA ENEVA 
Пловдив, бул. Васил Априлов 29 
Plovdiv, 29, Vasil Aprilov str. 
Tел./Tel.: 0887 78 94 84   

Карп Фишинг Клуб лидер 
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CARP FISHING CLUB LEADER 
Пловдив, ул. Георги Мамарчев 33 
Plovdiv, 33, Georgi Mamarchev str. 
Tел./Tel.: 0888 26 27 58  

ловно-Рибарско Дружество Средногорец 
HUNTING AND FISHING COMPANY SREDNOGORETZ 
Брезово, ул. Г. Димитров 8 
Brezovo, 8, G.Dimitrov str. 
Tел./Tel.: 031 9 12 729  

ловно-рибарско дружество  
HUNTING AND FISHING COMPANY 
Хисаря, ул. Н.Й. Вапцаров 11 
Hissar, 11, N.I.Vaptzarov str. 
Tел./Tel.: 033 7 62 182  

Сдружение ловно-Рибарско Дружество Марица 
HUNTING AND FISHING COMPANY MARITZA  
Първомай, ул. Н.Й. Вапцаров 17 
Parvomai, 17, N.I.Vaptzarov str. 
Tел./Tel.: 033 6 44 80  

Държавно-ловно Стопанство Извора  
PUBLIC HUNTING COMPANY IZVORA 
Девин Devin 
Tел./Tel.: 030 41 23 93     

М О Л О В Е

S H O P P I N G  C E N T R E S / M A L L S  

Мол Галерия- ПлОВДИВ 
MALL GALERIA-PLOVDIV 
Пловдив ул. Георги Странски 3 
Plovdiv, 3, Georgi Stranski str. 
Tел./Tel.: 032 39 66 01; http://mallgaleria.com   

Мол Пловдив 
MALL PLOVDIV 
Пловдив, ул. Перущица 8 
Plovdiv, 8, Perushtitza str. 
Tел./Tel.: 032 25 00 84  

Търговски център Хали 
TRADE CENTER HALLI 
Пловдив, ул. Райко Даскалов 8 
Plovdiv, 8, Raiko Daskalov str. 
Tел./Tel.: 032 62 45 35;  www.hali-plovdiv.com   

Търговски център Гранд 
TRADE CENTER GRAND 
Пловдив, ул. Кап. Райчо 56 
Plovdiv, 56, Kapitan Raicho str.  

Търговски център Форум 
TRADE CENTER FORUM 
Пловдив, ж.к. Тракия 
Plovdiv, housing complex Trakia    

Базар Илиянци 

ILIANTZI BAZZAR 
Пловдив, ул. Брезовско шосе 180 
Plovdiv, 180, Brezovsko shose str.  

К О Н Г Р Е С Н И  Ц Е Н Т Р О В Е

C O N V E N T I O N  C E N T R E S  

Панаирен Конгресен център Международен панаир 
Пловдив 
CONGRESS CENTER OF INTERNATIONAL FAIR-PLOVDIV 
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37 Plovdiv, 37, 
Tzar Boris III Obedinitel blvd. 
Tел./Tel.: 032 90 23 11  

Конгресен Център Новотел 
CONGRESS CENTER NOVOTEL 
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2 
Plovdiv, 2, Zlatio Boyadzhiev str. 
Tел./Tel.: 032 93 44 44   

Т У Р И С Т И Ч Е С К И  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н И 
Ц Е Н Т Р О В Е

T O U R I S T   I N F O R M A T I O N  C E N T R E S

Туристически информационен  център Пловдив 
TOURIST INFORMATION CENTER PLOVDIV  
Пловдив, пл. Централен 1 
Plovdiv, 1, Centralen sq.  
www.plovdiv-tour.info   

Туристически информационен  център Пловдив 2  
TOURIST INFORMATION CENTER 2  
Пловдив, ул.Съборна 22 
Plovdiv, 22, Saborna str.  
www.plovdiv-tour.info   

Р Е С Т О Р А Н Т И  В  П Л О В Д И В

R E S T A U R A N T S  I N  P L O V D I V  

Информация за заведенията в Пловдив можете да 
намерите на следните Интернет страници:   http://
plovdiv.zavedenia.com;    http://www.programata.bg;
http://www.programata.bg   

Ф Е С Т И В А Л И  В  П Л О В Д И В

P L O V D I V  F E S T I V A L S

• София филм фест в Пловдив през март
• Рок фестивал Парк рок Пловдив през май 
• Фестивал на старата градска песен Нежни 

чувства през май 
• Международен фестивал за камерен театър 

Черната кутия  през юни 
• Международен детски балетен фестивал С любов 

за танца през юни 
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• Международен фестивал на камерната музика 
през юни 

• Дни на литературата и книгата Пловдив чете 
през юни 

• Фестивал на европейското кино Европа е тук 
през юни 

• Международен фолклорен фестивал през юли 
• Международен театрален фестивал сцена на 

кръстопът www.scenatepe.com 
• Фестивал Дни на музиката в Балабановата къща 
• Авиационен фестивал Биаф 2011 Небе за всички 

  

С А Й Т О В Е  З А  П Л О В Д И В

I N T E R N E T  S I T E S  A B O U T  P L O V D I V

  

• www.4000.hit.bg
• www.tourismplovdiv.org
• www.plovdivguide.com
• www.plovdiv-tour.info 
• www.plovdiv24.bg 
• www.plovdiv-online.com 
• www.plovdivmedia.com 
• www.plovdiv.start.bg 
• www.kartaplovdiv.com 
• www.marica.bg 
• www.plovdivcity.net 
• www.plovdivmap.com 
• www.oldplovdiv.com 
• www.plovdiv.zavedenia.com 
• www.plovdivfreebg.eu 
• www.plovdivdnes.com 
• www.podtepeto.com 
• www.hotels-in-plovdiv.com 

И З Т О Ч Н И Ц И  И  А В Т О Р И 

S O U R C E S  A N D   A U T H O R S

В настоящия  Икономически Годишник са използва-
ни в съответствие със Закона за Авторското право и 
Сродните му права /Раздела за свободно използва-
не на произведения /, цитати и части от официална 
и неофициална статистическа, данъчна,аналитична и 
друга информация, публикувана от следните основни 
източници и автори:

• www.nsi.bg
• Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството
• Институт за пазарна икономика
• Агенция по заетостта
• http://www.pt-holding.com
• Ситиплан ООД
• www.plovdiv.bg
• www.bg.wikipedia.org
• www.InvestBulgaria.com
• http://en.wikipedia.org/wiki/

Pan-European_corridors
• http://www.skyscrapercity.com
• http://www.industrial-zones.com
• http://investbg.government.bg
• Съвет по туризъм – Пловдив / Община Пловдив
• Център „Образование за демокрация”
• БТПП - София,
• http://www.css.bg
• в. Строителство и градът
• FAIR.BG
• INVEST.BG
• PLOVDIV24
• в. Монитор
• Panoramio

Въпреки всички положени усилия за проверка на дос-
товерността на информацията, издателят не носи от-
говорност за неточности в текстовете.

While every effort has been made to check the accuracy of 
the information, the publisher cannot be held responsible 
for any inaccuracy in the texts.
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ОТРАСЪЛ ПРОМИШЛЕНОСT 
bRaNCh INdUSTRY

АББ АУТОМЕЙШъН ЕООД
ABB AUTOMATION Ltd.
www.abb.bg
Предмет на дейност: произвоство на енергийни 
продукти и системи; технологии за автоматизация; 
технологични решения
Main activity: production of power products and systems;
automation technologies; technological solutions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АГРИ БълГАРИя ЕООД
AGRI BULGARIA Ltd.
Адрес: РАДИНОВО
Address: RADINOVO
Phone: 032/636345, 0318/82844, 048949317
Fax: 0318/82608
Предмет на дейност: преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци
Main activity: fruit and vegetable processing and canning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АГРИя АД
AGRIA Plc.
www.agria.bg
Предмет на дейност: производство на пестициди
Main activity: production of pesticides
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АДИ-77 ЕТ
ADI-77 ET
www.adi-77.com
Предмет на дейност: производство на алуминиеви 
профили за дограма, окачени фасади, търговско 
обзавеждане и стъклопалети
Main activity: production of aluminium profiles and 
facades, insulating glass units, commercial equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АИБО-С ЕООД
AIBO Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, Ул. Д-р Добрев 3
Address: PLOVDIV, 3, D-r Dobrev str.
Phone: 032/643111, Fax: 032/643117
Предмет на дейност: производство на добавки за 
горива, разтворители

Main activity: fuel additive, industrial dissolvents
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АКВА ТРИНИТИ ЕООД
AQUA TRINITI Ltd
web: www.aquaklisura.com
Предмет на дейност: бутилиране на вода и безалкохолни 
напитки
Main activity: bottling of water and soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АКВИС-91-ИВАН СТОИЧКОВ ЕТ
AKVIS-91-IVAN STOICHKOV ET
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Стоян Заимов 22
Address: PLOVDIV, 22, Stoyan Zaimov str.
Phone: 032/960 740, Fax: 032/967 550,
e-mail: akvis@mail.bg
Предмет на дейност: пакетаж на хранителни стоки
Main activity: packing of foodstuffs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АлАДИН-ХляБ ООД
ALADIN-HLYAB Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Брезовско шосе, 180
Address: PLOVDIV, 180, Brezovsko chausse str.
Phone: 032/96 37 98, e-mail: aladin_strateva@abv.bg
Предмет на дейност: производство на хляб и хлебни 
изделия
Main activity: production of bread and paste products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АлЕКСАНДРИС ИНжЕНЕРИНГ ООД
ALEXANDRIS ENGINEERING Ltd.
www.alexandris.bg
Предмет на дейност: търговия с компоненти за 
транспортни системи за промишлеността; асемблиране, 
конфекциониране и сервизна транспортни ленти
Main activity: trading with components for transport 
systemes for the industry; assembling and sevice of 
conveyor belts.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АлМЕКС 07 ЕООД
ALMEX Ltd
Адрес: с. МИРяНЦИ, обл.Пазарджик
Address: MIRYANTSI Village, Pazardzhik Region
Phone: 0878119889
Предмет на дейност: пакетиране на ядки, сушени 
плодове и подправки
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Main activity: packaging of nuts, dried fruit and spices
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АРТИСТИКО ЕООД
ARTISTICO Ltd.
www.artistico.bg
Предмет на дейност: производство, дизайн и монтаж 
на луксозен и артистичен паркет.
Main activity: production, design and montage of luxury 
and art parquet
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
ASSENOVA KREPOST Plc.
www.assenova-krepost.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
полимерни продукти
Main activity: production and trading with polymeric 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АСТЕРА-М ООД
ASTERA-M Ltd
www.pigi-astera.com
Предмет на дейност: производство на млени меса и 
месни заготовки
Main activity: production of minced meat and meat 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АТАРО КлИМА ЕООД
ATARO KLIMA Ltd.
www.ataro.bg
Предмет на дейност: производство на промишлено 
хладилно и вентилационно оборудване
Main activity: production of industrial freezing and 
ventilation equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АХМАТОВО ООД
AHMATOVO Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Райко Даскалов 44, ет. 2
Address: PLOVDIV, 44, Raiko Daskalov str.
Phone: 032/636 530, Fax: 032/636 531
e-mail: office@tashkov.com
Предмет на дейност: производство и бутилиране на 
вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАлКАН МД ООД
BALKAN MD Ltd
Адрес: с. ЗВъНИЧЕВО, обл. Пазарджик
Address: ZVANICHEVO Village, Pazardzhik Region
Phone: 03521/22 35, 0888/493 671, Fax: 03521/22 35
Предмет на дейност: сушене на плодове и зеленчуци, 
производство на млян червен пипер
Main activity: drying of fruit and vegetables; production 
of ground red pepper
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАлКАНКАР РЕКОРД АД

BALKANCAR RECORD Plc.
www.balkancar-record.com
Предмет на дейност: производство на мотокари, 
резервни части, сервизна дейност
Main activity: production of forklift trucks, spare parts, 
maintenance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕллА БълГАРИя АД
BELLA BULGARIA Plc.
www.bella.bg
Предмет на дейност: производство на трайни и 
малотрайни колбаси, точени кори, бутер тесто и 
маргарини
Main activity: production of non-perishable and perishable 
sausages, rolled pastry, puff pastry and margarines
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕНДИДА 66 ЕООД
BENDIDA 66 Ltd.
www.bendida-bg.com
Предмет на дейност: възпроизвеждане на националното 
знаме на Република България, шиваческа дейност
Main activity: reproduction of the national flag of Bulgaria, 
tailoring
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БИОКОНС ООД
BIOCONS Ltd
Адрес: c.КАТУНИЦА, Ул. Господин Николов 26
Address: KATUNITSA village, 26, Gospodin Nikolov
Phone: 0888 70 83 15, e-mail: biocons@abv.bg
Предмет на дейност: производство на зеленчукови, 
плодови консерви, нектари, гъбопроизводство
Main activity: production of vegetable and fruit cans, 
nectar, mushrooms
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БлАГА ВЕСТ ЕООД
BLAGA VEST Ltd
Адрес: СъЕДИНЕНИЕ, Ул. Велико Търново 29
Address: SAEDINENIE, 29, Velito Tarnovo str.
Phone: 0318/2 36 82
Fax: 0318/2 36 81
e-mail: pi_mi@abv.bg
Предмет на дейност: производство на сладкарски 
изделия
Main activity: production of confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БОРД АКТУАл ООД
BORD ACTUAL Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Цар Борис Трети Обединител 60
Address: PLOVDIV, 60, Tzar Boris Treti Obedinitel str
Phone: 032/908901, e-mail: popch@abv.bg
Предмет на дейност: производство на домакинско 
фолио, управленски услуги
Main activity: household foil production; management 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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БОСТъН-8 ЕT
BOSTAN-8 ET
Адрес: ПЕщЕРА, ул. Михаил Такев 37
Address: PESHTERA, 37, Mihail Takev str.
Phone: 0888/928 316
Предмет на дейност: производство на хляб, закуски и 
сладкарски изделия
Main activity: production of bread and confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТя ГАРАБЕДяН 1 ООД
BRATIA GARABEDIAN 1 Ltd.
Адрес: Пловдив, ул. Брезовско шосе 180,
Address: PLOVDIV,180, Brezovsko shose str.
Phone: 0325/962520, Fax: 032/969570, e-mail: 
garabedyan@mail.bg,
Предмет на дейност: производство и търговия със 
сладкарски изделия
Main activity: production and trade of confectionery 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТя КъРТЕВИ ООД
BRATIA KARTEVI Ltd.
web: www.bratiakartevi.com
Предмет на дейност: производство на месо и месни 
продукти
Main activity: production of meat and meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРЕЗОВО АД
BREZOVO Plc.
www.brezovo.com
Предмет на дейност: производство и преработка на 
месо от домашни птици
Main activity: production and processing of meat of poultry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРИляНТ АД
BRILLIANT Plc
web: www.brilliant-bg.com
Предмет на дейност: производство на дамска 
конфекция
Main activity: production of ladies` ready-made garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БТл ИНДъСТРИЙЗ АД
BTL INDUSTRIES Plc.
www.btl. bg
Предмет на дейност: производство на излъчващи 
електромедицински и терапевтични апарати
Main activity: production of electric-and therapeutic 
devices
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлГАРКОНФ АД
BULGARCONF Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Коматевско шосе 92
Address: PLOVDIV, 92, Komatevsko shose str.
Phone: 032/672368

Предмет на дейност: производство на облекло, без 
работно
Main activity: production of garment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлДАРА ООД
BULDARA Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Ген. Скобелев 4
Address: PLOVDIV, 4, Gen. Skobelev str.
Phone: 032/26 36 94, e-mail: stanimir_van@abv.bg
Предмет на дейност: производство на глицеридни 
масла
Main activity: production of glyceride oils
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлМЕД 2002 ЕООД
BULMED 2002 Ltd.
www.9787.bg.all.biz
Предмет на дейност: производство и търговия с мед и 
пчелни продукти
Main activity: production and trade with honey
and bee products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлНАТС ЕООД
BULNUTS Ltd.
Aдрес: гр. САДОВО, ул. Кирил и Методий 20
Address: SADOVO, 20, Kiril i Metodii str.
Phone: 0899/809 201
Предмет на дейност: производство и търговия с ядки
Main activity: production and sale of nuts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлСАФИл ЕООД
BULSAFIL Ltd.
Адрес : ПлОВДИВ, бул. Руски 77, вх. В, ет. 1 ап. 1
Address: PLOVDIV,77, Ruski blvd., еntry V, fl.1, ap.1
Phone: 032/603100, Fax: 032/603101
e-mail: bulsafil@bulsafil.eu
Предмет на дейност: производство на прежди
Main activity: production of worsted wool
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлТЕКС 99 ЕООД
BULTEX 99 Ltd
www.bultex99.com
Предмет на дейност: производство на работно облекло
Main activity: production of workclothes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БълГАРСКА ГъБА 1 ООД
BULGARIAN MUSHROOM 1 Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Шести септември 160, ет. 2, ап. 18
Address: PLOVDIV,160, Shesti septemvri blvd., fl. 2, ap. 18
Phone: 032/623 300, Fax: 032/623 302
e-mail: bulgerian.mushroom@abv.bg
Предмет на дейност: производство на култивирани 
гъби
Main activity: production of cultivated mushrooms
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БълГАРСКА ИНДУСТРИАлНА ГРУПА АД
BULGARIAN INDUSTRIAL GROUP Plc
www.big97.com
Предмет на дейност: производство на машини и 
инструментална екипировка ; производство на 
промишлен софтуер
Main activity: production of machines and instrumental 
equipment; industrial software
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕлНИ ЗАВОДИ ЕАД
VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI Plc
www.vmz.bg
Предмет на дейност: производство на газови 
бутилки и режещи инструменти, леене на материали, 
производство на лагери и лагерни възли
Main activity: production of LPG gas bottles and cutting 
tools, casting of materials, production of bearings and 
assemblies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАНДA И КО ООД
VANDA & KO Ltd.
www.vandaandcoLtd.informator.bg
Предмет на дейност: производство на хранителни 
продукти
Main activity: production of foodstuff
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАТТС МТБ ЕАД
VATTS MTB Plc.
www.wattsindustries.com
Предмет на дейност: производство на уреди и апарати 
за измерване, проверка, изпитване
Main activity: production of measuring equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС ООД
VENTONI COSMETICS Ltd.
www.ventoni.com
Предмет на дейност: производство на козметика
Main activity: production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕРТИКАл АД
VERTICAL Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. любен Каравелов 7
Address: PLOVDIV, 7, L. Karavelov str.
Phone: 032/65900, Fax: 032/659020
e-mail: office@ villalyubimets.com
Предмет на дейност: производство и бутилиране на 
вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ООД
VESTA TRADING Ltd.
www.vestanuts.com
Предмет на дейност: производство на ядки
Main activity: nuts production

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИ&РУС ООД
VI&RUS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, пл. Гроздов пазар 2
Address: PLOVDIV,2, Grozdov Pazar sq.
Phone: 032/634158, Fax: 032/622127
www.vrlift.com
Предмет на дейност: производство на дизелови и 
ел.кари и платформи
Main activity: production of diesel and electrical forklift 
trucks and platforms
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИЗИ-90 ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕТ
VIZI-90 - YORDANKA IVANOVA ET
Адрес: ПлОВДИВ, ж.к.Тракия, бл.201 в, вх.А
Address: PLOVDIV, Trakia, bl. 201-V, ent. A
Phone: 0888 931182, Fax: 032/28 50 01
Предмет на дейност: производство и търговия с 
бебешко и детско облекло
Main activity: production and sale of baby and children’s 
garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИКИНГ-Т ООД
VIKING-T Ltd.
www.viking-t.com
Предмет на дейност: производство на работно облекло 
и лични предпазни средства
Main activity: production of working clothes and personal 
protective equioment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИКО-93-КОСТАДИН ДИМЧЕВ ЕТ
VIKO-93-KOSTADIN DIMCHEV ET
Адрес: АСЕНОВГРАД, бул. Ал. Стамболийски 45
Address: ASENOVGRAD, 45, Al. Stambolijski blvd.
Phone: 0331/ 4 73 06
e-mail: neviko@abv.bg
Предмет на дейност: производство на захарни изделия 
– бонбони
Main activity: production of candies
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО
WINE CELLAR BREZOVO
Адрес: БРЕЗОВО, ул. Зелениковско шосе 1
Address: BREZOVO,1, Zelenikovsko shose
Phone: 032/ 944142, 0884 563494
Предмет на дейност: производство на вино и алкохолни 
напитки
Main activity: production of wine and alcoholic drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА ООД
VINARY HOUSE BRESTOVITZA Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Дружба 15
Address: PLOVDIV,15, Druzhba str.
Phone: 032/64 07 71: 0889 555 622
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e-mail: bendidawine@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с вино
Main activity: production and trade in wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР ООД
VINERY ESTATE DRAGOMIR Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Братя Миладинови 34, ет.5
Address: PLOVDIV, 34, Bratia Miladinovi str., floor 5
Phone: 0888/325830, e-mail: enolog_bg@abv.bg
Предмет на дейност: производство и бутилиране на 
вино
Main activity: production and bottling of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНАРСКА КъщА БОНИНИ ООД
WINE HOUSE BONINI Ltd
Адрес: с. БРЕСТОВИЦА, обл. Пловдив, ул. Тургенев 12
Address: BRESTOVITSA Village, Plovdiv Region, 12, 
Turgenev str.
Phone: 03142/30 60, 03224/41 682
Предмет на дейност: производство и търговия с вино
Main activity: production and trade in wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД АД
WINERY ASENOVGRAD Plc.
www.mavrud.com
Предмет на дейност: производство на вино и спиртни 
напитки
Main activity: production of wine and spirits
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИНПРОМ ПЕщЕРА АД
VINPROM PESHTERA Plc.
www.peshtera.com
Предмет на дейност: производство на спиртни напитки
Main activity: production of alcoholic drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИТАл ООД
VITAL Ltd.
web: www.vital-bg.com
Предмет на дейност: производство на кетчуп, горчица, 
майонеза и други сосове
Main activity: production of ketchup, mayonnaise, mustard 
and other dressings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВИТАОЙл ВИСМАН ФАРМА-БълГАРИя ООД
VITAOIL WISMANN PHARMA-BULGARIA Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Водолей 17
Address: PLOVDIV,17, Vodolei str.
Phone: 0898 66 404 40, e-mail: fc-Ltd@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия на 
компоненти за ХВП, фармацевтични препарати
Main activity: production and trade with components for 
food-taste industry, pharmaceutic preparations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАРО ЕООД

GARO Ltd
Адрес: ПАЗАРДжИК, ул. Черноризец Храбър 7
Address: PAZARZHIK,7, Chernorizets Hrabar str.
Phone: 032/44 38 29, e-mail: garom@mail.bg
Предмет на дейност: производство на млени меса и 
месни заготовки
Main activity: production of minced meat and meat 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГлОРИя 2001 ООД
GLORIA 2001 Ltd.
www.gloria.bg
Предмет на дейност: производство на домашен 
интериорен текстил, конфекция
Main activity: production of tablecloths, bedding, lady’s 
casual wear
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГОТМАР ЕООД
GOTMAR Ltd.
www.gotmar.com
Предмет на дейност: производство на РЕТ опаковки
Main activity: production of PET packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГРИЙНС ООД
GREENS Ltd.
ww.greensLtd.com
Предмет на дейност: oранжерийно производство на 
зеленчуци
Main activity: greenhouse production of vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДДТ-ОЙл ООД
DDT-OIL Ltd.
www.ddtoil.hit.bg
Предмет на дейност: бутилиране на моторни масла
Main activity: bottling of motor oils and fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕлИКАТЕС 2 ООД
DELICATES 2 Ltd.
www.delikates2.bg
Предмет на дейност: производство на месни продукти
Main activity: production of meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДжИРО ТРЕЙД ООД
GIRO TRADE Ltd
www.djiro-trade.com
Предмет на дейност: винопроизводство
Main activity: wine production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЗОБЕлЕ БълГАРИя ЕООД
ZOBELE Ltd.
www.zobele.com
Предмет на дейност: производство на промишлени и 
битови ароматизатори
Main activity: production of industrial and home fresheners
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИКО-ИВАН ДИКОлАКОВ ЕТ
DIKO-IVAN DIKOLAKOV ET
www.diko.cc
Предмет на дейност: производство, преработка и 
търговия с пластмасови изделия
Main activity: production, processing and sale of plastic 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИл ТУР – ПлОВДИВ АД АД
DIL TUR – PLOVDIV AD Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Момчил войвода 9
Address: PLOVDIV, 9, Momchil voyvoda str.
Phone: 032/641914
Предмет на дейност: производство на месни продукти
Main activity: production of meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД
DIMEX TRADING Ltd.
www.dimexlift.com
Предмет на дейност: производство на ел. и мотокари, 
резервни части
Main activity: forklift trucks, spare parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИМИТъР МАДжАРОВ – 2 ЕООД
DIMITAR MADZHAROV-2 Ltd.
www.madjarov.bg
Предмет на дейност: производство на млечни продукти 
и колбаси
Main activity: production of dairy products and sausages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДК-ИНВЕСТ ООД
DK-INVEST Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. България 162
Address: PLOVDIV, 162, Bulgaria blvd.
Phone: 0888648233
Предмет на дейност: металообработване, производство 
на инструменти и оборудване
Main activity: metal processing, manufacturing of tools 
and equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД
DOMAIN YUSTINA Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Брезовско шосе 176
Address: PLOVDIV,176, Brezovsko shose str.
Phone: 032/96 79 60, e-mail: office@villayustina.com
Предмет на дейност: производство на вино
Main activity: production of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРУжБА СТъКлАРСКИ ЗАВОДИ АД
DRUJBA GLASSWORKS Plc.
www.drujba.bg
Предмет на дейност: производство на стъклени 
опаковки

Main activity: production of packaging glassware
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДУНАПАК РОДИНА АД
DUNAPACK RODINA Plc.
www.dunapack.bg
Предмет на дейност: производство на опаковки от 
велпапе
Main activity: producing of corrugated cardboard packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДУРОПАК - ТРАКИя АД
DUROPAK – TRAKIА Plc.
www.duropack.bg
Предмет на дейност: производство на велпапе и 
опаковки
Main activity: production of pasteboard and packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕАЗ АД
EAZ Plc.
www.eazbg.com
Предмет на дейност: производство и търговия на 
апарати ниско напрежение и комплексни изделия
Main activity: production and trading with low voltage/ 
tension apparatuses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕАЗ ООД
EAZ Ltd
Адрес: ПЕРУщИЦА, ул. Трети март 42
Address: PERUSHTITSA, 42, Treti mart str.
Phone: 03143/2442, 2443, 2444, Fax: 03143/2525
Предмет на дейност: производство на комплектни 
комутационни устройства и ел. апарати ниско 
напрежение
Main activity: production of complete commutation
appliances and low voltage apparatuses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВЕлИН-88 БОГДАН КОТЕВ ЕТ
EVELIN-88 BOGDAN KOTEV ET
www.bukbg.com
Предмет на дейност: производство на изделия от 
дърво, търговска дейност, дърва за огрев
Main activity: production of wood products; trade activity; 
wood for fuel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРОял ООД
EVROYAL Ltd.
Адрес: КУКлЕН, ул. Опълченска 32
Address: KUKLEN, 32, Opalchenska str.
Phone: 0897/823 496
Предмет на дейност: производство на захарни изделия
Main activity: production of confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРО ПлАСТ ИНжЕНЕРИНГ ООД
EPE Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Академик П. Динеков 8



139

Address: PLOVDIV, 8, Akademik P. Dinekov str.
Phone: 032/697034, 032/693782
Предмет на дейност: проектиране и изработка на 
инструментална екипировка
Main activity: design and manufacturing of instrumental 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕКОТЕСТ ЕООД
EKOTEST Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Ник. Алваджиев 12б
Address: PLOVDIV, 12B, Nik. Alvadzhiev str.
Phone: 032/680066, e-mail: ekotest@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия със 
сладкарски изделия
Main activity: production and trade of confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕлЕКТРО ПлЮС ЕООД
ELECTRO PLUS Ltd.
www.electroplus.net
Предмет на дейност: производство на кабели
Main activity: production of cables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕлИТ-95 ООД
ELIT-95 Ltd.
Адрес: ДълБОК ИЗВОР, ОБщИНА ПъРВОМАЙ, ПлОВДИВ, 
ул. Иван Рилски 52
Address: DALBOK IZVOR village, Parvomai region, 52 Ivan 
Rilski str.
Phone: 032/968083
e-mail: elit.2000.95@abv.bg;  office@elit-95.com
Предмет на дейност: производство на млечни продукти
Main activity: production of milk products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕлИТ КОНСЕРВ 33 ООД
ELIT KONSERV 33 Ltd
Адрес: жЕляЗНО, ОБщИНА МАРИЦА, ул. Панайот Волов 
12
Address: Zheliazno village, Maritza municipality, 12, 
Panaiot Volov str.
Phone: 032/681882, e-mail: tadi_57@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
плодови и зеленчукови консерви
Main activity: production and trading with fruit and 
vegetable canned goods
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕлИЦА 2002-ЕлЕНА КАя ЕТ
ELITSA 2002-ELENA KAYA ET
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Дюлево 3
Address: PLOVDIV, 3, Dyulevo str.
Phone: 0888 60 46 15
Предмет на дейност: производство на тестени и 
сиропирани изделия
Main activity: production of paste and syrupy products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕС ПРОДУКТ ЕООД

ES PRODUCT Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Шипка, супермаркет Сани
Address: PLOVDIV, Shipka blvd., supermarket Sani
sPhone: 032/604012, 0899 86 26 28
e-mail: bgsani_to@abv.bg
Предмет на дейност: производство на риба и рибни 
продукти
Main activity: fish and fish products production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕлЕМЕНТИ ООД
ZAVOD ZA BETONOVI ELEMENTI Ltd.
www.sienit.com
Предмет на дейност: производство на бетонови 
елементи
Main activity: production of concrete items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЗЕДА ООД
ZEDA Ltd.
www.zedacosmetics.com
Предмет на дейност: производство на козметични и 
химически продукти
Main activity: cosmetic and chemical products production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВАНОВ КОМЕРС ООД
IVANOV KOMERS Ltd .
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Трети март
Address: PLOVDIV, Treti mart str.
Phone: 0895/447 551, Fax: 032/684 752
Предмет на дейност: производство на тоалетна хартия 
и салфетки
Main activity: production of toilet paper and table-napkins
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВЕНТИ ООД
IVENTI Ltd.
web: www.iventishirts.com
Предмет на дейност: производство и търговия с мъжка 
и дамска конфекция
Main activity: production and trade in ladie‘s and men’s 
ready-made clothes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИВКОМ ТРЕЙД ЕООД
IVKOM TRADE Ltd.
Адрес: ТРУД, ОБщИНА МАРИЦА, ул. Стопански двор 2
Address: TRUD village, Maritza municipality,2, Economy 
yard str.
Phone: 032/658965, 032/658964, 0876 20 81 61
Предмет на дейност: селскостопанство и 
винопроизводство
Main activity: agricultural activity and wine production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИКАРОВ ЕООД
IKAROV Ltd.
www.ikarov.eu
Предмет на дейност: производство и търговия с 
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натурална козметика
Main activity: production and trading with natural cosmetic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИКСЕТИК ПлОВДИВ ЕООД
IXETIC PLOVDIV Ltd.
www.ixetic.com
Предмет на дейност: производство на хидравлични 
помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Main activity: production of hudraulic pumps, hydraulic 
and pneumatic motors
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИлТОКОНИ ООД
ILTOKONI Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Стамболийски 102
Address: PLOVDIV, 102, Stamboliiski blvd.
Phone: 032/678434, e-mail: staff@iltokoni.com
Предмет на дейност: производство и търговия билки
Main activity: production and sale of herbs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИМС - НАПРЕДъК АД
IMS - NAPREDAK Plc.
www.ims-napredak.com
Предмет на дейност: производство на мебели
Main activity: production of furniture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНДЕКС-6 ООД
INDEX-6 Ltd
www.index-6.com
Предмет на дейност: производство на машини за 
хранително-вкусовата промишленост
Main activity: production in machinery of food industry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНТЕКС 99 ЕООД
INTEKS 99 PLC
Адрес: РАКОВСКИ, ул. Иван Асен 2
Address: RAKOVSKI, 2, Ivan Asen str.
Phone: 03151 24 22, e-mail:intex_99@abv.bg
Предмет на дейност: производство на горно облекло
Main activity: production of outerwear
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНТЕРКОМПлЕКС ЕООД
INTERCOMPLEX Ltd.
www.intercomplex.bg
Предмет на дейност: производство на 
електрооборудване
Main activity: production of electrical equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНЧ-ФРИГО ЕООД
INCH FRIGO LTD
www.inchfrigo.com
Предмет на дейност: изграждане на хладилни камери 
и инсталации за съхранение, охлаждане и замразяване 
на продукти
Main activities: building installations and refrigerated 

storage, cooling and refrigeration products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИТАлМОДАлУЧЕ-БълГАРИя ООД
ITALMODALUCE-BULGARIA Ltd.
web: www.iml.bg
Предмет на дейност: производство и търговия на 
осветителни тела
Main activity: production and sale of light fittings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИТД ЕООД
ITD Ltd.
web: www.itd.bg
Предмет на дейност: производство на пластмасови 
бутилки, преформи и индустриална екипировка 
запроизводство на пластмасови изделия
Main activity: production of plastic bottles, pre-forms and 
equipment for production of plastic articles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАлЦИТ АД
CALCIT Plc.
www.calcit-bg.com
Предмет на дейност: производство на калциев карбид 
и калциев карбонат
Main activity: production of calcium carbide and calcium 
carbonate
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМ-919 ЕООД
KAM-919Ltd.
www.kam919.com
Предмет на дейност: производство на опаковки от 
картон и велпапе
Main activity: production of corrugated cardboard 
packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМЕКС-БГ ЕООД
KAMEX-BG Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Средец 57, ап. 5
Address: PLOVDIV, 57, Sredetz str., app. 5
Phone: 0331/67430
Предмет на дейност: производство чугунени отливки
Main activity: production of iron castings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАМЕНИЦА АД
KAMENITSA Inc.
Aдрес: ПлОВДИВ, ул. Капитан Райчо
Address: PLOVDIV, 95, Capitan Raitcho str.
Phone: 032/632005, Fax: 032/267630,
e-mail:nikfi@mbox.digsis.bg
Предмет на дейност: производство на пиво
Main activity: production of brewery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСТ ФУТУРА ЕООД
CAST FUTURA LTD.
www.castfutura.com
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Предмет на дейност: прозводство на компоненти за 
електродомакински уреди
Main activity: production of components for electrical 
appliances
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАТЕРИАл-КОМПАКТ ЕООД
KATERIAL-KOMPACT LTD.
http://katerial.hit.bg
Предмет на дейност: производството на транспортни 
и потребителски опаковки
Main activity: production of transport and consumer 
packaging
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КИКИ – КУНЧО ПЕТРОВ ЕТ
KIKI - KUNCHO PETROV ET
Адрес: с. СлАТИНА, общ. Карлово
Address: SLATINA village, Plovdiv region
Phone: 0888558312, e-mail: etbiko@abv.bg
Предмет на дейност: производство на безалкохони 
напитки
Main activity: production of soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КИНГС ТАБАКО ЕАД
KINGS TOBACCO PLC
www.kingstobacco.com
Предмет на дейност: производство на тютюневи 
изделия
Main activity: production of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КИС-2000 ООД
KISS-2000 Ltd
Адрес: с. ПъРВЕНЕЦ, Общ. Родопи, обл. Пловдив
Address: PARVENETS Village, Plovdiv Region
Phone: 0885/60 39 11
Предмет на дейност: опаковане на ядки и сушени 
плодове
Main activity: packaging of nuts and dried fruit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОКЕТ ООД
KOKET Ltd.
www.koket.net
Предмет на дейност: производство на трикотажни 
платове и изделия
Main activity: production of tricots materials and articles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРЕДО-КАПИТАл ПРОДАКШъН ООД
CREDO-CAPITAL PRODUCTION Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Брезовска, 81 а
Address: PLOVDIV, 81a, Brezovska str.
Phone: 032 62 05 16, Fax: 032 62 05 24
e-mail: kredo_kapital@abv.bg
Предмет на дейност: производство на козметика и 
търговия с козметика и санитарни продукти
Main activity: production of cosmetic and trading with 
them and sanitary products

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРЕПЕжНИ ИЗДЕлИя АД
KREPEJNI IZDELIA Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Кукленско шосе 15
Address: PLOVDIV, 15, Kuklensko chausse str..
Phone: 032/ 692 233, Fax: 032/693 444,
Предмет на дейност: производство на крепежни 
изделия
Main activity: production of fastening items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИЕЙТИВ КОЗМЕТИКС ООД
CREATIVE COSMETICS Ltd
www.creative-cosmetics.com
Предмет на дейност: производство на влажни кърпички
Мain activity: production of wet wipes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИС-МАРИ ООД
KRIS-MARY Ltd
Адрес: с. УСТИНА, ул. Антон Иванов 19
Address: USTINA village,19, Anton Ivanov str.
Phone: 0887 715459
Предмет на дейност: производство на вино
Мain activity: production of wine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КРИСТАл АД
CRYSTAL Plc.
web: www.crystalbg.com
Предмет на дейност: производство на захар и захарни 
изделия
Main activity: production of sugar and sugar products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КУлИНАР ООД
KULINAR Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ ул. Елин Пелин 66
Address: PLOVDIV,66, Elin Pelin str.
Phone: 032/682138; e-mail: kulinar_ood@abv.bg
Предмет на дейност: производство на готови храни и 
салати
Main activity: production of ready-made food and salads
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КУМИНяНО ФРУТ ООД
KUMINIANO FRUIT PLC
www.kuminianofruit.com
Предмет на дейност: преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци
Main activity: processing and preserving of fruit and 
vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КЦМ АД
KCM S.A.
www.kcm.bg
Предмет на дейност: производство на цветни метали
Main activity: production of non-ferrous metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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лИБХЕР-ХАУСГЕРЕТE МАРИЦА ЕООД
LIEBHERR-HAUSGERETE MARITSALtd.
www.liebherr-cooling.bg
Предмет на дейност: производство на електрически и 
домакински уреди
Main activity: production of electrical household products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
лИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШъН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД
LIEBHERR TRANSPORTATION SYSTEMS MARITSA Ltd.
www.liebherr.com
Предмет на дейност: производство на промишлено 
хладилно и вентилационно оборудване
Main activity: production of industrial refrigeration and 
ventilation equpment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
лИДЕР-96 ООД
LIDER-96 Ltd
www.leader96.com
Предмет на дейност: производство на велосипеди
Main activity: production of bicycles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
лъКИ ИНВЕСТ АД
LUKI INVEST AD
www.kcm2000.bg
Предмет на дейност: добив на руди на цветни метали
Main activity: production of ores of nonferrous metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАДжИКО 6 ЕООД
MAGICO 6 Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ж.р. Тракия, бл.202, ет.9, ап. 27
Address: PLOVDIV, JR Trakia, bl. 202, fl. 9, ap. 27
Phone: 0888 437486, e-mail: jordan1@mail.bg
Предмет на дейност: производство на козметични 
продукти
Мain activity: production of cosmetic products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАКСКОМ ЕООД
MAXCOM Ltd.
www.sprintmaxcom.com
Предмет на дейност: производство на велосипеди
Main activity: production of bicycles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРИя МлАДЕНОВА ЕТ
MARIYA MLADENOVA ET
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Чорлу 1А
Address: PLOVDIV,1А, Chorlu str.
Phone: 032/210409
Предмет на дейност: производство на тестени и 
сладкарски изделия, сервиз на машини
Main activity: production of confectionery, machine 
maintenance
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕКСОН ООД
MEXON PLC

www.mexon.bg
Предмет на дейност: производство на сапун, миещи, 
почистващи и полиращи препарати
Main activity: production of soap and detergents, cleaning 
and polishing preparations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕСОКОМБИНАТ – КАРлОВО АД
MESOKOMBINAT – KARLOVO Plc.
www.boniholding.com
Предмет на дейност: производство на месни продукти
Main activity: production of meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАлНИ КОНСТРУКЦИИ-ПлОВДИВ АД
METALNI CONSTRUKTZII-PLOVDIV Plc.
web: www.mk-plovdiv.com
Предмет на дейност: инвестиции и изработка на 
метални конструкции
Main activity: investment and production of metal 
constructions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРА-ММ EООД
MIRA-MM Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев 57
Address: PLOVDIV, 57, Nestor Abadzhiev
Phone: 032/62 97 98; Fax: 032/99 42 42
e-mail: mincho_minchev111@mbox.contact.bg
Предмет на дейност: производство на спирачни въжета 
за електро и мотокари
Main activity: production of brake ropes for forklift trucks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИТКО ТАНЕВ КОМЕРСИАл ЕТ
MITKO TANEV COMERSIAL ET
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Академик П. Динеков 8
Address: PLOVDIV, 8, Akademik P.Dinekov str.
Phone: 032/771762, Fax: 032/767034
e-mail: mtanev@plov.omega.bg
Предмет на дейност: проектиране и изработка на 
инструментална екипировка
Main activity: design and manufacture of instrumental 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНДИ СТАМБОлИЙСКИ АД
MONDY STAMBOLIJSKI Plc.
http://www.mondigroup.com
Предмет на дейност: производство на крафт хартия, 
хартиени торби
Main activity: production of kraft, fluting and paper sacks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНОлИТ-1994 ООД
MONOLIT-1994 Ltd.
www.monolit1994.com
Предмет на дейност: производство и търговия със 
строителни материали
Main activity: production and trading with construction 
materials
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТА 6 ET
MOTA 6 ET
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Дунав 6
Address: PLOVDIV, 6, Dunav blvd.
Phone/fax: 032/95 09 74, e-mail:mota6@abv.bg
Предмет на дейност: производство на козметика
Мain activity: production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТОБОЙС ООД
MOTOBOYS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Нестор Абаджиев 27
Address: PLOVDIV, 27, Nestor Abadzhiev str.
Phone: 032/632514, Fax: 032/627053,
e-mail: motoboys_pl@abv.bg
Предмет на дейност: производство на захарни изделия
Main activity: production of sugar products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МУТАФЧИЕВ 57 ЕООД
MUTAFCHIEV 57 Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Победа 7
Address: PLOVDIV, 7, Pobeda str.
Phone: 0888 137660
mutafchiev57@abv.bg
Предмет на дейност: производство на плодово-
зеленчукови консерви
Main activity: production of canned fruits and vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НАДЕжДА 2000 ЕООД
NADEZHDA 2000 Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Заводска № 4
Address: PLOVDIV, 4, Zavodska str.
Phone: 032/676 525, e-mail: nadejda_2000@abv.bg
Предмет на дейност: хлебопроизводство
Main activity: bread production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НЕлИДА-НЕлИ БОЙЧЕВА ЕТ
NELIDA-NELI BOYCHEVA ET
www.nelida.info
Предмет на дейност: производство на козметика
Main activity: production of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НЕОКОНС ООД
NEOKONS Ltd
Адрес: ПЕРУщИЦА, Стопански двор
Address: PERUSTITSA, Stopanski dvor
Phone: 0884 77 38 60
Предмет на дейност: преработка на плодове и 
зеленчуци
Мmain activity: production of fruits and vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИК-47 EООД
NIK-47 Ltd.

www.nik47.com
Предмет на дейност: машиностроене, уредостроене, 
инструментална екипировка
Main activity: machine building industry, device building 
industry and insrumental equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКОл 05 ООД
NIKOL 05 Ltd
Адрес: КАЗАНлъК, ул. Тракия 19-21
Address: KAZANLAK, 19-21, Trakia str.
Phone: 0431/26 443
Предмет на дейност: производство и търговия на 
сладкарски и тестени изделия
Main activity: production and trading of confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВА ТРЕЙД ЕООД
NOVA TRADE Ltd.
www.novatrade.bg
Предмет на дейност: производство на безалкохолни 
напитки
Main activity: production of soft drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОБЕДИНЕНА МлЕЧНА КОМПАНИя АД
UNITED MILK COMPANY Plc.
www.umc.bg
Предмет на дейност: производство на мляко и млечни 
продукти
Main activity: production of milk and milk products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОМЕГА 95-И ЕООД
OMEGA-95-I Ltd.
Адрес: с. яГОДОВО, обл. ПлОВДИВ, Княз Богориди 15
Address: YAGODOVO Village, Plovdiv Region, 15, Knyaz 
Bogoridi str.
Phone: 0888204071
Предмет на дейност: хлебопроизводство
Main activity: production of bread
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПИНАДЕ ЕООД
PINADE Ltd
www.pinade.eu
Предмет на дейност: производство на хлебни и 
сладкарски изделия
Мain activity: production of bread products and 
confectionery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПлЕКСИСТАБ-БълГАРИя АД
PLEXISTAB –BULGARIA Plc
www.plexistab.com
Предмет на дейност: производство на PVC подсилени 
маркучи
Main activity: production of PVC spiral reinforced flexible 
hoses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОПОВ ТРЕЙД ЕООД
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POPOV TRADE LTD.
Адрес: гр. СТРЕлЧА, ул. Освобождение №17
Address: STRELCHA, 17, Osvobojdenie str.
Phone: 03532/2063, 0888 602 447
e-mail: mlkkiss@abv.bg
Предмет на дейност: производство на млечни продукт
Main activity: production of dairy products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИВЕЙл ООД
PREVАIL Ltd.
www.prevailshirts.com
Предмет на дейност: производство на мъжки ризи
Main activity: production of men shirts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРОФИлИНК ООД
PROFILINК Ltd.
www.profilink.net
Предмет на дейност: производство на дограма и други 
изделия от пластмаси за строителството
Main activity: production of windows ans plastic products 
for the construction industry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РАЗВИТИЕ - 44М ЗАХАРИЕВ СИЕ СД
RAZVITIE - 44M ZAHARIEV&Co. UnLtd
www.razvitie.com
Предмет на дейност: производството на покривки, 
карета, спално бельо,
Main activity: production of bed covers,tablecloth, 
household linen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РОЗА ИМПЕКС ООД
ROSA IMPEX Ltd.
www.rosaimpex.com
Предмет на дейност: производство на козметични 
продукти
Main activity: production of cosmetic products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТЕХНО АКТАШ АД
TECHNOAKTAS Plc.
www.aktasgroup.com
Предмет на дейност: производството на пневморесьори 
и хидроизолационни мембрани
Main activity: production of air bags and waterproofing 
embranes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
САНТИНЕлИ ЕООД
SANTINELLI Ltd.
www.santinelli.net
Предмет на дейност: производство на горно облекло, 
конфекция
Main activity: production of outer ready-made garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
САРС ГРУП ООД
SARS GROUP Ltd.

Адрес: ПлОВДИВ , ул. Васил левски 168
Address: PLOVDIV,168, Vasil Levski str.
Phone/Fax: 032/948110, 953035
e-mail: sars_bg@hotmail.com
Предмет на дейност: производство на миещи и перилни 
препарати
Main activity: production of detergents and soap powders
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИМИД 1000 КООПЕРАЦИя
SIMID 1000 Cooperative
www.simid.com
Предмет на дейност: производство на хляб и хлебни 
изделия
Main activity: production of bread and baker’s products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СКАНДИНАВИя ООД
SKANDINAVIA Ltd
Адрес: АСЕНОВГРАД, кв. Възрожденци, бл.98, вх. Г
Address: ASENOVGRAD, Vazrozhdentsi, bl.98, entr. G
Phone: 0896/72 47 23
Предмет на дейност: производство на безалкохолни 
напитки
Main activity: production of soft-drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СКФ БЕРИНГС БълГАРИя ЕАД
SKF BEARINGS BULGARIA Plc.
www.skf.com
Предмет на дейност: производство на лагери, предавки 
и съединители
Main activity: production of bearings, gears and couplings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СКУТАРИОН ООД
SKUTARION Ltd
www.skutarion.com
Предмет на дейност: производство на ел. табла, мачтови 
трафопостове, линии за прахово боядисване
Main activity: production of electrotechnical panels, 
powder painting
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОКОТАБ ЕООД
SOKOTAB Ltd.
Адрес: с. РАДИНОВО, Индустриална зона, Област 
Пловдив
Address: RADINOVO Industrial Zone, Plovdiv District
Phone: 032/904140; Fax: 032/904140
Предмет на дейност: производство на тютюневи 
изделия
Main activity: production of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОлАРИС 999 ЕООД
SOLARIS 999 Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ 4003, П.К.124
Address: PLOVDIV 4003, P.O.B.124
e-mail: office@solaris999.com
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Предмет на дейност: пакетиране на хранителни стоки
Main activity: packing of foodstuffs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТРАТУС ООД
STRATUS Ltd.
www.stratusbg.com
Предмет на дейност: металообработване, апарати за 
строителството
Main activity: metal processing, building equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СУПЕРСПлАВ ООД
SUPERSPLAV Ltd.
www.supersplav.com
Предмет на дейност: производство на сплави, отливки 
от сплави и анодни материали
Main activity: production of alloys and anode materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТЕД БЕД ЕАД
TED BED Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, Голямоконарско шосе
Address: PLOVDIV, Golyamokonarsko shose
Phone: 032/271700, e-mail:production@ted.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
матраци
Main activity: production and sale of spring-beds
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД
TERAWINE CHERNOZEMEN LTD
Адрес: с.ЧЕРНОЗЕМЕН, общ. Калояново
Address: CHERNOZEMEN village, Kaloianovo region
Предмет на дейност: гроздо и вино производство, 
производство на земеделска продукция
Main activity: production of grape and wine, agricultural 
production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТИ ЕЙЧ ЕС-КОЗМЕТИКС ООД
THS-COSMETICS Ltd
www.advance.bg/ths
Предмет на дейност: производство и търговия с 
козметика
Main activity: production and trade of cosmetics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТМ ИНОКС ЕООД
TM INOX Ltd
www.tminox.com
Предмет на дейност: производство на оборудване от 
неръждаема стомана
Мain activity: production of rust-proof steel equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТОПлОФИКАЦИя ПлОВДИВ ЕАД
TOPLOFIKATSIA PLOVDIV Inc.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Васил левски 236
Address: PLOVDIV, 236, Vassil Levski blvd.
Phone: 032/901101, Fax: 032/953003

Предмет на дейност: производство и разпределение 
на топлинна енергия
Main activity: producing and distribution of thermal energy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УНИТЕМП ООД
UNITEMP Ltd.
www.unimeat.eu
Предмет на дейност: производство и търговия с 
охладени и замразени месни продукти
Main activity: production and trade of chilled and frozen 
meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФАМИлЕКС ЕООД
FAMILEX Ltd.
www.familex-bg.com
Предмет на дейност: пакетаж на хранителни продукти 
и търговия на едро с тях
Main activity: packaging and wholesale of foodstuffs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЕНИКС-ЮГ АД
FENIKS-YUG JSC
www.feniks-ug.hit.bg
Предмет на дейност: събиране, сортиране и 
рециклиране на неметални отпадъци.
Main activity: purchase, sorting, recycling and treatment 
of househoid and industrial recyclable materials.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЕРАл И КО АД
FERAL & KO Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Асеновградско шосе 1
Address: PLOVDIV, 1, Asenovgradsko shose str.
Phone: 032/63 45 91, Fax: 032/63 45 91
e-mail: managers@feralbg.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
метални изделия
Main activity: production and trade in metal items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФЕРМАТА АД
FERMATA Plc.
www.bella.bg
Предмет на дейност: производство на месни продукти
Main activity: preoduction of meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлИКОН - 97 АД
PHILICON-97 Plc.
web: www.philicon.net
Предмет на дейност: преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци
Main activity: fruit and vegetables processing and canning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлИПОПОлИС-РК ООД
PHILIPOPOLIS-RK Ltd.
www.philipopolis.eu
Предмет на дейност: производство на мляко и млечни 
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продукти
Main activity: dairy production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлКАБ АД
FILKAB Plc.
www.filkab.com
Предмет на дейност: производство на ел. табла, 
разпределителни шкафове, осветителни тела
Main activity: production of switchboards, electric cabinets, 
lighting
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИНТЕХМАШ АД
FINTEHMASH Plc.
www.fintehmash.com
Предмет на дейност: изработване на инструментална 
екипировка
Main activity: manufacture of tool equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФлОРА-02 ООД
FLORA-02 Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Пещерско шосе 30
Address: PLOVDIV, 30, Peshtersko shose blvd.
Phone: 032/644208, Fax: 032/644210
Предмет на дейност: производство на лекарства, 
козметика и добавки за храна
Main activity: production of medicines, cosmetics and food 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФОРМАТИК ЕООД
FORMATIK Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Г. Бенев 3, п.к. 85
Address: PLOVDIV, 3, G. Benev str., POBox 85
Phone: 032/961101, Fax: 032/961102
Предмет на дейност: производство на вани и търговия 
с тях
Main activity: production of wash-tub and trading with 
them
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХАРлЕКС ООД
HARLEX Ltd.
Адрес: КАРлОВО, ул. Кирил и Методий № 22
Address: PLOVDIV, 22, Kiril I Metodii str.
Phone: Phone: 0335/92107
e-mail: harlex_almoda@netbg.com
Предмет на дейност: производство и търговия със 
щори
Main activity: production and trade with shutters
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕлИОС МЕТАлУРГ ООД
HELIOS METALURG Ltd.
www.helios-metalurg.com
Предмет на дейност: производство на метални 
конструкции, арматурни зоготовки, стоманени 
профили, ковано желязо
Main activity: production of metal constructions, 

reinforcing steel, steel profiles, hammered ironwork
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕРМЕС КОМЕРСИАлЕООД
HERMES KOMERSIAL Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Кукленско шосе 21
Address: PLOVDIV, 21, Kuklensko shose str.
Phone: 032/692237, Fax: 032/692237
e-mail: office@hermes-commersial.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
дървообработващи машини
Main activity: production and sale of wood processing 
machines
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХИК-91-ПАЦЕВ С-ИЕ СД
HIK-91-PACEV & UnLtd.
Адрес: САДОВО, Стопански двор
Address: SADOVO, Stopanski dvor
Phone: 032/653914, Fax: 032/632369
Предмет на дейност: производство на листове, плочи, 
тръби и профили от пластмаси
Main activity: production of plastic sheets, tubes and 
profiles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХИМ КОМЕРС-2007 ООД
HIM KOMERS-2007 Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Г. Бенев 7
Address: PLOVDIV,7, G. Benev str.
Phone: 032/967 190, Fax: 032/967 190
e-mail: him_komers@abv.bg
Предмет на дейност: производство на химически 
продукти
Main activity: production of chemical products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ШИПКА 99 ЕООД
SHEEPKA 99 Ltd.
www.sheepka99.com
Предмет на дейност: производство на сирене и 
кашкавал
Main activity: production of cheese and yellow cheese
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
щЕКА ЕлЕКТРОНИК БълГАРИя ЕООД
STECA ELECTRONICS BULGARIA LTD
www.steca.de
Предмет на дейност: производство на електрически и 
електронни проводници и кабели
Main activity: production of electrical and electronic 
conductors and cable.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЮНАЙТЕД МЕДИКАл ГРУП ООД
UNITED MEDICAL GROUP Ltd.
www.umg-bg.com
Предмет на дейност: производство на хранителни 
добавки
Main activity: production of side-dishes
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
YURII GAGARIN Plc.
www.gagarin.eu
Предмет на дейност: производство на печатни 
материали и филтри за цигари
Main activity: production of printed materials and igarette 
filters
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
яВОР-ИД АД
YAVOR-ID Plc.
www.iavor.net
Предмет на дейност: производство на сглобяеми къщи
Main activity: production of prefabricated houses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОТРАСЪЛ ТЪРГОВИЯ
bRaNCh TRadE

22 ЮлИ – ПлЮС ЕООД
22 JULY-PLUS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Братаница 6, ет.1 ап.2
Address: PLOVDIV,6, Bratanitza str., 1st floor, ap.2
Phone: 032/944904, Fax: 032/944904, e-mail: plus@
evrocom.net
Предмет на дейност: търговия със скрап и отпадъци
Main activity: trading with scrap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
999 - ИВ.АСЕНОВ ЕООД
999- IV.ASENOV Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, Тракия, бл.11, вх.Б
Address: PLOVDIV, Trakia, bl.11, entr. B
Предмет на дейност: търговия на едро с химични 
вещества и продукти
Main activity: wholesale of chemical products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АБО ГРАНИТИ ООД
ABO GRANITI Ltd.
www.abo.bg
Предмет на дейност: търговия на строителни материали 
и санитарно оборудване
Main activity: trading with construction materials and 
sanitary
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АВТОМОТОР СИТРОЕН АД
AVTOMOTOR CITROEN Plc.
www.citroen.bg
Предмет на дейност: официален представител на 
Ситроен
Main activity: distributor of Citroen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АГРОКЕМИКъл ЕООД
AGROCHEMICALS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, Тракия, бл.11, вх.Б

Address: PLOVDIV, Trakia, bl.11, entr. B
Предмет на дейност: търговия c препарати за 
растителна защита, семена, торове и др.
Main activity: trading with plant protection, seeds, fertilizer 
etc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АДД-БълГАРИя ООД
ADD-BULGARIA Ltd
www.add-bg.com
Предмет на дейност: търговия със средства за 
измерване потреблението на ел. енергия
Мain activity: trading with appliances for measuring the 
energy consumption
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АлБРОН ООД
ALBRON Ltd.
Адрес : ПлОВДИВ, ул. Кукленско шосе 30
Address: PLOVDIV, 30, Kuklensko shose str.
Phone: 032/677641, Fax: 032/ 672131
e-mail: albronmetals@yahoo.com
Предмет на дейност: търговия c черни и цветни метали
Main activity: trading with ferrous and non-ferrous metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АНГЕл СТОИлОВ–96 АД
TMT-ELCOM Ltd.
www.astoilov96.com
Предмет на дейност: търговия с метални изделия
Main activity: trading with metal products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АПЕКС СЕРВИЗ ООД
APEX SERVICE Ltd.
www.apex-service.com
Предмет на дейност: продажба и сервиз на кари
Main activity: trading and service with forklift trucks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АРСЕНяН-2 – ЕДУАРД АРСЕНяН ЕТ
ARSENYAN-2 – EDUARD ARSENYAN ET
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Цар Борис III Обединител 89
Address: PLOVDIV, 89, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/952063, Fax: 032/952063
Предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи 
изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АТЕК МАШИНА ООД
ATEK MAKINA Ltd.
www.atekmakina.com
Предмет на дейност: търговия със сервизно и гаражно 
оборудване
Main activity: trade in service and garage equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АУТО СПж ООД
AUTO SPG Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Шести септември 129
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Address: PLOVDIV, 129, Shesti septemvri blvd.
Phone: 032 64 16 13; e-mail: autospc@mail.bg
Предмет на дейност: търговия с авточасти
Мain activity: trading with car parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАлКАНТРЕЙД 27 ЕООД
BALKANTRADE 27 Ltd.
www.siton-bg.com
Предмет на дейност: търговия със столове и мебели
Мain activity: trading with chars and furniture
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАРТлИНК ИНТЕРНАШъНъл ООД
BARTLINK INTERNATIONAL Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, пл. Кочо Честименски № 2, вх. Б
Address: PLOVDIV, 2, Kocho Chestimenski sqr.; entr.B
Phone: 032/ 6112; Fax: 032/641744
Предмет на дейност: търговия на едро с месо и месни 
продукти
Main activity: wholesale with meat and meat products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕлКАНТО ООД
BELKANTO Ltd.
www.belkanto.com
Предмет на дейност: търговия с черни и цветни метали
Main activity: trading in ferrous and non-ferrous metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БИОМЕДА – 2000 ООД
BIOMEDA – 2000 Ltd.
www.biomeda.net
Предмет на дейност: търговия на едро с фармацевтични, 
медицински и ортопедични изделия
Main activity: trading with pharmaceutica, medical 
products and orthopedic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлТЕКС 99 ЕООД
BULTEX 99 Ltd.
www.bultex99.com
Предмет на дейност: производство и търговия с 
работно облекло
Main activity: production and trading with work clothes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВАлИНА АД
VALINA S.a.
Адрес: Асеновград, ул. Захари Стоянов №2
Address: Asenovgrad, 2, Zahari Stoyanov str.
Phone: 0331 60600, Fax: 032/ 967894, e-mail: info@valina.
bg
Предмет на дейност: търговия с дамски облекла
Main activity: trading with ladies’ garments
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕДЕНА ООД
VEDENA LTD
www.vedena.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия
Main activity: trading with food, beverages and tobacco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕКТА ООД
VECTA Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Васил левски 170
Address: PLOVDIV,170, Vasil Levski str.
Phone: 032/962091, Fax: 032/962091
Предмет на дейност: търговия с горива
Main activity: trading with fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВЕНЕРА лУКС ЕООД
VENERA LUX Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Брезовско шосе 147, склад 7
Address: PLOVDIV, 147, Brezovsko shose, sklad 7
Предмет на дейност: търговия на едро с трикотаж и 
бельо
Мain activity: trading with knitwear and underwear
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВОДОСНАБДяВАНЕ И КАНАлИЗАЦИя ЕООД
WATTER-SUPPLY AND SEWERAGE Ltd.
www.vik.bg
Предмет на дейност: събиране, пречистване и 
разпределение на вода
Main activity: collecting, purifying and water distribution
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАЗ ЕКСПРЕС ООД
GAS EXPRESS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Св.Св. Кирил и Методий 15
Address: PLOVDIV, 15, St.St.Kiril I Metodii str.
Phone: 032/638603, Fax: 032/638607
Предмет на дейност: търговия с пропан-бутан и горива
Main activity: sale of fuels, propane-butane
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАРАНТ – 95 ООД
GARANT-95 Ltd.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. Цар Иван Асен II 99, ет.7 ап.24
Address: ASENOVGRAD, 99, Tzar Ivan Asen II str., 7th floor, 
app.24
Phone: 0331/64775, Fax 0331/64775
e-mail: garant_96@abv.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи 
изделия
Main activity: wholesale and trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГЕНДО ЕООД
GENDO Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Борислав, 13
Address: PLOVDIV,13, Borislav str.
Phone: 032/62 30 95, Fax: 032/62 30 95; E-mail: gendo@
mail.bg
Предмет на дейност: търговия с торове, строителни 
услуги
Main activity: trading with fertilizers, construction services
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГОРРЕл ЕООД
GORREL Ltd.
www.gorrel.biz
Предмет на дейност: търговия с горива
Main activity: trading with fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДАФИ ЕООД
DAFI LTD
Адрес : ПлОВДИВ, ул. Васил левски №242
Address: PLOVDIV, 242 Vasil Levski str.
Phone: 032/968 815, e-mail: ivanov_4000@yahoo.com
Предмет на дейност: внос на селскостопнски градински 
машини и съоръжения
Main activity: import of agricultral-gardens machine and 
equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕНЕКС ООД
DENEX Ltd.
www.denex-bg.com
Предмет на дейност: търговия c градинска техника и 
инструменти
Main activity: trading with garden technics and equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИТЕКС 13 М ЕООД
DITEX 13 M LTD.
http://ditex13m.com/
Предмет на дейност: търговия с лични предпазни 
средства
Main activity: trading with personal protective equioment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДОНИ МП ООД
DONI MP LTD
www.donimp.com
Предмет на дейност: търговия на едро с химични 
вещества и продукти
Main activity: trading with chemical products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРАКОН ООД
DRAGON Ltd.
www.dracon.bg
Предмет на дейност: внос и търговия с авточасти
Main activity: import and trade in auto spare parts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВЕНИ ООД
EVENY Ltd.
www.evenibg.com
Предмет на дейност: търговия и износ на резервни 
части за мотокари
Main activity: trading and export of spare parts for forklifts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРО АВАНС ЕООД
EVRO AVANS Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Дунав 100, ет. 2

Address: PLOVDIV, 100, Dunav blvd., fl. 2
Phone: 032/96 79 58, Fax: 032/96 79 58
e-mail: evro_avans@mail.bg
Предмет на дейност: търговска и транспортна дейност
Main activity: commercial and transport activities
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕлЕКТРОРАЗПРЕДЕлЕНИЕ-ПлОВДИВ ЕАД
ELECTRORAZPREDELENIE-PLOVDIV Plc
www.evn.bg
Предмет на дейност: разпределение и търговия на 
електрическа енергия
Main activity: distribution and trade in electricity
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕМКО-М ООД
EMKO-M LTD
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Филип Македонски 29
Address: PLOVDIV, 29, Filip Makedonski str.
Phone: 032 644 326, e-mail:emko_m@mail.bg
Предмет на дейност: търговия с автомобилни горива 
и смазочни материали
Main activity: trading with automotive fuels and lubricants
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
жАНИ ЕООД
JANI Ltd
www.jani-eood.com
Предмет на дейност: внос на платове за спално бельо, 
хавлиени изделия, дантели, ресни, дамаски и одеала
Main activity: import of textile for lingerie, toweling, lace, 
fringes, damasks and blankers.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗИДОР ЕООД
IZIDOR Ltd.
www.easydoor.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с дървен 
материал, материали за строителство
Main activity: trading with wooden material, construction 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИлЧЕВИ - ДИМИТъР ИлЧЕВ ЕТ
ILCHEVI - DIMITAR ILCHEV ET
www.ilchevi.com
Предмет на дейност: търговия на едро с крепежни 
изделия
Main activity: trading with fastening items
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНПлАСТРЕЙД АД
INPLASTRADE Plc
www.assenova-krepost.com
Предмет на дейност: търговия с полимерни опаковки
Main activity: trading with polymeric packages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНСА ЕООД
INSA Ltd.
www.insa.bg
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Предмет на дейност: търговия с моторни и индустриални 
масла, бои
Main activity: trading with motor and industrial oils, oil-
base paints
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСКАДА ООД
KASKADA Ltd.
www.kaskada-bg.com
Предмет на дейност: търговия, рециклиране, 
оцветяване на полимери и международен транспорт
Main activity: trading, recycling, polymer coloring and 
international transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСТЕл ЕКСПОРТ ООД
KASTEL EXPORT Ltd.
www.kastelexport.com
Предмет на дейност: дистрибуция на лагери
Main activity: distribution of bearings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАПЧИЦА ООД
KAPCHITZA LTD
www.kapchitsa.com
Предмет на дейност: търговия с детски обувки
Main activity: trading with shoes for children
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КЕРАМИК ГРУП ЕООД
CERAMIC GROUP LTD
www.ceramic-group.com
Предмет на дейност: търговията със строителни 
материали за дома, офиса, хотела и градината
Main activity: trading with construction materials for 
home, office, hotel and garden
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
К-И ИНВЕСТ ХОлДИНГ ООД
K-I INVEST HOLDING Ltd.
www.kiinvestholding.eu
Предмет на дейност: търговия, логистика, услуги
Main activity: trading, logistics, services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТЕл ПлОВДИВ ООД
COMPUTEL PLOVDIV Ltd.
www.computel.bg ; plovdiv@computel.bg
Предмет на дейност: компютри и софтуер, мрежово и 
комуникационно оборудване, дистрибутор на ПАНДА 
СЕКЮРИТИ за България
Main activity: hardware, software, netware, PANDA 
SECURITY country partner
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТъРлЕНД ЕООД
COMPUTERLAND Ltd.
www.computerland.bg
Предмет на дейност: търговия с компютри
Main activity: trading with computers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КУПлЕР ООД
www.kupler.infojoker.com
Предмет на дейност: внос на едро и дребно, продажби 
на индустриални мебелни колела, мебели
Main activity: trading with furniture and furniture 
accessories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
лАЙТ КОМЕРС ЕООД
LIGHT COMMERCE Ltd.
www.light-commerce.com
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: trading with fuel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
л П КОРПОРАЦИя ООД
L P KORPORATSIA Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, Матей Тодоров 1
Address: PLOVDIV,1, Matei Todorov str.
Предмет на дейност: търговия на дребно с тютюневи 
изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАНИЙШ ТЕКСТИл ООД
MANEESH TEXTILES Ltd.
www.maneeshtextile.com
Предмет на дейност: търговия на едро с платове
Main activity: trading with fabrics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРж ООД
MARG Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Порто лагос 47, Виза Център ет.5
Address: PLOVDIV, 47, Porto Lagos str.
Phone: 032/601400, Fax: 032/601401; 
e-mail: marg.ood@abv.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: trading with fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАСТЕР - СТИЙл ПРОФАЙлС АД
MASTER - STEEL PROFILES Plc.
www.master-sp.com
Предмет на дейност: търговия със скрап и отпадъци
Main activity: trading with scrap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕБЕКС ООД
MEBEX Ltd.
www.mebex.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с мебели 
и материали за мебелната индустрия
Main activity: production and trading with furniture and 
materials for the furniture industry
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕГА ЕКСПРЕС ЕООД
MEGA EXPRESS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Княз Богориди 5
Address: PLOVDIV, 5, Kniaz Bogoridi str.
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Phone: 032/606907
Предмет на дейност: търговия на едро с алкохолни и 
други напитки
Main activity: trading with alcohol and other drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕД КОМЕРС ООД
MED COMMERCE Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ж.к. Тракия, бл. 2, вх.Г, ет.6, ап. 18
Address: PLOVDIV, jr. Trakia, bl. 2, entr. G, fl. 6, ap. 18
Phone: 032/968 221, fax: 032/968 221; 
e-mail: demas@pic.bg
Предмет на дейност: търговия със стоки за бита
Main activity: trading with everyday goods
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕРИТ-М ООД
MERIT-M LTD
www.merit-bg.com
Предмет на дейност: внос и търговия с мебелен обков
Main activity: import and trading with furniture bind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАлПлАСТ-ДЕВЕДжИЕВ ООД
METALPLAST-DEVEDZHIEV Ltd.
www.darvolex.com
Предмет на дейност: търговия с полимерни продукти
Main activity: trading with polymer products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕТАл ТРЕЙД ООД
METAL TRADE Ltd.
www.metaltrade.com
Предмет на дейност: производство на метални изделия, 
производство на улуци и водосточни тръби
Main activity: metal products production, downspots 
production
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИНМЕТИНВЕСТ АД
MINMETINVEST LTD
Адрес: ПлОВДИВ, бул. Шести септември 153
Address: PLOVDIV, 153, Sixth September blvd.
Предмет на дейност: търговия на едро с метали и руди
Main activity: trading with metals and minerals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРЕКС - М ЕООД
MIREX - M Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Иван Рилски № 58
Address: PLOVDIV, 58, Ivan Rilski str.
Phone: 032/680241, Fax: 032/680241
Предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи 
изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИРТАБ ЕООД
MIRTAB Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Иван Рилски 58, ет.4

Address: PLOVDIV, 58, Ivan Rilski str., fl.4
Phone: 032/680241
Предмет на дейност: дистрибуция на тютюневи изделия
Main activity: distribution of tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОТОБУл ООД
MOTOBUL Ltd.
www.motobul.com/bg
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: trading with fuels
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
М ТАБАКО ООД
M TOBACCO LTD
www.evtinicigari.com
Предмет на дейност: търговия с тютюн, тютюневи 
изделия и аксесори
Main activity: trading with tobaccoq tobacco products 
and accessories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКДОНАлД – 95 ООД
NIKDONALDS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Брезовско шосе 145а
Address: PLOVDIV, 145a, Bresovsko shоsse str.
Phone: 032/904878, Fax: 032/962597; 
E-mail: nikdonald@evrocom.net
Предмет на дейност: търговия със захар и захарни 
изделия
Main activity: trading with sugar and sugar products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВИЗ АД
NOVIZ Plc
www.noviz.com
Предмет на дейност: търговия с ел. уреди и полимери, 
производство на полиетиленови чанти
Main activity: trading with electric appliances and 
polymers, production of polythene bags /hdpe/, services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРАлАКС - Х ЕООД
PARALAX - H Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Хан Персиян 13, ет.1
Address: PLOVDIV, 13, Han Persiyan str., 1st floor
Phone: 032/945780, Fax: 032/945780
Предмет на дейност: търговия на едро с горива
Main activity: trading with liquid, solid and gas fuel 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРАлАКС 999 ЕООД
PARALAX 999 Ltd.
www.parallax999.com
Предмет на дейност: търговия с хранителни и 
промишлени стоки
Main activity: trading foodstuffs and industrial products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД
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PETKO I IVAN DRAGANOVI I SIE UnLtd
www.tractor.dir.bg
Предмет на дейност: търговия със селскостопанска 
техника
Main activity: trading with agricultural equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПИНК ПлЮС ЕООД
PINK PLUS Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Д-р Георги Вълкович, 6
Address: PLOVDIV,6, D-r Georgi Valkovich str.
Phone: 032 62 8417, 62 60 02, Fax: 032 62 84 17;
e-mail: pinkplus@mail.bg
Предмет на дейност: търговия със строителни машини 
и фотоматериали
Main activity: trading with building machinery and photo 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД
PINOT TRADING Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Георги Бенев 3
Address: PLOVDIV, 3, Georgi Benev
Phone: 032 966755
Предмет на дейност: търговия на едро с електронни 
елементи и комуникационна техника
Main activity: trading with electronic components and 
communication equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОП-КОМЕРС ООД
POP-COMERS Ltd.
www.popcom.hit.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с алкохолни и 
други напитки
Main activity: trading with alcohol and other drinks
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИМЕКС АВГ ООД
PEIMEX Ltd.
www.primex-avg.com
Предмет на дейност: търговия на едро с напитки
Main activity: trading with beverages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РЕМ КОМЕРС ООД
REM COMMERCE Ltd.
www.rem-komers.com
Предмет на дейност: търговия с транспортни, 
селскостопански и строителни машини.
Main activity: trading with transport, agricultural and 
building machinery
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РИлА-1 АД
RILA-1 Plc.
www.rilamarket.net
Предмет на дейност: търговия със строителни 
материали
Main activity: trading with building materials

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РКС - ПлОВДИВ
RKS - PLOVDIV
www.plovdivcoop.com
Предмет на дейност: търговия c хранителни и 
селскостопански стоки
Main activity: trading with foodstuffs and agricultural 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РОжЕН - 1 ООД
ROJEN – 1 Ltd.
www.rojen-1.com
Предмет на дейност: търговия на едро със захар, 
захарни и шоколадови изделия
Main activity: trading with sugar and cocolate products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
САлИНА 7 ЕООД
SALINA 7 Ltd.
Адрес: ХИСАРя, ул. Генерал Гурко 25
Address: HISARYA, 25, Gen Gurko
Phone: 0337 62194, e-mail: sallina@abv.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с твърди, течни 
и газообразни горива и подобни продукти
Main activity: trading with liquid, solid and gas fuel 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИГНАл-2 ООД
SIGNAL-2 Ltd.
www.signal-2.com
Предмет на дейност: внос и търговия на едро с 
хранителни стоки и кафе
Main activity: import and trading with food products and 
coffee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИТЕКС ООД
SITEX Ltd.
www.sitex.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с 
козметични продукти и апаратура, професионално 
обучение.
Main activity: producing and trading with cosmetic 
products. Professional courses.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОлАРИС-999 ЕООД
SOLARIS-999 Ltd.
www.solaris999.com
Предмет на дейност: търговия на едро с хранителни 
продукти, перилни и почистващи препарати; марка Изи
Main activity: trading with foodstuffs, washing and 
cleaning products; brand Easy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОТИР ПлОД ООД
SOTIR PLOD Plc
www.elis-m.com
Предмет на дейност: търговия на едро с плодове и 
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зеленчуци
Main activity: trading with fruit and vegetables
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СПИЙДСТАР ЕООД
SPEEDSTAR Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Г. Измирлиев 61
Address: PLOVDIV, 61, G. Izmirliev str.
Phone: 032/680241
Предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи 
изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТАР НЕЙлЗ - БълГАРИя ООД
STAR NAILS - BULGARIA Ltd.
www.starnails.bg
Предмет на дейност: Производство и търговия с 
козметични продукти и апаратура, професионално 
обучение.
Main activity: producing and trading with cosmetic 
products; professional courses
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕНлИ-ФРИГО ЕООД
STENLI-FRIGO Ltd
Web: www.stenli-frigo.com
Предмет на дейност: покупко-продажба на хладилно, 
климатично и електрическо оборудване
Main activity: trading refrigeration, air-conditioning and 
electrical equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ лУКАНОВ - Пловдив ET
STEFAN GEORGIEV LUKANOV - Plovdiv ET
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Македония 80
Address: PLOVDIV, 80, Macedonia str.
Phone: 032/562583
Предмет на дейност: търговия на едро с тютюневи 
изделия
Main activity: trading with tobacco products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТАБАКО ТРЕЙД ООД
TOBACCO TRADE Ltd.
www.tobaccotrade.bg
Предмет на дейност: дистрибуцията на цигари и 
тютюневи изделия
Main activity: distibution of cigarettes and tobacco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТАФПРИНТ ООД
TAFPRINT Ltd.
www.tafkov.com
Предмет на дейност: печатница – тетрадки, тефтери, 
скицници
Main activity: printing office – notebooks, account books, 
sketchpads
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТМТ - ЕлКОМ ООД
TMT - ELCOM Ltd.

www.tmt-elkom.com
Предмет на дейност: търговия с ел. материали и 
осветителни уреди
Main activity: trading with household appliances and 
pendant light fittings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРИЕРА ООД
TRIERRA Ltd.
www.trierra.com
Предмет на дейност: търговия с търкалящи се лагери
Main activity: trading with rolling, industrial and motor 
bearings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УВАКОВ ЕООД
UVAKOV Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, жк. Тракия, бул.Шипка, супермаркет 
Сани
Address: PLOVDIV, residential quarter Trakia, Shipka blvd, 
supermarket Sani
Phone: 032/604010, 048968119
Предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни 
продукти
Main activity: trading with foodstuffs; supermarkets
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УлТРА ГАЗ ООД
ULTRA GAS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Сан Стефано 46
Address: PLOVDIV, 46, San Stefano str.
Phone: 032/638602
Предмет на дейност: търговия на едро с твърди, течни 
и газообразни горива и подобни продукти
Main activity: trading with liquid, solid and gas fuel 
products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлИПЕКС- ПлОВДИВ ET
PHILIPEX- PLOVDIV ET
www.philipex.com
Предмет на дейност: вносител на неръждаема стомана, 
тръби, профили
Main activity: import of rustproof steel, pipes, shaped 
metal
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлКАБ АД
FILKAB Plc.
web: www.filkab.com
Предмет на дейност: търговия с кабели и проводници, 
производство на ел.табла, разпределителни шкафове, 
осветителни тела
Main activity: trading with cables and conductors, lighting
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФРЕШ лОДжИК ЕООД
FRESH LOGISTIC Ltd.
www.fresh-logistic.com
Предмет на дейност: комплексна логистика на стоки с 
температурен режим на съхранение
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Main activity: logistic of frozen and cilled products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФТБ ЕООД
FTB LTD
Адрес: ПлОВДИВ, Брезовско шосе 149
Address: PLOVDIV, 149, Brezovsko shose
Предмет на дейност: търговия на едро с железария и 
арматурни изделия
Main activity: trading with hardware, taps and valves
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕлИОС-МЕТАл ЦЕНТъР ООД
HELIOS-METAL CENTRE Ltd
www.hmcbg.com
Предмет на дейност: търговия с черни метали за 
строителството, производство на метални конструкции 
и арматурни заготовки
Main activity: trading with ferrous metals for construction, 
productionf metal constructions and fixture billets
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕПИКОМЕРС ЕООД
HEPIKOMERS LTD
Адрес: ПлОВДИВ, ул.Алцеко 16,
Address: PLOVDIV,16, Alzeko
Предмет на дейност: търговия на едро с напитки
Main activity: trading with beverages
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХИГИя ЕАД
HIGIYA Plc.
www. higia.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с фармацевтични 
стоки, медицинска техника и апаратура
Main activity: trading with pharmaceutical goods, mdical 
equipment and facilities
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХъС ООД
HUS Ltd.
www.husLtd.com
Предмет на дейност: търговия с метали
Main activity: trading with metals
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЮРОТРОНИКС ЕООД
EUROTRONICS LTD.
www.eurotronics.bg
Предмет на дейност: търговия на едро с битова 
електроника и електроуреди
Main activity: trading with consumer electronics
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
яНКОВ И СИЕ ООД
YANKOV I SIE Ltd.
www.elis-m.com
Предмет на дейност: внос на банани и цитрусови 
плодове
Main activity: import of bananas and citrus fruits
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОТРАСЪЛ УСЛУГИ
bRaNCh SERvICES

І-во ЕКСПРЕСНО ПАРТИ ЕООД
FIRST EXPRESS PARTY Ltd.
www.1expresno.com
Предмет на дейност: кетъринг и обществено хранене
Main activity: catering and feeding
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АНИДИ ЕООД
ANIDI Ltd.
www.anidi.net
Предмет на дейност: енергийна ефективност в 
строителството
Main activity: еnergy efficiency in the civil engineering
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АСТРАл ХОлИДЕЙЗ АД
ASTRAL HOLIDAY Plc.
www.astralholidays.bg
Предмет на дейност: туроператорска дейност
Main activity: tour operator
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАлКАН БИОСЕРТ ООД
BALKAN BIOSERT Ltd
www.balkanbiocert.com
Предмет на дейност: контрол и сертификация на 
биологични селскостопански продукти
Мain activity: control and certification of biological 
agricultural products
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАлКАНСКО ЕХО ЕООД
BALKANSKO EHO Ltd.
www.balkanskoecho.com
Предмет на дейност: монтаж и сервиз на подемно-
трансп.системи
Main activity: assembly and maintenance of lifts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БАНКСОФТ ООД
BANKSOFT Ltd.
www.banksoft-bg.com
Предмет на дейност: разработка на банков софтуер
Main activity: developing of bank software
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БНТ ПлОВДИВ
BNT Plovdiv
www.bntplovdiv.com
Предмет на дейност: Телевизия
Main activity: Television
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БРАТя ГЕРИНИ-ПРЕС ЕООД
BRATIA GERINI-PRESS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Богомил 22
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Address: PLOVDIV, 22, Bogomil str.
Phone: 032/634245, Fax: 032/634246
Предмет на дейност: разпространение на вестници и 
списания
Main activity: distribution of newspapers and magazines
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БУлГАРлИФТ ООД
BULGARLIFT Ltd
www.bulgarlift.bg
Предмет на дейност: самоходни телескопични вишки 
и ножични платформи.
Main activity: self- propelled telescopic skynests, crank-
telescopic skynests and sheath platforms.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БълГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОлДИНГ АД
BULGARIAN TRANSPORT HOLDING Plc.
www.bthold.com
Предмет на дейност: транспорт в страната и чужбина
Main activity: national and international transportation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВС ГРУП ХОлДИНГ ООД
VS GROUP HOLDING Ltd.
www.vsgroup-holding.com
Предмет на дейност: oдиторски, данъчни и 
консултантски услуги на публични и частни клиенти.
Main activity: auditing, taxation and consulting services 
of public and private clients.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГАлАКСИ ПРОПъРТИ ГРУП ООД
GALAXY PROPERTY GROUP Plc
www.galaxy-bg.com
Предмет на дейност: туризма и инвестициите в 
недвижима собственост
Main activity: tourism and investment in real estate
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГЕХАРД ЕООД
GEHARD Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Феликс Каниц 4
Address: PLOVDIV, 4, Feliks Kanits str.
Phone:032/401 202
Предмет на дейност: търговско посредничество
Main activity: trade agency
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕлТА ХАЙ ПРИНТ ЕАД
DЕLTA HIGH PRINT PLC
www.dhp.bg
Предмет на дейност: полиграфически услуги
Main activity: polygraphic services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Д & Д Експрес
D & D Express
www.dnd-express.bg
Предмет на дейност: куриерски услуги, спедиция, 
транспорт, митническо посредничество

Main activity: courier services, forwarding, transport, 
customs intermediation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЗИ БАНК Клон Пловдив
DZI BANK Branch Plovdiv
www.dzibank.bg
Предмет на дейност: кредитни услуги
Main activity: credit services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДЕДЕМАН ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕл
DEDEMAN TRIMONTIUM PRINCESS HOTEL
www.trimontium-princess.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, конференции 
и срещи
Main activity: hotel services, conferences and meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДИКОВ 90 ООД
DIKOV 90 Ltd
www.dikov.com
Предмет на дейност: полиграфична дейност
Main activity: printing and publishing
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕВРО-АлИАНС ООД
EVRO-ALLIANCE Ltd.
http://euro-alliance.net
Предмет на дейност: център за езиково, компютърно, 
професионално обучение и езикови преводи
Main activity: center for language education, vocational 
training and translation agency
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕКО ГлОБАл АД
ECO GLOBAL Plc.
www.ecoglobal.hit.bg
Предмет на дейност: събиране и третиране на други 
отпадъци
Main activity: collecting and processing of waste
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗДАТЕлСТВО лЕТЕРА
PUBLISHING HOUSE LETTERA
www.lettera.bg
Предмет на дейност: издателска дейност
Main activity: publishing house
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИЗИ КОНСУлТ ООД
EASY CONSULT Ltd.
www.easyconsultbg.com
Предмет на дейност: управление и развитие на човешки 
ресурси
Main activity: human resources management and 
development
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ИНФОРМАЦИОННО ОБСлУжВАНЕ АД
INFORMATION SERVICES PLC
www.is-bg.net
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Предмет на дейност: информационни услуги
Main activity: IT services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КАСКАДА ООД
KASKADA Ltd
www.kaskada-bg.com
Предмет на дейност: търговия и рециклиране на 
полимери, международен транспорт
Мain activity: trade and recycle of polymers, international 
transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КВАлИФИКАЦИя-КОНСУлТ ЕООД, ПлОВДИВ
QUALIFICATION CONSULT Ltd
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Арх. Камен Петков 1 А
Address: Plovdiv, 1A, Arch. Kamen Petkov str.
Phone: 032 600 732
Предмет на дейност: хотелиерски и конферентни услуги
Main activity: hotel- keeping and conference services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КлИМЕКС ЕООД
KLIMEX Ltd.
www.klimexbg.com
Предмет на дейност: проектиране, монтаж на хладилни 
и климатични инсталации;
Main activity: design, assembly of refrigerating and air-
conditioning equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМЕКСМАШ ВАСИл ПИРОНКОВ ЕООД
KOMEKSMASH VASIL PIRONKOV Ltd.
Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. Капитан Петко Войвода 1
Address: ASENOVGRAD, 1, Capitan Petko Voivoda str.
Phone: 0331/67036, Fax: 0331/63342
Предмет на дейност: транспорт и търговия с МПС
Main activity: transport and trade in vehicles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМПЮТЕл ПлОВДИВ ООД
COMPUTEL PLOVDIV Ltd.
www.computel.bg ; Plovdiv@computel.bg
Предмет на дейност: асемблиране на компютри, 
продажба и поддръжка на компютърни системи 
и софтуер, изграждане на структурно-кабелни 
мрежи, компютърно обучение, цялостна защита на 
информационни системи
Main activity: computer assembly, sales and support of 
computer systems and software, building of structural 
cable networks, computer education, anti-malware 
software and hardware for entire protection of information 
systems
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОРПОРАЦИя СъЕДИНЕНИЕ АД
CORPORATION SAEDINENIE Plc.
www.saedinenie.com
Предмет на дейност: технологии и иновации
Main activity: technologies and innovations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

лЕТИщЕ ПлОВДИВ ЕАД
PLOVDIV AIRPORT Plc
www.plovdivairport.com
Предмет на дейност: превоз на пътници и товари
Main activity: transport of passеngers and cargo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МАРБРО ТУРС ЕООД
MARBRO TOURS Ltd.
www.marbrotours.bg
Предмет на дейност: туристически услуги
Main activity: tourist services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МБАл ПлОВДИВ
HOSPITAL PLOVDIV
www.mbal.net
Предмет на дейност: болница за многопрофилно 
лечение
Main activity: multy-profile hospital for treatment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МЕжДУНАРОДЕН ПАНАИР ЕАД
INTERNATIONAL FAIR Plc.
www.fair.bg
Предмет на дейност: подготовка, организиране и 
провеждане на международни и местни панаири
Main activity: preparation, organization and conduction 
of international and regional fairs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MИлИЦЕР И МЮНХ БГ ООД
MILITZER & MUNCH BG Ltd.
www.mumbg.com
Предмет на дейност: транспортни и логистични yслуги
Main activity: transport and logistic services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MИТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАл ЕАД
CUSTOMS TERMINAL Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Кукленско шосе 32A
Address: PLOVDIV, 32A, Kuklensko shose str.,
Phone: 032/657910, Fax: 032/673382;
e-mail: mitnicheski_terminal@abv.bg
Предмет на дейност: митнически и транспортно-
спедиторски yслуги
Main activity: customs and transport-forwarding agency 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
М КАР ООД
M CAR Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, Карловско шосе , комплекс Bmw
Address: PLOVDIV,37, Nestor Abadjiev str.
Phone: 032 90 69 96, Fax: 032 96 91 96
Предмет на дейност: BMW и МINI дилър за Пловдив 
и региона. Продажба на нови автомобили, резервни 
части, сервиз
Main activity: BMW and MINI dealer for Plovdiv and the 
region, Sales of new cars, spare parts, sevice
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИВО ООД
NIVO Ltd
www.informator.bg
Предмет на дейност: издаване на бизнес справочник 
ИНФОРМАТОР
Main activity: publication of business directory INFOrmator
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НИКАЙН лАЙН ООД
NIKAN LINE Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Кукленско шосе 21 В
Address: PLOVDIV, 21 B, Kuklensko shose str.
Phone: 032/69 35 44, Fax: 032/69 35 42; e-mail: nikanline@
plov.net
Предмет на дейност: транспортна дейност
Main activity: transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВИЗ АД
NOVIZ Plc
www.noviz.com
Предмет на дейност: услуги-хотелиерство, 
международни.контакти
Main activity: hotel services, international contacts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НОВОТЕл ПлОВДИВ
NOVOTEL PLOVDIV
www.icep.bg
Предмет на дейност: хотелиерски услуги
Main activity: hotel services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОлИМПТУР ООД
OLYMPTOUR Ltd.
www.olymptour.com
Предмет на дейност: туристически маршрути с автобус 
и самолет, почивки, семинари, автобуси и коли под наем
Main activity: sightseeing tours by bus and airplane, 
vacation packages, seminars, transfers and rent-a-car
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРК ХОТЕл ИМПЕРИАл
PARK HOTEL IMPERIAL
www.hotelimperialbg.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги
Main activity: hotel services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПАРК-ХОТЕлСАНКТ ПЕТЕРБУРГ
PARK-HOTELSANKT PETERBURG
www.sphotel.net
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, конференции 
и срещи
Main activity: hotel services, conferences and meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕРФЕКТ ПРИНТ ООД
PERFECT PRINT Ltd
www.perfectprint.bg

Предмет на дейност: топъл печат
Мain activity: Hot printing
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЕТКО АНГЕлОВ БГ ЕООД
PETKO ANGELOV Ltd.
www.petkoangelov.bg
Предмет на дейност: товарен автомобилен транспорт
Мain activity: transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПлОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА
PLOVDIV COMMODITY EXCHANGE
http://pce.bg
Предмет на дейност: борсови услуги
Main activity: exchange services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОДЕМСТРОЙМАШ АД
PODEMSTROJMASH Plc
www.psm-bg.com
Предмет на дейност: производство, доставка на 
мостови, козлови кранове и кранови колички.
Main activity: production of traveling crane, cantilever 
cranes and crane trucks.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИНЦЕС КАЗИНО-ТРИМОНЦИУМ ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД
PRINCESS CASINO-TRIMONTIUM ENTERTAINMENT Plc.
www.trimontium-princess.com
Предмет на дейност: услуги - залагания и хазарт
Main activity: gambling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРОКРЕДИТ БАНК АД
PROCREDIT BANK Plc.
www.procreditbank.bg
Предмет на дейност: кредити, депозити, други банкови 
продукти и услуги
Main activity: credits, deposits, other bank products and 
services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПТ ХОлДИНГ АД
PT HOLDING Plc.
www.pt-holding.com
Предмет на дейност: проучване, анализ, реализиране 
и управление на финансови и инвестиционни проекти
Main activity: research, analysis, development and 
management of financial and investment projects
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
РЕГИОНАлНА лОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА ТРАКИя
REGIONAL CHAMBER OF VINE-GROWERS AND WINE-
PRODUCERS TRAKIA
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Гладстон 1
Address: PLOVDIV, 1, Gladston str.
Phone: 0894 52 34 92, e-mail: rlvktrakia@gmail.com, http://
rlvktrakia.hit.bg
Предмет на дейност: услуги в помощ на бизнеса
Main activity: business services
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СВОБОДНА ЗОНА ПлОВДИВ АД
PLOVDIV FREE ZONE Plc.
www.freezone-plovdiv.com
Предмет на дейност: отдаване под наем на свободни 
площи и складове
Main activity: renting of warehouses and empty plots
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СОл КОМЮНИКЕЙШъНС ЕООД
SOL COMUNICATIONS Ltd
www.sol.bg
Предмет на дейност: връзки с обществеността, 
организиране на събития
Мain activity: event management and organization
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СПИДИ ООД
SPEEDY Ltd.
www.speedy.bg
Предмет на дейност: куриерски услуги
Main activity: courier services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТЕНлИ-ФРИГО ЕООД
STENLI-FRIGO Ltd
www.stenli-frigo.com
Предмет на дейност: проектиране и изграждане на 
хладилни инсталации
Main activity: engineering of fridge installations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРАВъл ЕСКЕЙП ООД
TRAVEL ESCAPE Ltd.
www.travel-escape.hit.bg
Предмет на дейност: туристически услуги
Main activity: tourist services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТРАНСНЕТ ООД
TRANSNET LTD
Адрес: ПлОВДИВ бул. България 158
Address: PLOVDIV, 158, Bulgaria blvd.
Phone: 637503, Fax: 637504
e-mail: ffice@transnet-bg.com
Предмет на дейност: международен транспорт и 
спедиция, групажни линни, контейнерни превози
Main activity: international forwarding – complete cargo, 
group lines, transportation with containers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
УМБАл СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
UMBLA St. Georgi Plc.
www.unihosp.com
Предмет на дейност: университетска болница за 
многопрофилно лечение
Main activity: academic multy-profile hospital for treatment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФИлКАБ АД
FILKAB Plc .

www.filkab.com
Предмет на дейност: услуги -енергетика, електро-
монтаж, комуникации
Main activity: services - power engineering, electrical 
installation, communications
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХЕБРОС БУС ООД
HEBROS BUS PLC
 www.hebrosbus.com
Предмет на дейност: пътнически сухопътен транспорт, 
некласифициран другаде
Main activity: passenger land transport not elsewhere 
classified
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХОТЕл лАЙПЦИГ
HOTEL LEIPZIG
www.leipzig.bg
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, конференции, 
срещи
Main activity: hotel services, conferences and meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХОТЕл РОДОПИ
HOTEL RODOPI
www.hotelrodopi.com
Предмет на дейност: хотелиерски услуги, конференции, 
срещи
Main activity: hotel services, conferences and meetings
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЦЕНТъР ГАРАБИТОВ
GARABITOV CENTER
www.garabitov.bg
Предмет на дейност: център за възстановяване, 
отслабване и подмладяване.
Main activity: center for recuperation, relaxation, slimming, 
rejuvenation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО
bRaNCh bUIldING

АВИС ИНжЕНЕРИНГ ЕООД
AVIS ENGINEERING Ltd
www.avis-eng.eu
Предмет на дейност: електрификация на транспорта
Main activity: electrification of transport
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БЕлНИ БГ АД
BELNI BG PLC
www.chemiplast-belni.com
Предмет на дейност: строителни услуги и търговия със 
строителни материали
Main activity: building services and trade in construction 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГБС АД
GBS PLC.
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www.gbs-bg.com
Предмет на дейност: промишлено и жилищно 
строителство
Main activity: industrial and residential construction
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ДРАГИЕВ И КО ООД
DRAGIEV & CO Ltd.
www.dragiev-co.bg
Предмет на дейност: проучване, проектиране и 
строителство на обекти
Main activity: construction and design
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КОМАРС АД
KOMARS Plc.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. Бр. Бъкстон 134
Address: PLOVDIV, 134, Br. Bakstonе str.
Phone: 032/693207, Fax: 032/692191, 
e-mail: komars@contact.bg
Предмет на дейност: производство, доставка на 
строителни разтвори
Main activity: production, supply of building solutions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
лОРАНС ЕООД
LORANS Ltd.
Адрес: ПлОВДИВ, ул. ясна поляна 3
Address: PLOVDIV, 3, Yasna polyana str.
Phone: 032/641509; Fax: 032/641508, 
e-mail: lorans_pd@abv.bg
Предмет на дейност: хидроизолации на подове и 
покриви
Main activity: floors and roofs waterproofing
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МИГ ИНжЕНЕРИНГ ЕООД
MIG ENGINEERING Ltd.
http://www.mig-mg.com/
Предмет на дейност: проектиране и строителство 
на жилищни, промишлени, търговски обекти и 
инфраструктура
Main activity: design and building of residential, industrial, 
trade objects and infrastructure
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
МОНОлИТ-1994 ООД
MONOLIT-1994 Ltd
www.monolit1994.com
Предмет на дейност: производство и търговия със 
строителни материали
Main activity: production and trade in construction 
materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПОДЕМ ЕООД
PODEM Ltd.
www.podem-bg.com
Предмет на дейност: строителство и строително 
предприемачество
Main activity: building engineering

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПъТИщА АД
PATISTA Plc
www.patishta.com
Предмет на дейност: строителство, ремонт и 
поддържане на пътища и пътни съоръжения
Main activity: building, repair and maintenance of roads 
and road constructions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СИЕНИТ ООД
SIENIT Ltd.
www.sienit.com
Предмет на дейност: строително предприемачество, 
комплексен инженеринг
Main activity: building engineering
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СК АРНАУДОВ ЕООД
SK ARNAUDOV Ltd.
www.arnaudov.com
Предмет на дейност: общо строителство на сгради и 
строителни съоръжения
Main activity: construction and building equipment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СТРОИТЕлНИ МАТЕРИАлИ И СИСТЕМИ АБО ООД
STROITELNI MATERIALI I SISTEMI ABO Ltd.
www.abo.bg
Предмет на дейност: търговия със строителни 
материали
Main activity: trading building materials
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТИРлИН АД
TIRLIN Plc.
web: www.tirlin.com
Предмет на дейност: строителни услуги
Main activity: building services
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО ЕООД
TOURISTSTROY-TSARATSOVO Ltd.
www.ts-tsar.com
Предмет на дейност: производство на метални окачени 
тавани и вентилационни заготовки.
Main activity: producing metal hanging ceilings and semi-
manufactured ventilation articles.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
яЗОВ ООД
YAZOV Ltd.
www.yazov.bg
Предмет на дейност: строителство на жилища и 
административни сгради, недвижими имоти
Main activity: construction of residential and administrative 
buildings, real estates
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АЗБУЧЕН  УКАЗАТЕЛ НА ФИРМИТЕ СТРАНИЦА

АВИС ИНжЕНЕРИНГ ЕООД 176

АлЕКСАНДРИС ООД 176

БУлСАФИл ООД 174

БУлТЕКС 99 ЕООД 182

БълГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОлДИНГ АД 178

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕлНИ ЗАВОДИ ЕАД 185

ВИКИНГ-Т ООД 183

ВИТАл ООД 189

ГБС ПлОВДИВ АД 180

ГОТМАР ООД 171

ГРИЙНС ООД 189

ДЕлТА ХАЙ ПРИНТ EAД 162

ДИТЕКС-13М ЕООД 183

ДУРОПАК - ТРАКИя ПАПИР АД 184

И ВИ ЕН БълГАРИя АД 169

ИНТЕРКОМПлЕКС ООД 168

ИНФОРМАТОР - НИВО ООД 192

ИНФОРМАЦИОННО ОБСлУжВАНЕ АД 191

КАСТЕл КАРлОВО АД 177

КАСТФУТУРА БГ ЕООД 175

КЦМ АД КОРИЦА 2

МЕжДУНАРОДЕН ПАНАИР ПлОВДИВ АД 163

НИК-47  ЕООД 173

НОВА ТРЕЙД ЕООД 188

НОВИЗ АД 166

НОВОТЕл ПлОВДИВ АД 165

ПАРК ХОТЕл САНКТ ПЕТЕРБУРГ 164

ПРИНЦЕС КАЗИНО ТРИМОНЦИУМ АД 190

РИлА 1 АД 186

РКС 187

РОЗАИМПЕКС ООД 181

СВОБОДНА ЗОНА ПлОВДИВ АД 167

СИТИПлАН ООД 192

ТЕХНОАКТАШ АД 172

ФИлИПЕКС 181

ФИлКАБ АД 170

ХЕБРОС БУС ООД 179

ХъС ООД 181

ЦЕНТъР ГАРАБИТОВ КОРИЦА 3

СПИСЪК С ПРЕДСТАВЕНИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
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COMPANIES IN ALPHABETICAL ORDER PAGE

ALEXANDRIS ENGINEERING LTD 176

AVIS ENGINEERING LTD 176

BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC 178

BULSAFIL LTD 174

BULTEX 99 LTD 182

CASTFUTURA BG LTD 175

CITYPLAN LTD 192

DELTA HIGH PRINT PLC 162

DITEX-13М LTD 183

DUROPAK TRAKIA PAPIR PLC 184

EVN BULGARIA EAD 169

FILKAB PLC 170

FREE ZONE PLOVDIV PLC 167

GARABITOV CENTER COVER 3

GBS PLOVDIV EAD 180

GOTMAR LTD 171

GREENS LTD 189

HEBROS BUS LTD 179

HUS LTD 181

INFORMATION SERVICE PLC 191

INFORMATOR NIVO LTD 192

INTERCOMPLEX LTD 168

INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV PLC 163

KASTEL KARLOVO PLC 177

KCM SA COVER 2

NIK-47 LTD 173

NOVA TRADE LTD 188

NOVIZ PLC 166

NOVOTEL PLOVDIV PLC 165

PARK HOTEL SANK PETERBOURG 164

PHILIPEX 181

PRINCESS CASINO TRMONTIUM PLC 190

RILA 1 PLC 186

RKS 187

ROSAIMPEX LTD 185

TECHNOAKTAS PLC 172

VIKING T LTD 183

VITAL LTD 189

VMZ PLC 185

lIST OF FEaTUREd advERTISERS
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DHP
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ПАРК ХОТЕЛ   “САНКТ ПЕТЕРБУРГ” е най-изисканият и модерен 
хотел в Пловдив в близост до Международния Панаир. Хотелът 
предлага комфортна и изискана обстановка, професионално и 
вежливо обслужване, модерен европейски стил.
Комплексът разполага с:
105 луксозни студиа – спалня 2 х 2, 
38 двойни студиа с отделни легла
40 единични стаи
15 луксозни апартамента
Всички са обзаведени с  климатик, интернет, телевизор със 
сателитни програми, телефон-директно набиране,  минибар,  
вана (душ кабина)
Разнообразието от меки пастелни тонове, просторната и  
комфортната обстановка, първокласните удобства създават 
усещане за топлина и уют.

Пловдив 4003
Бул.”България” 97
Тел./факс: 032/951 830
Централа: 032/91 03
E-mail: marketing @ sphotel.net
http://www.sphotel.net

PARK-HOTEL ”SANKT PETERBURG” is the biggest and most 
modern complex in Plovdiv. The hotel welcomes you with a 

striking combination of warmth, contemporary elegance and 
modern european ©air. Located in the business center of 

Plovdiv the hotel o«ers you unrivalled views of the city skyline.
The hotel o«ers you:

105 luxury studios
38 double rooms

40 single rooms
15 apartments

They all are  large open, comfortable and peaceful, attractively 
furnished and decorated with air- conditioner, internet, 

mini-bar, telephone’s connection with all over the world, 
satellite TV. Our rooms give you all the comforts of a modern 

hotel along with °fty percent more space than a traditional 
hotel room. 

97 Bulgaria Blvd.
Plovdiv 4003, Bulgaria

Phone/fax:  +359 32 951 830
Central phone exchange: +359 32 91 03

E-mail: marketing @ sphotel.net
http://www.sphotel.net
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Хотел “Новотел Пловдив” е неделима част от веригата Акор и е единственият пет звезден хотел в гр. Пловдив. Напъл-
но реновираната база на хотела разполага с 321 стаи, 8 апартамента и 1 президентски апартамент.
Многофункционалните зали “Москва” (350 места), “Париж” (100 места) и бизнес зала с 20 места са напълно подходящи 
за различни по характер и обем конференции, конгреси, семинари и бизнес срещи. Зала “Пловдив” се разделя с 
модулни врати на 3 части, всяка част е шумоизолирана, климатизирана с отделни входове, наречени зала “Пловдив”1, 
2 и 3, всяка от които има капацитет при театрално подреждане 120 места. Залите “Пловдив” 2 и 3 могат да бъдат обеди-
нени и се получава зала с капацитет 250 места.
Компексът разполага с четири ресторанта “Бендида”, “Евмолпия”, “Евридика” и "Четири Сезона" с капацитет съответно 
150, 90, 70 и 50 места, с отлични условия за организиране на работни обяди, официални вечери, приеми и коктейли. 
В просторното фойе са разположени Виенска сладкарница, лоби бар и нощен бар.
Новооткритият спортен комплекс на “Новотел Пловдив” предлага модерни съоръже-
ния за спорт и релаксация. На разположение на гостите са двадесет и пет метров 
закрит басейн, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, тангеторни вани, масажи, уелнес и 
спа програми за лицето и тялото.

The Novotel Plovdiv Hotel, belonging to the Acor hotel chain, is the sole 5-star hotel in the 
city of Plovdiv. The entirely innovated hotel disposes of 321 rooms, 8 suites and 1 president 
suite. 
The multifunctional halls: Moscow /350 seats/, Paris /100 seats/ and a business hall /20 
seats/, are suitable for di¶erent events - conferences, congresses, seminars and business 
meetings. Plovdiv  hall can be separated into 3 parts with modular walls. Each part is sound 
isolated, air – conditioned and has a separate entrance. The 3 halls that form Plovdiv hall are 
called Plovdiv 1, Plovdiv 2 and Plovdiv 3. Each of the three parts has capacity of 120 seats, 
arrangement “ theatre” style. The halls Plovdiv 2 and 3 can be united and form a hall with 250 
seats capacity.
The complex disposes of 4 restaurants: Bendida, Evmolpia, Evridika and Four Seasons, that 
comprise respectively 150, 90, 70 and 50 seats, all of them being perfect for business 
lunches, o¿cial dinners, reception and cocktail parties. A pastry shop of Vienna style, as well 
as a lobby-bar and a night bar are situated in the large lobby and passage.
The newly opened sports centre of the Novotel Plovdiv Hotel o¶ers professional equipment 
for sports and relaxation. There is also a 25 meters long indoor swimming pool, sauna, 
Jacuzzi, steam bath, Ätness, tangentor, massage, wellness and spa programs for face and 
body.

Пловдив 4003, ул. Златю Бояджиев №2
тел.: 032 934163, 032 934567
факс: 032 934160, 032 934346
е-mail: reservation@novotelpdv.bg

2, Zlatio Boyadjiev Str., Plovdiv 4003
Phone: +359 32 934163; +359 32 934567

Fax: +359 32 934160; +359 32 934346
Web: http://www.icep.bg
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НОВИЗ АД - ГРУПА ОТ ФИРМИ, КАПИТАЛОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ, С ОБЩА БИЗНЕС КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ. 
НОВИЗ АД - ДЕЛОВО ПАРТНЬОРСТВО С ФИРМИ ОТ ЕВРОПА, САЩ, СТРАНИТЕ ОТ ОНД И БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

ИМПОРТ, ПРОДАЖБА И РЕЕКСПОРТ НА ПОЛИМЕРИ: HDPE, LDPE, PP, PVC и др. 
ПРОИЗВОДСТВО на полиетиленови опаковки: чанти, чували за смет, биоразградими опаковки, изделия с рекламен печат.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване (солариуми, спа-капсули, медико-козметични  лазери, фармацевтична  козметика), 
широка гама електродомакински уреди, хотелско оборудване, термопомпи. Бранд портфолиото включва: Sybaritic, Alisun, Health 
Company, Soleo, Оxygen Botanicals, Valera, Johnson, Severin, Dimplex и др. 
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – разработка и реализация на строителни обекти.
НОВИЗ-ХОТЕЛ - четиризвезден бизнес хотел в центъра на Пловдив.
ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД  -  фасилити мениджмънт. 
ИНТЕРКОНТАКТ ООД  - международни делови прояви, посещения на панаири и изложби. Официален представител на чуждестранни 
панаири.  PR, тренинг-обучения, бизнес семинари.   
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ „ЛИДЕР” АД - финансови лизингови услуги на технологично оборудване и автомобили. 

NOVIZ INC. – A GROUP OF FINANCIALLY AND STRUCTURALLY CONNECTED COMPANIES WITH COMMON BUSINESS POLICY AND STRATEGY.
NOVIZ INC. – BUSINESS PARTNERSHIP WITH COMPANIES FROM EUROPE, USA, CIS AND THE MIDDLE EAST.

IMPORT, sale and re-export of polymers: HDPE, LDPE, PP, PVC, etc.
PRODUCTION of polyethylene packing: bags, waste bags, biodegradable packaging and advertising printing on bags.

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment (tanning beds, SPA capsules, medical lasers, cosmetics) wide range of household 
appliances, hotel equipment, heath pumps. Brand portfolio: Sybaritic, Alisun, Health Company, Soleo, Оxygen Botanicals, Valera, Johnson, 

Severin, Dimplex and others.
BUILDING ENTERPRENEURSHIP– construction, sales, and lease of property.

NOVIZ HOTEL – a four-star hotel located in the central part of Plovdiv.
BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  management.

INTERCONTACT LTD. – international business events, visits to fairs and exhibitions. An oÐcial representative of foreign fairs. 
PR, training-business seminars.

LEADER LEASING COMPANY INC. – Ñnancial leasing services for technological equipment and vehicles.

4000 Пловдив, ул. Хан Кубрат №1
Тел: (032) 275 656, 275 601
Факс: (032) 633 770

1, Khan Kubrat Str., 4000, Plovdiv
Тel: (+359 32) 275 656, 275 601

Fax: (+359 32) 633 770
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PLOVDIV FREE ZONE INC.
242 А,  Vasil Levski Str. (Karlovsko shose)

P.O.B. 75, Plovdiv 4003
Tel: +359 32 906 232, +359 32 906 201, 906 211

Fax: +359 32 960 833

СВОБОДНА ЗОНА ПЛОВДИВ АД
Пловдив 4003, ул. “Васил Левски” №242 А  
(Карловско шосе), П.К.  75
тел.: (032) 906 232, 906 233, 906 201, 906 211 
факс: (032) 960 833

freezone@mbox.contact.bg
frzone@mbox.contact.bg 

www.freezone-plovdiv.com
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www.filkab.com 

4004 ÏËÎÂÄÈÂ, óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" 92 

òåë.:    (032) 608 881, (032) 277 171; ôàêñ:  (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.com 

�Åëåêòðîîáîðóäâàíå è êîìïëåêñíè ðåøåíèÿ

�Äîñòàâêà, äèñòðèáóöèÿ è òúðãîâèÿ:

  

�Èíæåíåðèíãîâà äåéíîñò:

  

�Ïðîèçâîäñòâî:

   êàáåëè è ïðîâîäíèöè� 

    êàáåëíà àðìàòóðà èíñòðóìåíòè � 

    åëåêòðîàïàðàòè è ñðåäñòâà çà àâòîìàòèçàöèÿ � 

    îñâåòëåíèå è åëåêòðîìàòåðèàëè � 

    ôîòîâîëòàè÷íè ìîäóëè � 

    èíâåðòîðíè ñòàíöèè � 

�   êîìïëåêñíî åëåêòðîîáçàâåæäàíå è àâòîìàòèçàöèÿ íà îáåêòè

  �   èçïúëíåíèå íà ÂÅÈ ïðîåêòè

  �   óëè÷íî, ïðîìèøëåíî, ïàðêîâî è îôèñ îñâåòëåíèå

  �    åëåêòðè÷åñêè òàáëà

  �    ÁÊÒÏ

  �    èíâåðòîðíè ñòàíöèè çà ÔÅÖ

  �    ÊÐÓ 24kV

  �    ðàçïðåäåëèòåëíè øêàôîâå

  �    îñâåòèòåëíè òåëà
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www.aktasholding.com

Техно Акташ АД  
е открит през 2007 г.  
в гр. Пловдив. 
Фабриката е основна 
част от Акташ Холдинг,  
като тук се 
произвеждат над  
400 различни 
продукта.  
Това гарантира 
бързата доставка  
на въздушни 
възглавници до 
Русия и цяла Европа, 
включително  
България. 

Техно Акташ АД  
разполага с 
най-добрата 

съвременна техника, 
която гарантира 

традиционно 
високото качество, 
с което продуктите 

са известни, както и 
кратките срокове на 

производство. 

В продуктовата си гама Акташ 
Холдинг разполага с над 800 
вида въздушни възглавници,  
с които е на първо място по  
продажби в Европа в сектора  
за вторично вграждане. 
AIRTECH е лидерът,  
световноизвестна марка за  
камиони, ремаркета и автобуси
POWERTECH е новата марка на 
европейския пазар, покриваща 
бързооборотните продукти
AIRKRAFT предлага широка гама 
етажни пневморесьори и  
въздушни възглавници за кабини. 
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“БУЛСАФИЛ” ЕООД, ПЛОВДИВ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 
МАРТ 2000 г. ОТ ДЖОЙНТ- ВЕНЧЪР МЕЖДУ ЕДНА 
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ФИРМА. 

ОСНОВНИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Е ПРОИЗВОД-
СТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАМГАРНИ ПРЕЖДИ ЗА 
ТЪКАЧЕСТВОТО И КОНФЕКЦИЯТА.

“БУЛСАФИЛ” ЕООД Е ДОСТОЕН НАСЛЕДНИК НА 
ТРАДИЦИИТЕ НА ФИРМАТА-МАЙКА “САФИЛ” АД, 
БИЕЛА, ИТАЛИЯ – ТРАДИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР 
УСТАНОВЕНИ ОТ 1954 г., ГОДИНАТА НА НЕЙНОТО 
СЪЗДАВАНЕ.

ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТТА ПОРОДЕНА ОТ ИКОНОМИ-
ЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, ПРЕДПРИЯТИЕТО РЕАЛИЗИРА 
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИ ПРОГРАМА , ЗАПАЗВА ВИСО-
КОТО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА 
НАМИРА НОВИ ПАЗАРИ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТРАДИЦИЯТА, НА ТЕХНИЧЕСКО-
ТО ОБНОВЯВАНЕ И НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, “БУЛСА-
ФИЛ” ЕООД УСПЯВА ДА  ЗАДОВОЛЯВА ИЗИСКВАНИЯТА 
НА КЛИЕНТИТЕ И ДА ПОСРЕЩА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА-
ТА НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР.

“BULSAFIL” SRLU PLOVDIV E’ NATA NEL MARZO 2000 
DA UNA JOINT-VENTURE FRA UNA DITTA ITALIANA E UNA 
BULGARA.

L’OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ E’ LA PRODU-
ZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI FILATI PETTINATI PER 
TESSITURA E MAGLIERIA.

LA “BULSAFIL” SRLU E’ UN DEGNO SUCCESSORE 
DELLE TRADIZIONI DELLA SOCIETA’- MADRE “SAFIL” SPA, 
BIELLA, ITALIA - TRADIZIONI STABILITE DAL 1954, ANNO 
DELLA SUA NASCITA, SUL MERCATO EUROPEO.

NONOSTANTE LA  DIFFICOLTA’ PROVOCATA DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA,  L’AZIENDA STA REALIZZANDO 
IL SUO PROGRAMMA DI PRODUZIONE CONSERVANDO 
L’ALTA QUALITA’ DEI SUOI PRODOTTI E CONTINUANDO A 
TROVARE DEI NUOVI MERCATI.

GRAZIE ALLA TRADIZIONE, ALL’AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO E ALLA PROFESSIONALITÀ’ LA “BULSAFIL” 
SRLU RIESCE A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIEN-
TELA E AD AFFRONTARE LE SFIDE DEL MERCATO 
MONDIALE.

Пловдив, 4000, бул. Руски №77, вх. В, ап. 1
тел.: (032) 603100, факс: (032) 603101
е-mail: bulsa½l@bulsa½l.eu

Boul. Rouski 77/c , 4000 , Plovdiv, Bulgaria
Tel: +359 32 603100, Fax: +359 32 603101

е-mail: bulsa½l@bulsa½l.eu
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ISO 9001:2008

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

Alexandris Engineering LTD
Your Ideal Partner

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

www.alexandris.bg www.alexandris.com

гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 193А
тел.: 0899 929 501, e-mail: info@avis-eng.eu

www.avis-eng.eu
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ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

"Тексимтранс" АД - Варна: 052/750032
"Автотрафик" АД - Бургас: 056/85 44 13
"Автотранс" АД - Монтана: 096/30 53 22
"Русе-спец. превози" АД - Русе: 082/84 52 63
"Вита - 6" АД - Пловдив: 032/63 59 53
"Филтранс" АД - Пловдив: 032/69 23 00
"Автостарт" АД - Самоков: 0722/6 68 66
"Транс юг" АД - Петрич: 0745/6 08 01
"Странджа автотранспорт" АД - Царево: 0590/5 20 47
"Товарни превози - 91" АД - Видин: 094/60 16 61
"Хемус автотранспорт" АД - Габрово: 066/800 693
"Лом автотранспорт" АД - Лом: 0971/6 66 30
"Транспорт-гарант" АД - Велико Търново: 062/64 49 01
"Родопи автотранспорт" АД - Девин: 03041/25 81
"Троян автотранспорт" АД - Троян: 088/785 7314
"Напредък-тов. превози" АД - Нова Загора: 0457/63651
"Авторемонтен завод" АД - Смолян: 0301/65301
"Автотранспорт - Чирпан' АД - Чирпан: 0416/92 384
"Хебъртранспорт" АД - Пазарджик: 034/8 19 40 

ASSOCIATED COMPANIES

"Teksimtrans" PLC - Varna: +359 52 750032
"Autotrafic" PLC - Bourgas: +359 56 85 44 13
"Autotrans" PLC - Montana: +359 96 305322

"Rousse spec. transport" PLC - Rousse: +359 82 845263
"Vita - 6" PLC - Plovdiv: +359 32 63 59 53
"Filtrans" PLC - Plovdiv: +359 32 692300

"Autostart" PLC - Samokov: +359 722 6 68 66
"Trans yug" PLC - Petrich: +359 745 6 08 01

"Strandja avtotransport" PLC - Tzarevo: +359 590 5 20 47
"Tovarni prevozi - 91" PLC - Vidin: +359 94 601661 

"Hemus avtotransport" PLC - Gabrovo: +359 66 800693
"Lom avtotransport" PLC - Lom: +359 971 6 66 30

"Transport-garant" PLC - Veliko Turnovo: +359 62 64 49 01
"Rhodopi avtotransport" PLC - Devin: +359 3041 2581
"Troyan autotransport" PLC - Trojan: +359 88 7857314

"Napredak-tov. prevozi" PLC - Nova Zagora: +359 457 636 51
"Avtoremonten zavod" PLC - Smolian: +359 301 65301

"Avtotransport - Chirpan" PLC - Chirpan: +359 416 92384
"Hebartransport" PLC - Pazardjik: +359 34 8 19 40

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Пловдив, бул. Христо Ботев 82

тел.: (032) 626 082, факс: (032) 624 317

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
Пловдив, бул. Христо Ботев 82

тел.: (032) 626 082, факс: (032) 624 317

BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC.
82, Hristo Botev Blvd., Plovdiv, Bulgaria

Tel.: +359 32 626082, Fax: +359 32 624317

office@bthold.com

BULGARIAN TRANSPORT HOLDING PLC.
82, Hristo Botev Blvd., Plovdiv, Bulgaria

Tel.: +359 32 626082, Fax: +359 32 624317

office@bthold.com

Вита-6 АД, Пловдив

● Учебен център за подготовка на водачи на МПС 
категории АМ (мотопеди), А (мотоциклети), В (леки 
автомобили), С (товарни автомобили) и СЕ (товарни 
автомобили кат.С с ремарке или полуремарке);
● Пункт за годишни технически прегледи (ГТП) 
за МПС;
● Търговия с горива;
● Автомивка;
● Паркинги под наем: бул. ”6-ти септември” и 
”Кукленско шосе”;
● Работилници, складови помещения и площи под 
наем.
Тел.: 032 635 953, 
E-mail: vita6@mbox.contact.bg

www.bthold.comwww.bthold.com
Road transport in the country and abroad
of safe cargo and cargo with different level

of danger with:
● open trucks   ● dump trucks   ● tank trucks   ● lorry trucks

● container-handling trucks    ● delivery trucks
Transport logistics;

International and home forward;
Auto service station, auto-wash, fuel stations;

Rent of premises, offices, repair depots, store area;
Supply of fuel, oils and consumer goods for trucks.

Автомобилни превози в страната и чужбина
на конвенционални и товари с различна степен на опасност с:

● бордови    ● самосвални    ● цистерни
● платформи     ● контейнеровози   ● фургони

Транспортна логистика; Международна и вътрешна спедиция;
Сервиз на транспортни средства, автомивки, бензиностанции;

Годишни и предпътни технически прегледи;
Предпътни медицински прегледи;

Отдоване под наем на площи, помещения, офиси, ремонтни бази;
Доставки на горива, масла и консумативи за товарни автомобили.
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"ГБС-ПЛОВДИВ" АД
4000 Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" 

№24
тел.: 032 624 653
факс: 032 626 134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com

GBS-PLOVDIV PLC.
24, Hristo G. Danov Str., Plovdiv - 

4000, Bulgaria
Tel.: +359 32 624653
Fax: +359 32 626134

Е-mail: office@gbs-plovdiv.com
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Пловдив 032/23 30 00, факс: 032/23 30 70
София тел. 02/931 70 35, факс: 02/ 931 70 65

Бургас тел/факс: 056/ 81 05 80

търговия с метали

ЛЕСНО СЕ РАБОТИ С ДОБРИ ПАРТНЬОРИ, ВАЖНО Е ДА СИ ЕДИН ОТ ТЯХ!

„ХЪС” ООД ПРОИЗВЕЖДА:
· студено огънати П-профили, квадратни и кръгли тръби;
· заварени мрежи;
· профили за сухо строителство;
· поцинковани усилители за PVC дограма;
· LT ламарина и улуци;
· арматурни заготовки.
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
· Нарязване на ламарина от руло на лист с дебелина от 0,5 
до 16 mm;
· Нарязване на щрипс (ленти) с дебелина от 0,5 mm.

„ХЪС” ООД е водеща компания в България за производство и 
търговия с метали и метални изделия.
Компанията търгува с поцинкована, черна СВ, ГВ и рифелова 
ламарина, поцинковани и безшевни тръби, шини, винкели, 
електрозаверени квадратни и кръгли тръби, арматурно 
желязо, телове, оградни мрежи, гвоздеи, П и Дв. Т профили по 
DIN и GOST стандарт.
„ХЪС” ООД е официален представител за България на най-големия турски 
производител на термопанели – Аssan Panel.

www.husltd.com
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ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ 
СРЕДСТВА
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ÂÎÄÅÙÈßÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅË ÍÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÈ ÎÒ ÂÅËÏÀÏÅ

ÂÅËÏÀÏÅ

  ÕÀÐÒÈÈ ÇÀ ÂÅËÏÀÏÅ



185

4330 Сопот, бул. “Иван Вазов”1; Тел./Факс: 02/9805504
1, „Ivan Vazov” Blvd., Sopot, Bulgaria 4330; Tel/Fax: 02/9805504

www.vmz.bg; E-mail: o�ce@vmz.bg
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ГРИЙНС ООД
гр. Първомай, 

Tел.: (0336) 64516 
Факс: (0336) 64517

E-mail: greens_ltd@abv.bg
www.greensltd.com

GREENS Ltd.
Parvomai, Bulgaria

Tel.: +359 336 64516
Fax: +359 336 64517

E-mail: greens_ltd@abv.bg
www.greensltd.com

Оранжерийно производство и реализация 
на висококачествена селскостопанска 
продукцията в страната и чужбина.  
 
Greenhouse production of vegetables,  
sales on home and foreign markets. 
Modern technologies, high quality, efficiency!  

Оранжерийно производство и реализация 
на висококачествена селскостопанска 
продукцията в страната и чужбина.  
 
Greenhouse production of vegetables,  
sales on home and foreign markets. 
Modern technologies, high quality, efficiency!  

Нови технологии, качество, ефективност! 
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FOR FUN

TEXAS HOLD'EM POKER
5 AMERICAN ROULETTE

4 PRINCESS POKER
3 BLACKJACK

196 SLOTS

FOR US
Hotel Dedeman 
Trimontium Princess
2, Kapitan Raycho Str.
4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel: +359 32 605071
www.princesscasinos.bg

FOR SHOW
EVERY NIGHT

AT 24,00
AN EXOTIC SHOW !

FOR PLAYERS
FREE ENTRANCE

FREE DRINKS
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ПРЕДЛАГА
• Високотехнологични решения в областта на системната интеграция;
• Изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри;
• Софтуерни продукти и електронен подпис;
• Асемблиране и поддръжка на хардуерни системи;
• Консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии;
• Обучение.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
• Информационна система за местни данъци и такси;
• Информационни системи за обслужване на ютилити сектора;
• Мини ERP система за обслужване на банки;
• IS Expert – Финансово-счетоводна система за бюджетни организации , ТРЗ, УЧР и граждански 
договори за фирми и бюджетни организации;
• Съдебна информационна система;
• Информационна система за взаимоспомагателни каси.

РАЗРАБОТКИ
• Софтуер в помощ на общините;
• АИС „Фактуриране и отчет”;
• Софтуер в помощ на касиерите и счетоводителите в съдилищата IS Court Cash&Bank;
• Специализиран софтуер за болници;
• Комуникации и сервиз;
• PUBLIC KEY INFRASTRUKTURE (PKI) – eлектронен подпис STAMPIT;
• Професионално въвеждане на данни;
• Учебен център.

КЛИЕНТИ
ЧЕЗ България, Е.ОН България, Банка ДСК, Окръжен съд – Пловдив, 
Районни съдилища – Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Административен съд – 
Пловдив, Военен Съд, РДВР – Пловдив, Дирекция „Полиция” - Сливен,  Потребители на РКІ, 
БНБ, Митници, Общини - Търговище, Павел баня, Карлово, Хисаря, Сопот, Калояново, 
Костинброд, Брацигово и други, АМТИИ, УХТ и други учебни заведения, включително 
училища и детски градини, В и К дружества.

ЗА КОНТАКТИ   

„Информационно обслужване” АД, клон Пловдив
4000 Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 59

Тел. 032 / 279 200, факс  032 / 626 326
E-mail:  plovdiv@is-bg.net     

www.is-bg.net 
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Disclaimer:

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of 

the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily refl ect the policies of the European 

Commission.

ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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