
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На 4 декември (понеделник) 2017 г., от 09:30 до 12:00 часа, в зала 

П.Р.Славейков в сградата на община Стара Загора ще се проведе форум в 

рамките на националната кампания на вестник Стандарт и 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с мотото 

На българската икономика   ДА! 

Развитието на индустриална зона около Стара Загора, както и  възможностите за развитие на 

летище Стара Загора, е изключително належащ въпрос за община Стара Загора и област Стара 

Загора. Градът остава „в сянката” на Пловдив и Бургас, които имат много по-пряка и удобна връзка с 

магистрала Тракия. Стара Загора се нуждае от модерна пътна инфраструктура, която да свързва 

индустриалния квартал на града и летището с магистралата. Темите на форума са: 

  - възможности за инвестиции и регионален икономически растеж. Привличане на Стара Загора 

чужди инвеститори 

  - потенциал и европейски модел на обособяване Индустриална зона Загоре 

  - възможности за разширяване и модернизиране на пътищата, които Пътна инфраструктура 

свързват индустриалния квартал на града с магистрала Тракия 

  за развитие на регионална икономика Държавни политики 

  за регионална заетост Държавни политики 

  - проблем номер 1 за бизнеса Кадрите 

Във форума ще участват собственици, изпълнителни директори на компании, банки, представители 
на работодателски, браншови и синдикални организации, министри, заместник-министри, 
представители на изпълнителни агенции, на законодателната и местната власт, на научните среди.  

Медийни партньори са Телевизия Канал 3, Радио К2, телевизия Европа. 

Участие в дискусията е потвърдил министърът на икономиката Емил Караниколов. Ще бъдат 

поканени още представители на държавни изпълнителни агенции, народни представители от 

региона, кметове от област Стара Загора.  

Вярваме, че в пряк диалог между представители на изпълнителната, местната, законодателната 

власт и бизнеса от областта биха се оформили идеи, които да са от полза за града при постигането 

на главния приоритет - икономически растеж и заетост на хората в регионите. 

 

ОЛЕГ СТОИЛОВ                           

Председател на УС 

Търговско-промишлена палата 

Стара Загора 

  


