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The Economic Yearbook of the Stara Zagora Region is an annual publication of the Chamber of Commerce and 
Industry (CCI) - Stara Zagora. This year’s edition is the nine issue. It presents a review of the regional economy, con-
tacts and other reference information, Top 100 ranking of the most successful companies in the region (in terms of 
net sales revenues and profi t), and various business advertisements. Information and data provided by Aktiv, 
Ltd., Stara Zagora Regional Statistical Bureau, Commercial Register of Bulgaria, Head Offi  ce CRAS, of-
fi cial annual fi nancial reports of the companies, as well as the Chamber of Commerce of Stara Zagora.

The data is processed as of January 31, 2011, by the media team at CCI - Stara Zagora Media Centre.

This release is bilingual - both in Bulgarian and English. It is aimed at all visitors to the Region of Stara Zagora 
who would like to get acquainted with the main economic resources of the region; to Bulgarian and foreign com-
panies’ managers, and to the general public.  

The current publication and the information it contains is distributed through embassies, foreign trade agen-
cies in Bulgaria, commercial fairs and exhibitions in the country and abroad, at formal meetings in the District 
Administration of Stara Zagora and in municipalities in the region; the network of Bulgarian and European Chambers 
of Commerce and Industry, the Enterprise Europe Network, public libraries and bookstores. The yearbook is also 
used as a reference book by hundreds of company managers from the Stara Zagora Region and elsewhere. 

The electronic version of this publication is also available via the Internet at: www.econsz.com.

„Икономически годишник на регион Стара Загора” е годишно периодично издание на Тър-
говско-промишлена палата – Стара Загора. Настоящата книга е 10-и брой. Тя представя иконо-
миката на регион Стара Загора; адресна и справочна информация; класации на 100-те най-ус-
пешни фирми от региона и реклами на фирми. Използвана е собствена информация и данни, 
предоставени от: фирма Актив ООД; Териториално статистическо бюро – Стара Загора; Търгов-
ски регистър на България; Главна дирекция ГРАО и официални годишни счетоводни отчети на 
фирмите.

Данните са обработени към 31 януари 2011 г. от екип на Медиен център към Търговско-про-
мишлена палата – Стара Загора.

Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към: всички гости на 
област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за реги-
она; ръководителите на български и на чуждестранни фирми; широк кръг читатели. 

Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни тър-
говски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; при официални посещения в 
Областна администрация – Стара Загора и в общините на региона; мрежата на българските и на 
европейските търговско-промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществени-
те библиотеки и книжарници. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на 
фирми от региона на Стара Загора и от други региони на България. 

Изданието има електронна версия, която се разпространява чрез интернет на адрес www.econsz.com.
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Уважаеми госпожи и господа, 

настоящи и бъдещи инвеститори, предприемачи, 

гости и жители на област Стара Загора,

За мен е удоволствие да приветствам де-
сетото издание на Икономически годишник на 
регион Стара Загора. Считам, че то се превър-
на в търсен и ценен източник на информация 
за потенциалните инвеститори, представите-
лите на бизнеса, неправителствените органи-
зации, медиите и обществеността. 

Въпреки тежката и трудна година област 
Стара Загора успя да запази добри темпове на 
икономическо развитие и сравнително нисък 
дял на безработица в региона. Това, в голяма 
степен, се дължи на фирмите, които работят 
в сферата на преработващата и добивната 
промишленост, енергетиката, производството 
на хранителни продукти и напитки. Вярвам, 
че през тази година ще настъпи съществено 
оживление и ще бъдат възстановени оптимал-
ните за местния бизнес нива. 

Като областен управител изказвам задо-
волството си от доброто взаимодействие на 
институциите, бизнеса и неправителствения сектор като цяло. Това е верният път към изграж-
дането на една позитивна, добре работеща, ефективна среда в полза и интерес на цялото об-
щество. Надявам се конструктивното партньорство да продължи да се развива занапред и да се 
радваме на добри резултати, които да утвърждават региона на Стара Загора като съвременен 
европейски културен и икономически център!

Йордан Николов
Областен управител

на област Стара Загора

Dear Honoured Ladies and Gentlemen, 

current and future investors, entrepreneurs, 

guests and residents of the Stara Zagora District,

It is an honour for me to present the tenth edition of the Economic Yearbook of the Stara Zagora 
Region. I believe it has become a valuable, sought out source of information for potential investors, 
as well as representatives of business, non-governmental organizations, media and the community. 

Despite the burdensome and diffi  cult year, the Stara Zagora Distract succeeded in maintaining 
a good rate of economic development and a relatively low rate of unemployment. To a large extent 
that is thanks to the companies, which work in the areas of manufacturing and mining industries, 
production of food and beverage, and energy. I believe that a signifi cant revival will set in this year 
and the optimum levels for local business will be restored. 

As the District Governor I wish to express my satisfaction with the good cooperation between the 
institutions, business and non-governmental sector as a whole. That is the surest path toward building 
a positive, smooth and eff ective atmosphere, which will benefi t the entire community. I hope that the 
constructive partnership will continue to develop moving forward and we will enjoy good results, 
which will confi rm the region of Stara Zagora as a modern centre of European economy and culture!

Yordan Nikolov
Governor of the Stara Zagora District



4 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2011 

Съдържание      Contents
 5 Географско разположение, пътища, административна структура и население
 6 Икономиката на регион Стара Загора
 7 Основни показатели за фирмите
 8 Класация Актив за област Стара Загора
 12 Въгледобив и енергетика
 14 Преработваща промишленост
 16 Регионът на Стара Загора – привлекателен за инвестиции
 19 Големи предприятия в област Стара Загора (със средносписъчен състав над 250 души)
 20 Чуждестранни инвестиции в област Стара Загора
 21 Строителство. Търговия. Селско стопанство
 22 Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар
 23 Дарителството – последователна политика на фирмите
 24 Пътуване във времето – от раждането на Европа до наши дни
 28 Община Стара Загора
 32 Община Казанлък
 35 Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора
 36 Обществен дарителски фонд – Стара Загора
 38 Ротари клуб – Стара Загора
 40 Клуб на работодателя – Стара Загора
 41 Търговско-промишлена палата – Стара Загора
 46 Enterprise Europe Network
 90 Реклами на фирми
 145 Фирми – членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора
 164 Азбучен показалец на фирмите, чиито имена са публикувани в изданието

 48 The Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora
 53 Enterprise Europe Network
 55 Geographic Location, Roadways, Administrative Structure and Population
 56 The Economy of the Stara Zagora Region
 57 Basic Company Indicators (Non-financial Sector, 2009)
 58 Aktiv Ranking Stara Zagora Region
 62 Coal Mining and Energy
 64 Manufacturing Industry
 66 The Stara Zagora Region – Attractive for Investments
 69 Large Businesses in the Stara Zagora District
 72 Construction Industry. Wholesale and Retail Trade. Agriculture
 73 Donorship – A Systematic Corporate Policy
 74 Travel through the Ages – from the Birth of Europe to Our Days
 78 Stara Zagora Municipality
 82 Kazanlak Municipality
 84 Rotary Club – Stara Zagora
 86 Employer’s Club - Stara Zagora
 87 Stara Zagora Regional Economic Development Agency
 88 Community Donation Fund Stara Zagora
 90 Companies advertisements
 145 Companies, members of Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora



Географско разположение, пътища, 
административна структура и население

Административна област 
Стара Загора се намира в цен-
тралната част на България. 
На територията на областта, 
която е 5 151,1 кв. км, попадат 
части от Тракийската низина, 
части от Средна гора, южните 
склонове на Стара планина и 
Казанлъшката котловина.

Географското разположе-
ние дава едно от икономиче-
ските предимства на региона. 
През територията на облас-
тта преминават магистрални 
и първокласни автомобилни 
пътища и железопътни линии, 
които свързват северната гра-
ница на България при р. Дунав 
с южната, до Гърция и Турция 
(първокласен път І-5). Столицата София се на-
мира западно на 225 км (A1). Пристанищните 
градове Бургас и Варна са съответно на 175 км 
и 246 км (разстояния при най-късите автомо-
билни маршрути). На територията на облас-
тта се пресичат трасетата на три европейски 
транспортни коридора.

Областният град Стара Загора е на 6-о място 
по население в България – след София, Плов-
див, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора се 
намира в южните склонове на Средна гора и 
е с географски координати 42˚25’ северна ши-
рина и 25˚37’ източна дължина. Средната над-
морска височина е 196,5 м.

Област Стара Загора включва 11 общини, в 
които има 206 населени места, от които 10 гра-
да – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, 

Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Нико-
лаево и Шипка.

Средната продължителност на живота в 
България е 76,4 години при жените и 69,2 го-
дини при мъжете. Средните стойности за дър-
жавите от Европейския съюз са съответно 80,8 
години за жените и 74,3 години за мъжете. 
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Население по 
общини

Брой 
населени 

места

Население 
според 

настоящ адрес 
към

15.01.2009 г.

Население 
според 

настоящ адрес 
към

15.01.2010 г.

Население 
според 

настоящ 
адрес към

15.01.2011 г.
Стара Загора 51 176 443 175 263 173 117

Казанлък 20 81 378 80 381 78 924

Чирпан 21 24 429 24 087 23 632

Раднево 24 22 679 22 356 21 917

Павел баня 13 15 364 15 228 14 959

Гълъбово 11 14 956 14 793 14 600

Мъглиж 15 12 618 12 508 12 207

Братя Даскалови 23 9 134 9 015 8 994

Гурково 11 5 472 5 457 5 438

Николаево 4 5 012 5 028 4 994

Опан 13 3 353 3 349 3 369

Данни: Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО)

Население по 

области

Брой 
населени 

места

Население според настоящ адрес към 15 януари на съответната година

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
София 54 1 379 308 1 386 883 1 400 307 1 402 471 1 398 025

Пловдив 215 745 181 742 661 740 872 736 200 723 708

Варна 159 494 804 497 275 500 175 501 087 496 175

Бургас 255 443 577 445 941 446 356 447 320 444 722

Стара Загора 206 376 403 373 406 370 838 367 465 362 151

Благоевград 278 346 074 345 115 344 862 343 845 340 543

Плевен 123 317 370 312 847 308 649 304 040 299 053

Пазарджик 117 306 207 303 508 301 493 299 063 295 832

Карта на автомагистрала Тракия с изграждащите се 

лотове между градовете Стара Загора и Карнобат



Икономиката на регион Стара Загора
По данни на офиса на Националната аген-

ция по приходите, в област Стара Загора ак-
тивна дейност в началото на 2011 г. развиват 
59 356 фирми. В това число влизат 58 друже-
ства, които са големи данъкоплатци и се от-
читат данъчно в София и 158 фирми – средни 
данъкоплатци, които се отчитат в Пловдив. 
Регистрираните по Закона за данък добавена 
стойност фирми в област Стара Загора са 8 166.

Наблюдение на Националния статистиче-
ски институт, обхващащо 14 427 фирми от об-
ласт Стара Загора, определя, че общите нетни 
приходи от продажби (НПП) през 2009 година 
възлизат на 6,8 млрд. лв. Произведена е про-
дукция за 4,8 млрд. лв. (вж. по-точни стойно-
сти в таблица на стр. 7).  

Най-голям дял от нетните приходи от про-
дажби има сектор Търговия. Той генерира 
приходи от над 2,4 млрд. лв. и това е 35,6% от 
общата стойност на НПП. Предприятията от 
преработващата промишленост имат 20-про-
центен дял от общите НПП (1,4 млрд. лв.), като 
сред тях е най-голям делът на предприятията 
от хранително-вкусовата промишленост, кои-
то имат 484 млн. лв. НПП. Сектор Строителство 
се нарежда на трето място с дял от 14% и обща 
сума на приходите от продажби от 950 млн. лв.

 Предприятията от област Стара Загора са 
произвели продукция за 4,8 млрд. лв., но това 
е с около 400 млн. лв. по-малко в сравнение с 
предходната година. 

33 предприятия от област Стара Загора 
се определят през 2009 г. като големи и са 
работили с повече от 251 души. И в началото 
на 2011 г. в тях продължават да работят общо 
около 30 хил. души. Най-големият работода-
тел е въгледобивното дружество Мини Мари-
ца Изток ЕАД, в което работят над 7 400 души.  

Най-висока производителност на труда по-
стига Кълвача газ АД, където един работник е 
допринесъл с труда си за приходи на фирмата 
в размер на 706 хил. лв. Дружеството извърш-
ва търговия с течни и газообразни горива. 
Предприятието за специализирани строител-
ни дейности Глобус ЕООД постига производи-
телност на труда от 299 хил. лв., а фирмата за 
производство на изделия от пластмаси Пан-
хим ООД – 263 хил. лв. (вж. още на стр. 15).

По рентабилност на труда на първите мес-
та се нареждат: Глобус ЕООД (73 хил. лв.); пиво-

варна Загорка АД (38 хил. лв.) и Рудин – Динев и 
Желев и Сие СД (21 хил. лв.), фирма, която е спе-
циализирана в ремонт и монтаж на тръбопро-
води, носещи конструкции и горивни уредби. 
Показателят отразява постигнатата  печалба с 
труда на един работник от дадено предприя-
тие (вж. още на стр. 17).
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Нетни приходи от продажби 
на фирмите, извършващи дейности 

в област Стара Загора 
Година млн. лв.
2002 3 285
2003 3 526
2004 4 319
2005 5 064
2006 5 969
2007 6 931
2008 7 876
2009 6 819

индекс 2008/2007 * 100 114
индекс 2009/2008 * 100 87

Произведена продукция 
(относителен дял по икономически дейности)

Печалба (относителен дял по дейности)

Селско, горско и рибно стопанство

Преработваща промишленост

Производство и разпределение на енергия

Строителство

Търговия

Професионални дейности

Други дейности
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Основни показатели за фирмите
(нефинансов сектор, 2009 г.) 

Фирми

брой

Произведе-
на продук-

ция
хил. лв.

Приходи от 
оперативна 

дейност
хил. лв.

Нетни 
приходи от 
продажби

хил. лв.

 Процент 
от общите 

НПП
%

Нетни приходи 
от продажби

за 2008 г.
хил. лв.

Индекс 
НПП 

2009 /
2008

Разходи от 
оперативна 

дейност
хил. лв.

Печалба

хил. лв.

Загуба

хил. лв.

Общо 14 427 4 796 880 7 404 708 6 818 762 100 7 875 843 87 7 088 533 516 567 237 203

Селско, горско и рибно стопанство 592 194 527 306 265 209 713 3,1 232 646 90 2 66 900 43 207 5 005

Преработваща промишленост 1 460 1 390 984 1 483 158 1 356 935 19,9 1 762 923 77 1 426 977 81 761 31 195

    в т.ч. Производство на хранителни продукти; Напитки 257 514 039 528 366 4 83 628 7,1 624 324 77 508 437 29 920 12 438

    в т.ч. Производство на текстил и изделия от текстил;     
                 Облекло 191 94 426 103 016 95 631 1,4 123 418 77 103 636 2 030 2 713

    в т.ч. Производство на метали; Метални изделия 298 185 671 209 133 182 696 2,7 232 550 79 201 873 15 257 9 149

    в т.ч. Производство на ел. съоръжения; 
                 Машини и оборудване 106 194 193 205 898 191 264 3 251 962 76 196 489 9 293 1 148

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и газообразни горива 43 808 250 905 422 829 885 12,2 1 101 969 75 867 268 48 100 51 102

Доставяне на води, управление на отпадъци 
и възстановяване * * 59 653 56 094 0,8 68 564 82 55 141 7 579 *

Строителство 981 957 438 1 033 079 950 112 13,9 935 280 102 961 816 107 289 46 812

Търговия, ремонт на МПС 6 140 396 153 2 505 726 2 427 927 35,6 2 764 240 88 2 481 555 92 589 71 462

Транспорт, складиране и пощи 778 167 918 194 618 176 602 2,6 187 787 94 182 947 15 842 5 194

Хотелиерство и ресторантьорство 918 55 512 88 284 83 073 1,2 100 265 83 87 408 5 698 4 744

Създаване и разпространение на информация; 
Далекосъобщения 210 22 083 23 559 22 378 0,3 32 300 69 19 153 4 519 497

Операции с недвижимо имущество 510 45 639 61 368 41 313 0,6 40 193 103 49 135 15 970 5 067

Професионални дейности (юридически, счетоводни, 
архитектурни, инженерни, рекламна дейност и др.) 1 106 80 256 85 281 80 024 1,2 81 203 99 56 667 27 889 1 990

Хуманно здравеопазване и социална работа 596 67 444 88 716 67 063 1,0 57 474 117 86 768 7 378 5 904

Други дейности 646 10 190 11 754 11 227 0,2 86 149 13 9 996 2 160 519

Икономически дейности

* Не са предоставени данниДанни: Национален статистически институт 
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№

Класация Актив®  

за област Стара Загора
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Собствен капитал Коефициент на 

ефективност на 
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Индекс Актив

хил. лв. хил. лв. хил. лв. № хил. лв. № стойност № стойност №

1 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево 604 806 5 366 44 738 1 642 224 1 1,090 22 6,50 2
2 Мини Марица Изток ЕАД - Раднево 456 658 885 1 592 19 511 375 2 1,005 75 24,75 10
3 Брикел ЕАД - Гълъбово 171 754 -2 462 -24 717 100 205 892 3 0,863 96 50,25 44
4 Загорка АД - Стара Загора 151 646 2 520 22 153 2 46 773 5 1,194 10 5,50 1
5 Трейс Груп Холд АД - Стара Загора 96 134 625 5 556 6 38 629 9 1,069 29 12,50 4
6 Зара - Е ООД - Стара Загора 90 352 48 433 53 1 987 73 1,005 76 52,50 51
7 Ритъм 4 ТБ ЕООД - Стара Загора 79 427 -1 275 -11 663 97 44 016 6 0,860 97 51,50 48
8 Кълвача Газ АД - Стара Загора 71 276 144 1 272 27 10 444 28 1,020 57 30,25 16
9 ГУ Фарадей ЕООД - Стара Загора 64 113 -1 789 -16 120 98 39 571 8 0,782 99 53,25 53

10 Градус-3 АД - Стара Загора 56 915 -74 -1 416 91 11 088 26 0,976 87 53,25 53
11 Табак Груп - Деливъри АД - Стара Загора 48 906 156 1 404 21 2 543 67 1,033 49 37,50 20
12 Строител - ВД ООД - Стара Загора 47 482 897 7 941 3 14 556 22 1,229 8 11,50 3
13 Габровница АД - с. Горно Сахране 47 129 -222 -2 542 95 16 223 18 0,945 88 53,25 53
14 КЕН АД - Стара Загора 46 124 58 591 48 10 595 27 1,014 64 38,50 23
15 ОЕТ - Обединени Енергийни Търговци  ООД - Казанлък 45 078 41 313 59 1 034 85 1,008 71 58,00 58
16 Ти Джи О - СРТТП ООД - клон България - Стара Загора 42 263 -2 -19 393 99 -24 997 100 0,685 100 78,50 74
17 Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово 40 727 187 1 705 17 11 215 25 1,049 41 25,50 12
18 Бисер Олива АД - Стара Загора 38 130 119 356 55 28 597 13 1,013 66 38,25 22
19 М+С Хидравлик АД - Казанлък 38 093 4 38 79 37 635 10 1,001 81 47,00 37
20 Златекс ООД - Стара Загора 37 309 67 613 46 1 000 86 1,019 58 53,00 52
21 Енел Оперейшънс България АД - с. Медникарово 31 145 422 3 741 9 3 860 56 1,154 13 25,50 12
22 Атоменергоремонт ЕООД - Гълъбово 30 674 60 478 52 2 976 62 1,018 59 49,25 41

Коефициент на ефективност на разходите – показва колко приходи се ре-
ализират с един лев вложени разходи и е изчислен като съотношение на при-
ходите към разходите. 

Индекс Актив - изчислява се като средно претеглен от местата на фирмата по 
останалите критерии: приходи, финансов резултат, собствен капитал и коефи-
циент на ефективност на разходите. 

Фирми
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23 Глобус ЕООД - Стара Загора 29 292 804 7 188 5 15 185 20 1,375 3 13,00 5
24 Ембул Инвестмънт АД - Стара Загора 28 602 2 -144 83 19 466 15 0,995 83 51,00 46
25 Водоснабдяване и Канализация ЕООД - Стара Загора 28 240 76 570 49 14 838 21 1,023 54 37,50 20
26 Пътно Строителна Компания Ес Би Ес АД - Стара Загора 28 205 12 102 74 13 726 23 1,004 78 50,00 43
27 Панхим ООД - Стара Загора 27 842 200 1 776 16 9 320 31 1,076 24 25,00 11
28 Вито - 95 ООД - Стара Загора 27 453 78 747 39 1 579 80 1,031 50 49,75 42
29 Рудин - Динев и Желев и Сие СД - Стара Загора 26 074 849 7 541 4 13 725 24 1,474 1 14,75 6
30 Ремотекс Раднево ЕАД - Раднево 24 861 162 -157 84 30 281 12 1,000 82 51,75 49
31 Енемона Гълъбово АД - Гълъбово 24 685 219 2 295 14 5 498 45 1,113 17 27,50 14
32 Комерсиал ЕООД - Стара Загора 24 411 593 4 312 7 9 488 29 1,327 5 18,75 8
33 Домейн Менада ЕООД - Стара Загора 24 329 19 -492 86 43 183 7 0,981 85 52,50 51
34 Жюлив ООД - Стара Загора 24 186 2 201 67 690 89 1,008 70 65,25 61
35 Медина Мед ООД - Стара Загора 23 977 81 742 40 5 005 50 1,036 48 43,75 33
36 Булметал ООД - Гурково 23 953 223 1 333 24 7 776 35 1,069 28 31,50 17
37 Металик АД - Стара Загора 23 849 360 3 076 12 34 386 11 1,168 11 18,25 7
38 Ате Пласт ООД - Стара Загора 22 913 13 88 75 2 936 63 1,004 77 63,25 60
39 Оптиком ООД - Стара Загора 21 126 350 3 159 11 8 246 34 1,199 9 24,00 9
40 Инмат ООД - Раднево 21 026 149 346 56 18 091 17 1,024 52 41,50 30
41 Росита Ойл ЕООД - Стара Загора 20 480 -50 -455 85 1 455 82 0,976 86 73,50 69
42 Милениум 2000 ООД - Стара Загора 20 240 78 1 323 25 3 384 60 1,074 26 39,00 25
43 Булагро АД - Стара Загора 20 162 136 1 144 29 7 131 37 1,068 30 35,50 18
44 Новотехпром ООД - Стара Загора 20 144 111 955 33 5 911 41 1,056 38 39,75 27
45 А. П. П. Зоохранинвест ЕООД - Стара Загора 20 026 84 775 37 3 833 57 1,045 44 46,50 35
46 МБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД - Стара Загора 18 782 -10 -2 485 94 1 073 84 0,883 94 79,50 75
47 Ей и Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД - Гълъбово 18 433 378 3 781 8 4 134 53 1,291 6 29,25 15
48 Роси ЕООД - Гълъбово 17 950 117 1 068 31 5 199 48 1,071 27 39,25 26
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49 Йосини ЕООД - Стара Загора 17 780 16 135 71 269 93 1,009 69 70,50 66
50 ГСТ Стийл България ЕООД - Стара Загора 17 694 184 1 377 22 2 501 68 1,097 21 41,00 29
51 Капрони АД - Казанлък 17 504 29 264 64 15 424 19 1,017 62 49,00 40
52 Маркели ЕАД - Казанлък 17 357 0 -2 894 96 5 568 44 0,857 98 72,50 68
53 Средна гора АД - Стара Загора 17 310 26 234 65 8 583 33 1,015 63 53,75 54
54 Витела Нет ЕООД - Стара Загора 16 594 -109 -2 094 93 -4 622 99 0,883 93 84,50 80
55 Елми ООД - Стара Загора 16 288 76 732 41 3 372 61 1,052 40 50,00 43
56 Папагал ООД - Стара Загора 16 212 324 3 693 10 9 243 32 1,329 4 26,00 13
57 Пътстрой ООД - Стара Загора 16 120 142 1 304 26 5 095 49 1,099 20 38,75 24
58 Стандард Профил България АД - Стара Загора 15 839 172 1 519 20 2 683 64 1,120 16 40,25 28
59 Фермер - 2000 АД - Стара Загора 15 634 112 818 35 6 439 38 1,063 33 42,00 32
60 Казанлък АД - Казанлък 15 451 87 781 36 2 046 72 1,060 37 52,00 50
61 Бисер Олива - 98 АД -Стара Загора 15 144 197 1 660 18 4 009 55 1,140 14 37,75 21
62 Строителна Компания Трейс АД - Стара Загора 14 720 -79 -938 87 -491 96 0,935 89 83,25 79
63 Лев Ойл ЕООД - Стара Загора 14 286 68 562 50 2 170 71 1,046 43 57,50 57
64 Загора Чорап АД - Стара Загора 14 130 9 138 70 132 95 1,011 68 74,25 70
65 Линде Газ България ЕООД  - Стара Загора 14 080 -66 -975 88 5 735 43 0,931 90 71,50 67
66 Анкъл Статис ЕООД - Чирпан 13 809 4 320 58 -2 405 98 1,024 53 69,00 65
67 Българска Роза Севтополис АД - Казанлък 13 696 84 754 38 18 915 16 1,065 32 38,75 24
68 Конекс - Тива ООД - с. Оризово 13 662 31 278 63 7 709 36 1,023 55 55,75 56
69 ЗСК Боруй АД - Стара Загора 13 218 86 604 47 5 398 46 1,055 39 51,25 47
70 Агроин ООД - Стара Загора 13 047 142 1 086 30 2 672 65 1,104 18 46,75 36
71 ДЗУ АД - Стара Загора 12 995 16 208 66 24 604 14 1,018 60 53,00 52
72 БГС Груп АД - Стара Загора 12 825 11 129 73 1 543 81 1,011 67 73,50 69
73 Хранинвест ХМК АД - Стара Загора 12 341 71 651 43 9 400 30 1,062 34 45,75 34
74 ГБС Тонзос АД - Казанлък 12 210 68 482 51 1 781 77 1,047 42 62,00 59
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75 Агроконсулт - Инженеринг ЕООД 12 100 68 619 45 5 806 42 1,060 36 50,50 45
76 Здравец ЕООД - Стара Загора 12 089 15 140 69 911 87 1,013 65 74,75 71
77 Диони ООД - Стара Загора 12 034 94 850 34 4 068 54 1,085 23 48,00 39
78 Лъки ЕООД  - Стара Загора 11 800 4 22 81 418 92 1,002 80 82,75 77
79 Бойл ООД - Стара Загора 11 795 8 77 76 1 962 74 1,007 74 76,00 72
80 Автохит 2000 ООД - Стара Загора 11 770 109 978 32 6 094 40 1,102 19 43,75 33
81 Булметал Трейдинг ЕООД - Гурково 11 190 77 700 42 5 216 47 1,075 25 49,75 42
82 Прогрес АД - Стара Загора 11 087 -137 -1 454 92 2 171 70 0,875 95 85,00 81
83 Монтажинженеринг АД - Стара Загора 11 047 71 626 44 3 768 58 1,067 31 55,00 55
84 Стара Загора Проект ООД - Стара Загора 11 004 131 1 170 28 3 594 59 1,134 15 47,50 38
85 Мастър Фийд ЕООД - Стара Загора 10 977 31 282 62 1 868 76 1,029 51 69,00 65
86 Инсталгруп ООД - Стара Загора 10 855 333 3 023 13 6 300 39 1,448 2 36,00 19
87 Градус - 7 ООД - Стара Загора 10 716 12 -1 149 90 -645 97 0,904 91 91,25 84
88 Чахов ООД - с. Богомилово 10 588 152 1 371 23 1 908 75 1,168 12 50,50 45
89 Ляноридис ЕООД - Стара Загора 10 541 8 72 77 903 88 1,008 73 82,00 76
90 Индустриал Партс ООД - Казанлък 10 102 214 1 896 15 4 493 51 1,264 7 41,75 31
91 Зара - Газ ООД - Стара Загора 9 935 -11 -106 82 431 91 0,989 84 87,00 83
92 Булагро Машини АД - Стара Загора 9 764 35 311 60 2 630 66 1,037 47 67,00 62
93 Зара фуражи АД - Стара Загора 9 756 45 331 57 2 381 69 1,040 46 67,00 62
94 Аскент Шоп ЕООД - Стара Загора 9 488 1 26 80 1 739 78 1,003 79 83,00 78
95 Медийни Системи АД - Стара Загора 8 955 18 164 68 4 325 52 1,021 56 68,25 63
96 Анимексс ЕООД - Стара Загора 8 953 15 135 72 1 630 79 1,017 61 77,25 73
97 Катекс АД - Казанлък 8 886 -115 -1 047 89 69 402 4 0,884 92 70,50 66
98 Стара Загора - Табак ЕООД - Стара Загора 8 555 6 59 78 168 94 1,008 72 85,50 82
99 Николина Алендарова ЕТ - Стара Загора 8 121 64 398 54 1 329 83 1,060 35 68,75 64

100 Томи Шоу Козметикс ЕООД - Казанлък 8 004 32 285 61 513 90 1,041 45



Марица Изток 
2 извърши мо-
д е р н и з а ц и я 
на блокове 
от 1 до 4 и 6-и 
и 8-и блок. 
Това доведе 
до повишава-
не мощността 
им и увеличи 
срокът за екс-
плоатация с 25 
години. Всич-
ки подменени 
съоръжения са на японската фирма Тошиба. 
Централата извърши модернизация и на блок 
8, като  работата по него приключи предсроч-
но през февруари 2011 г. 

От пролетта на 2010 г. централата пусна в 
експлоатация сероочистваща инсталация за 
блокове 3 и 4. Приключването на този етап 
от екологичната програма допринесе значи-
телно за решаване на проблема със замърся-
ването на въздуха в Югоизточна България. В 
процес на изпълнение е проектът за изграж-
дане на сероочистваща инсталация за блоко-
ве 5 и 6. Той се финансира със 157 млн. лв., 
като голямата част от сумата е осигурена от 
програма ИСПА (71 млн. лв.) и заем от Евро-
пейската банка за възстановяване и развитие 
(66 млн. лв.). Съоръжението ще бъде завър-
шено през 2011 г. 

От 1 юли 2010 г. ТЕЦ Марица Изток 2 про-
дава добиваната електроенергия на цена от 
35,01 лв. за мегаватчас. За първите 9 месеца на 
2010 г. централата е произвела близо 5 тера-
ватчаса (TWh) електроенергия.

В началото на 2011 г. дружеството работи с 
около 2 540 души. През 2010 г. ТЕЦ Марица Из-
ток 2 получи отличие за осигуряване на здра-
ве и безопасност на работните места.

През финансовата 2009 г. има приходи от 
дейността си в размер на 605 млн. лв. Плате-
ните данъци са в размер на 5,4 млн. лв., а пе-
чалбата е в размер на близо 45 млн. лв., което 
е с 11 млн. лв. повече от предходната година.

За първите 9 месеца на 2010 г. ТЕЦ Марица 
Изток 2 реализира брутна печалба в размер 
на 94,3 млн. лв. Приходите от продажби за 
този период са 367 млн. лв.

Енел Марица Изток 3 е втората по значи-

Въгледобив и енергетика
Водещи предприятия

• ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево 

• Мини Марица Изток ЕАД - Раднево

• ТЕЦ Eнел Марица Изток 3 АД - с. Медникарово 

• Брикел ЕАД - Гълъбово
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Секторът Производство и разпределение 
на електрическа и топлина енергия има воде-
ща позиция в икономиката на регион Стара За-
гора. В сектора работят около 20 предприятия, 
но произведената от тях продукция е над една 
пета част от общия обем на производството и 
се изчислява на близо 1 млрд. лв. 

България разполага с общи инсталирани 
мощности за производство на електроенер-
гия от около 13,2 хиляди мегавата (MW). От тях 
28% е делът на АЕЦ Козлодуй; 38% са мощно-
стите на топлоелектрическите централи; 22% 
са акумулирани във водно-електрически съ-
оръжения и 12% е делът на другите енергий-
ни източници. Регионът на Стара Загора има 
водещо място в енергийния сектор на Бълга-
рия. На територията на енергийния комплекс 
„Марица Изток“ работят 4 топлоелектрически 
централи, с обща инсталирана мощност от 
3 270 MW. Те се захранват от 3 рудника за добив
на лигнитни въглища, добивани по открит спо-
соб. Сред тях е и най-голямата ТЕЦ на Балкани-
те – ТЕЦ Марица Изток 2. Тя разполага с осем 
енергийни блока с обща мощност от 1 586 MW 
и осигурява между 15 и 20% от използваната в 
страната електрическа енергия. Това е почти 
половината от общия дял на електроенергия-
та, произвеждана от ТЕЦ в България.

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД е дружество със 
100% държавно участие в акционерния капи-
тал, собственост на Български енергиен хол-
динг ЕАД. През последните две години ТЕЦ 
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AES, която инвестира за изграждането близо 
2,6 млрд. лв. Централата е проектирана да 
работи според екологичните изисквания на 
Европейския съюз. В съответствие с догово-
рените ангажименти към българското прави-
телство, Ей И Ес България финансира и изгра-
ди Съоръжение за депониране на отпадъците 
(на стойност 93 млн. евро), което отвежда и 
депонира отпадъчните продукти от работата 
на централата. Пред 2010 г. ТЕЦ Ей И Ес Гълъбо-
во изпълнява дейността си с персонал от 414 
души.

От есента на 2010 г. най-старата в региона 
ТЕЦ Брикел работи с минимални мощности. 
Експлоатацията им беше запазена с цел оси-
гуряване на отоплението на обществените и 
социалните заведения в Гълъбово през зим-
ния период. ТЕЦ Брикел не разполага със за-
дължителните сероочистващи инсталации и 
по разпореждане на Министерството на окол-
ната среда и водите трябва да спре окончател-
но през пролетта на 2011 г. В края на 2010 г. 
стартира процедура за изготвяне на доклад 
за оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) за изграждане на сероочиства-
щи инсталации за два от четирите блока на 
ТЕЦ-а. От изпълнението на програма за мо-
дернизиране на мощностите и изграждане на 
пречиствателни съоръжения зависи бъдеща-
та дейност на централата и на единствената в 
България фабрика за производство на брике-
ти за битово отопление.

Всяка от четирите топлоелектрически цен-
трали в региона използва като гориво ниско-
калорични лигнитни въглища. Те се добиват от 
Мини Марица Изток ЕАД – най-голямото въг-
ледобивно дружество в България. Компания-
та експлоатира по открит способ находище с 
площ от 240 кв. км, което е разположено на те-
риторията на четири общини – Раднево, Гълъ-
бово, Нова Загора и Симеоновград. Предпри-
ятието постигна през 2010 г. добив от 26 млн. 
тона въглища и отчете изпълнение на годиш-
ния си план от 104%. Добивът на въглища е с 
2 млн. тона повече в сравнение с обема през 
2009 г. През 2010 г. в трите рудника на Мини 
Марица Изток са изкопани, транспортирани и 
насипани близо 76 млн. куб. метра земна маса.

Производствената програма за 2011 г. 
предвижда добив от 27,3 млн. тона въглища и 
95 млн. куб. метра откривка. Повишеният обем 
се дължи на старта на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово. 
Предвиждат се инвестиции в размер на близо 
100 млн. лв.

мост топлоелектрическа централа в България. 
Разполага с мощност от 900 мегавата и е в със-
тояние да осигури 12% от нужната на страната 
електроенергия. 

Дружеството е 73% собственост на Enel 
Group – най-голямата енергийна компания в 
Италия и втората по инсталирани мощности в 
Европа. Останалият дял от 27% се притежава 
от Националната електрическа компания. Enel 
е сред световните лидери и по използване на 
възобновяема енергия и разполага с обща ин-
сталирана мощност от около 5 800 мегавата 
(MW) с над 600 действащи централи в 16 дър-
жави.

ТЕЦ Енел Марица Изток 3 работи изцяло в 
съответствие с изискванията на Европейския 
съюз за опазване на околната среда.

В рамките на проекта за модернизация са 
инвестирани над 700 млн. евро, от които 160 
млн. евро за екологични програми. През пър-
вото полугодие на 2010 г. ТЕЦ Енел Марица 
Изток 3 увеличи произведената енергия с 0,5 
TWh спрямо същия период на предходната го-
дина. През 2009 г. централата е произвела 3,7 
TWh електроенергия.

През 2009 г. Енел Марица Изток 3 има при-
ходи от дейността си в размер на 409 млн. лв., 
което е с 30% повече от предходната година. 
Реализираната печалба след данъци е 84,4 
млн. лв. и това представлява ръст с повече от 
4 пъти (при 20 млн. лв. през предходната годи-
на). Платените в бюджета на държавата данъ-
ци са в размер на 9,3 млн. лв.

През пролетта на 2010 г. италианският соб-
ственик обяви намерението си да продаде 
дела си в дружеството. До януари 2011 г. сдел-
ка не е постигната.

През 2011 г. започва работа ТЕЦ Ей И Ес Гъ-
лъбово (670 мегавата). Централата е собстве-
ност на американската енергийна компания 



14 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2011 

Доставката на електроенергия до абона-
тите в област Стара Загора се извършва от 
ЕВН България Електроснабдяване АД. Друже-
ството има 1,6 млн. клиенти в Южна България. 
Собственост е на австрийското енергийно 
предприятие EVN (67% дял) и на държавната 
НЕК. Фирмата поддържа около 740 км кабелни 
електропроводи с ниско и средно напреже-
ние и 2 000 км въздушни линии. Инвестицион-
ната и ремонтна програма на дружеството за 
2011 г., касаеща доставката на електрическа 
енергия, е в размер на 110 млн. лв.

Преработваща 
промишленост

Водещи предприятия
• Загорка АД - Стара Загора

• Градус - 3 АД - Стара Загора

• Габровница АД - с. Горно Сахране 

• КЕН АД - Стара Загора

• Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово

• Бисер Олива АД - Стара Загора 

Предприятията, извършващи дейност в 
сферата на преработващата промишленост 
в област Стара Загора, осигуряват една пета 
част от общия дял на нетните приходи от 
продажби. В сектора най-голям е делът на 
фирмите, които произвеждат хранителни 
продукти и напитки. Техните приходи от про-
дажби са 36% от обема на всички преработ-
ващи предприятия. Водещите фирми с тази 
дейност в региона са: Загорка АД (производ-
ство на бира); Градус – 3 ООД (пилешко месо и 
колбаси от пилешко месо); КЕН АД (колбаси); 
Бисер Олива АД и Гайтек Олива ООД (олио); 
Конекс - Тива ООД, Диони ООД и Николина 
Алендарова ЕТ (преработка и консервиране на 
плодове и зеленчуци); Нанюк Интернешънъл 
ООД (пилешко месо); Шоко Тим ООД (захарни 
изделия) и др.

Утвърдени традиции и значими обеми на 
произведена продукция и продажби имат и 
предприятия, които произвеждат: машини и 
оборудване; електрически съоръжения; мета-
ли и метални изделия; изделия от текстил и об-
лекло; мебели, а също и фирми от химическата 
промишленост. 

Водещите фирми в тези браншове в реги-

она на Стара Загора са: Габровница АД (произ-
водство на плоскости от дървесни частици); 
М+С Хидравлик АД (хидравлични мотори и 
елементи); Панхим ООД (плоскости и изделия 
от пластмаси); Медина Мед ООД (автомобилни 
гуми); Булметал (метални опаковки за храни-
телната промишленост); Енергоремонт – Гълъ-
бово АД, Ремотекс Раднево ЕАД, Металик АД, 
Новотехпром ООД, Хранинвест ХМК АД, Къл-
вача инженеринг АД (машини и оборудване); 
Прогрес АД и Пресков АД (метални издалия); 
Ате Пласт ООД (опаковъчно фолио) и др.

Пивоварната компания Загорка АД е дру-
жеството с най-високи приходи от продажби 
сред всички предприятия от сектора на пре-
работващата промишленост. Дружеството има 
приходи от дейността си в размер на 151 млн. 
лв. за 2009 г. През 2010 г. в пивоварната в Ста-
ра Загора работят около 580 души. 

Загорка АД е наследник на стари пивовар-
ни традиции с над 100-годишна история. Ед-
ноименната марка се утвърждава като една 
от най-предпочитаните български бири за 
редица поколения и е емблема на Стара За-
гора. Днес компанията развива балансирано 
портфолио от печеливши марки в различни 
ценови сегменти: Загорка, Ариана, Столич-

но, Heineken, Amstel, Starobrno, Kaiser. Бира 
Загорка се изнася в САЩ, Гърция, Великобри-
тания, Испания, Португалия и други страни.

През 2010 г. пазарът на бира в България се 
сви с около 6%, но Загорка успя да запази ли-
дерските си позиции с пазарен дял от 37%. 

От приватизацията на пивоварната през 
1994 г., когато става част от семейството на 
Heineken, досега Загорка АД инвестира 220 
млн. лв. в модернизация и разширяване на 
производството, с което се превръща в най-
модерната пивоварна в България.

Предприятието за производство на пи-
лешко месо и продукти от пилешко месо Гра-
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дус е сред най-модерните в Югоизточна Евро-
па. Заводът е на площ от 15 хил. кв. метра и се 
обслужва от около 350 работници. Работи се 
при затворен цикъл на производство, в който 
са включени дейностите на фуражен завод, 
люпилня, ферми за отглеждане и угояване на 
бройлери и кланица. Заводът на Градус има ка-
пацитет за производството на 50 хил. тона пти-
че месо годишно. Продукцията е предназначе-
на за вътрешния пазар и за износ, като намира 
добър прием в десетки държави, сред които 
са Великобритания, Франция и Германия.

Сред водещите предприятия в отрасъл 
Производство на хранителни продукти е и 
Бисер Олива АД, което също е част от групата 
Градус. Стратегически инвеститор в предпри-
ятието е швейцарското дружество Risoil S.A. 
Бисер Олива извърши технологично обновя-
ване на производството си. Има капацитет за 
преработка на 550 тона слънчогледово семе 
за денонощие и добив на сурово масло от 225 
тона. Това поставя фабриката на второ място 
по капацитет в България. Работи с френска 
линия за бутилиране, която има капацитет от 
3 200 бутилки за час. 

Предприятието за преработка на месо КЕН 
АД е лидер в Южна България в сектора на ма-
лотрайните колбаси. Разполага с капацитет за 
производство на 60 тона трайни и малотрай-
ни колбаси на ден. Предприятието използва 
най-съвременни технологии и работи с висо-
копроизводителни линии и машини, които се 
обслужват от около 240 души. В национален 

мащаб КЕН АД има пазарен дял от над 10%, 
който се запазва през последните две години 
въпреки голямата конкуренция в този бранш. 
Основни в продуктовата гама са кренвиршите. 

През 2010 г. фирмата присъства на най-
големите световни изложения в Европа, про-
вели се във Франкфурт (IFFA) и Барселона 
(Alimentaria Exhibition), и успешно представи 
своите продукти. КЕН осигури и кетъринг за 
60 хил. души по време на концерта на AC/DC 
в София. 

На трето място в сектор Преработваща 
промишленост по приходи от продажби се 

нарежда Габровница АД. Предприятието е 
собственост на турска компания. Произвежда 
плоскости от дървесни частици, ламиниран 
паркет и профили от дървесина. 

Сред водещите фирми в сектора се нареж-
да и Енергоремонт – Гълъбово АД, предприя-
тие за производство на машини и оборудване 
с общо и специално предназначение. Фирма-
та изпълнява поръчки, свързани предимно с 

Предприятие Работници

брой

Приходи

хил. лв.

Финансов 

резултат

хил. лв.

Производителност 

на труда

лева

Кълвача Газ АД - Стара Загора 101 71 276 1 272 705 703
Глобус ЕООД - Стара Загора 98 29 292 7 188 298 898
Панхим ООД - Стара Загора 106 27 842 1 776 262 660
Медина Мед ООД - Стара Загора 92 23 977 742 260 620
Загорка АД - Стара Загора 584 151 646 22 153 259 668
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево 2 538 604 806 44 738 238 300
Бисер Олива АД - Стара Загора 162 38 130 356 235 370
Новотехпром ООД - Стара Загора 86 20 144 955 234 233
Габровница АД - с. Горно Сахране 229 47 129 -2 542 205 803
Кен АД - Стара Загора 243 46 124 591 189 811

Предприятия с най-висока производителност на труда

Производителност на труда – показва постигнатите приходи от един работник в дадено 
предприятие и е изчислена като съотношение на приходите към средносписъчния състав.



16 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2011 

нуждите на енергийните предприятия от ре-
гиона, но е предпочитан партньор и за друже-
ства от Сливен, Варна, София, Бургас. Енерго-
ремонт – Гълъбово АД е един от най-големите 
работодатели в региона и разполага с персо-
нал от над 1000 души. 

2010 година беше сравнително успешна за 
Медийни системи АД – Стара Загора. Фирмата 
е водещ в България производител на оптични 
дискове и матрици. Дружеството отчита печал-
ба в размер на 643 хил. лв. (по предварителни 
данни). През 2010 г. са произведени над 53 млн. 
броя дискове – DVD и CD дискове с предвари-
телен запис, а приходите от продажби са в раз-
мер на 11,8 млн. лв. 94% от продукцията е ре-
ализирана извън границите на България. През 
2011 г. инвестиционната програма на друже-
ството е насочена към внедряване на нова тех-
ника за производство на оптичните носители.

Регионът на 
Стара Загора – 
привлекателен 
за инвестиции 

Добри практики
• ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово 

• ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево

• Ветроком ЕООД - Казанлък

• Загорка АД - Стара Загора

• Водоснабдяване и канализация ЕООД

• Строител - ВД ООД - Стара Загора

• Трейс Груп Холд АД - Стара Загора

• Прогрес АД - Стара Загора

• Пресков АД - Стара Загора

• Суперабразив ЕООД - Казанлък

• НИПИ - М АД - Стара Загора 

• Булметал трейдинг ЕООД - Гурково

• Средна гора АД - Стара Загора

Най-големите чуждестранни инвестиции в 
България през последните две години са на-
правени в региона на Стара Загора. Този факт 
се дължи най-вече на изграждането край Гълъ-
бово на топлоелектрическата централа, соб-
ственост на американската енергийна компа-
ния AES. Общата инвестиция в обекта е за 2,5 

млрд. лв. Инвестицията през 2010 г. е в размер 
на 540 млн. лв. и това представлява 30% от об-
щия размер на чуждестранните инвестиции в 
България за годината. За тази инвестиция ТЕЦ 
Ей И Ес Гълъбово получи награда за най-добър 
инвестиционен проект за 2010 г.

Значими инвестиционни проекти се из-
пълняват и в другите дружества от енергийния 
сектор. Сред тях са дейностите за модерниза-
ция на енергийните блокове на ТЕЦ Марица 
Изток 2 и изграждането на сероочистващи 
инсталации; ремонтната програма на Мини 
Марица изток, която през 2011 г. е в размер на 
88 млн. лв.; изграждането на инфраструктура в 
комплекса и др. Инвестициите на въгледобив-
ното дружество са насочени към дейности, 
свързани с транспорта на суровината и с ре-
монта на тежкото минно оборудване. 

Отличие за инвеститор на годината получи 
и проектът на Ветроком ЕООД. Дружеството 
е собственост на водещата швейцарска енер-
гийна компания Алпик А.Г. През 2010 г. изгради 
и пусна в експлоатация вятърен парк с мощ-
ност от 50 мегавата, разположен на билото на 
Стара планина. Той задоволява потребностите 
от електроенергия на 40 хил. домакинства, без 
да замърсява атмосферата с въглероден диок-
сид. През 2011 г. се предвижда разширение 
на парка с нови 9 генератора с обща мощност 
22,5 мегавата. 

Производството на електроенергия от 
възобновяеми източници привлича и други 
инвеститори в региона. Сред основните про-
екти са изградените соларни инсталации на 
Катекс АД – Казанлък, на Севатех ЕООД – Ста-
ра Загора, а също и проектите на Верея пласт 
АД и Бултех 2000 ООД. 

По данни на Националния статистически 
институт чуждестранните инвестиции в пред-
приятията от област Стара Загора през 2009 г. 
са в размер на 426 млн. евро. Най-голям е де-
лът на инвестициите в хранително-вкусовата 
промишленост – над 34 млн. евро и в сектор 
Операции с недвижими имоти – над 26 млн. 
евро. Статистиката посочва като водещ инвес-
титор в региона Нидерландия, следват Турция, 
Унгария и Германия. Повече от половината от 
чуждестранните инвестиции са реализирани 
на територията на община Гълъбово. Община 
Стара Загора е привлякла почти една трета 
част от общите инвестиции за областта. 

Значими инвестиции се извършват и във 
водещите производствени предприятия, стро-
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ителството, дейности, свързани с обслужване 
на населението.

През 2011 г. компанията Загорка АД пред-
вижда редица обновления, свързани с оп-
тимизирането на производствения процес в 
пивоварната. Те се изразяват в: инсталация на 
нов филтър, модернизация на складовете за 
малц и изграждане на нови складови площи. 
Продължават инвестициите в безопасните ус-
ловия на труд и в програмите за обучение на 
персонала. Загорка АД има и социално отго-
ворна политика и провежда последователна 
кампания, насочена към отговорната консу-
мация на алкохол.

Предприятието следва глобалната корпо-
ративна политика на концерна Heinеken – „Съз-
даваме по-добро бъдеще”, който си поставя за 
цел в следващите години до 2020 г. да се ут-
върди в световен мащаб като „най-зеленият” 

пивопроизводител (спрямо индекса на Dow 
Jones за устойчиво развитие). На локално 
ниво Загорка АД развива всички стратегиче-
ски инициативи, които корпорацията пред-
вижда, и стартира специални програми с цел: 
намаляване на използваните в производство-
то количества на енергия и вода; подобрява-
не на влиянието върху околната среда и под-
помагане на общностите, в които се развива 
дейността на компанията.

В началото на 2011 г. приключи изгражда-
нето на пречиствателната станция за отпадни 
води на Стара Загора. В проекта са инвести-
рани около 27 млн. лв. Съоръжението се екс-
плоатира от Водоснабдяване и канализация 
ЕООД – Стара Загора. Дружеството е изцяло 
държавна собственост. То осигурява питейно-
то водоснабдяване, отвеждането и пречиства-
нето на отпадни води на селищата в Староза-
горска област и в община Тополовград, като 
работи с 5 780 промишлени и обществени 
абонати и 174 хил. абонати от населението. 
Продължава и инвестицията в реконструкци-
ята на водоснабдителната инфраструктура на 
град Стара Загора, която предвижда ремонт 
на градската водопроводна мрежа, главен до-
веждащ водопровод и подстанция до с. Ягода. 
Дейностите се извършват с финансиране от 
Европейската банка за възстановяване и раз-
витие в размер на 22,5 млн. лв. 

През 2010 г. ВиК - Стара Загора инвестира 
800 хил. лв. в закупуване на нови водомери с 

Предприятие Работници

брой

Приходи

хил. лв.

Финансов 

резултат

хил. лв.

Рентабилност

на труда

лева

Глобус ЕООД - Стара Загора 98 29 292 7 188 73 347
Загорка АД - Стара Загора 584 151 646 22 153 37 933
Рудин - Динев и Желев и Сие СД - Стара Загора 359 26 074 7 541 21 006
Ей и Ес Марица Изток I Сървисиз ЕООД - Гълъбово 189 18 433 3 781 20 005
Яворкомерс ЕООД - Раднево 131 6 287 2 470 18 855
Холдинг Загора ООД - Стара Загора 94 3 345 1 750 18 617
Строител - ВД ООД - Стара Загора 427 47 482 7 941 18 597
Руно - Казанлък АД - Казанлък 114 7 499 2 076 18 211
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево 2 538 604 806 44 738 17 627
Панхим ООД - Стара Загора 106 27 842 1 776 16 755

Предприятия с най-висока рентабилност на труда

Рентабилност на труда – показва постигнатия финансов резултат (печалба) от един ра-
ботник от дадено предприятие и е изчислена като съотношение на финансовия резултат към 
средносписъчния състав.
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дистанционно отчитане и внедряването им 
в обекти на абонатите. Аналогична сума ще 
бъде отделена за тази дейност и през 2011 г. 
Водоснабдителното дружество финансира и 
изграждането на мини ВЕЦ-ове, които се пус-
кат в експлоатация през 2011 г. 

Инвестиция в размер на около 120 млн. лв. 
привлече изграждането на Мол Галерия – Ста-
ра Загора. Търговският обект е собственост на 
GTC България, дъщерно дружество на Globe 
Trade Centre S.A. – един от най-големите инвес-
титори в Централна и Източна Европа. Молът е 
на 4 нива, с площ от 36,4 хил. кв. метра и прие-
ма клиенти от есента на 2010 г. Изграждането 
на обекта е дело на строителната компания 
Строител ВД ООД. В края на 2010 г. тя заслужи 
наградата на вестник Пари за най-динамично 
развиващата се компания. Строител ВД има 
ръст на приходите от 170% през 2009 г., кои-
то идват на фона на 5-кратното им увеличение 
през предходната година. Ръстът при иконо-
мическите показатели се запазва и през 2010 г. 
Компанията е сред първите три в региона и по 
размер на печалбата. През 2010 г. фирмата ин-
вестира в подобряване на материалната база, 
бетоновия център и закупи нова техника за 4 
млн. лв. Приключи и изграждането на собстве-
на производствена база за метални конструк-
ции. Приоритет през 2011 г. е сключването на 
договори за изпълнение на обекти зад грани-
ца в съседните балкански държави.  

Строителството на лот 2 от автомагистрала 
Тракия (отсечката с дължина от 32 километра 
между Стара Загора и Нова Загора) е друга го-
ляма инвестиция в строителния сектор. Стой-
ността на трасето е 137,9 млн. лв. Проектът се 
реализира със средства от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз и национално съфинан-
сиране. Изграждането ще приключи до лятото 
на 2012 г. Изпълнител е Обединение Магис-
трала Трейс, с водещ партньор Трейс Груп 
Холд АД, а строителните дейности се изпъл-
няват от местната дъщерна фирма на холдин-
га Пи Ес Ай АД. 

През 2010 г. бяха изпълнявани и инвести-
ционни проекти, свързани със строителство 
на нови търговски обекти, сред които са мага-
зините на Билла, Лидл и част от хипермаркетът 
на Карфур в Стара Загора, а също и на жилищ-
ни сгради и бизнес центрове.

Предприятия, работещи в различни от-
расли, се възползваха от възможностите на 
оперативна програма Конкурентоспособност 
на българската икономика. Благодарение на 

отпуснато безвъзмездно финансиране от Ев-
ропейския съюз редица предприятия инвес-
тираха в ново технологично оборудване. През 
2010 г. примери в тази област могат да се дадат 
с: ковашко-пресовия завод Пресков АД – Ста-
ра Загора (инвестиция от 9,2 млн. лв.); Пружини 
Пенев ООД – Казанлък (3,1 млн. лв.); Българска 
роза Севтополис АД – Казанлък (3 млн. лв.); Но-
вотехпром ООД – Стара Загора (2 млн. лв.). 

През 2011 г. предстои да бъде направено 
технологично обновяване в печатница Непе-
дони ООД – Стара Загора (2,2 млн. лв.); фир-
мата за метални опаковки Булметал Трейдинг 
ЕООД – Гурково (1,5 млн. лв.); предприятието 
за метални изделия Суперабразив ЕООД – Ка-
занлък (1,3 млн. лв.); фирмата за производ-
ство на медицинско оборудване Нипи – М 
АД – Стара Загора, мебелното предприятие 
Средна гора АД (2,3 млн. лв.), М+С Хидравлик 
АД – Казанлък (4,9 млн. лв.), Булметал ООД – 
Гурково (7,9 млн. лв.) и др.  

Британската компания Zero Carbon 2020 за-
яви интереса си да изградят предприятие за 
производство на електромобили в Стара За-
гора. България е една от 9-те държави, които 
се присъединиха към Съвместната деклара-
ция за електрическа мобилност в Европа. С 
документа се цели да подготвят през 2011 г. 
общи стандарти за производството и зареж-
дането на бъдещите електромобили. Очаква 
се пазарът на превозни средства, задвижвани 
от електрически акумулатори, да се развива 
много динамично. Прогнозите показват, че 
през следващите 10 години броят на електро-
мобилите в Европа може да надвиши 10 млн. 
Изграждането на завод в Стара Загора ще оси-
гури допълнителна заетост и ще постави гра-
да на картата на един нов, но много обещаващ 
пазар, базиран на модерна технология. 

Сред големите инвеститори са и общините. 
През последните две години те работят и по 
проекти, финансирани от оперативни програ-
ми на ЕС Административен капацитет и Регио-
нално развитие. За обновяването на училища 
в Чирпан са отделени 6 млн. лв. Подобна по 
размери инвестиция, насочена към жизнената 
среда на децата, е изпълнена и в Стара Загора 
(повече на стр. 28). Гурково изпълни дейности 
по реконструкция на водоснабдителната и ка-
нализационната мрежа и изграждане на пре-
чиствателни станции за питейни и отпадъчни 
води на стойност 1,3 млн. лв. В Казанлък ре-
конструкция в същата област е финансирана с 
6,4 млн. лв. (повече на стр. 32). 
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№

Фирми Работ-

ници

Приходи Фи-

нансов 

резултат

Произво-

дителност 

на труда

Рента-

билност 

на труда

брой хил. лв. хил. лв. лева № лева №

1 Мини Марица Изток ЕАД - Раднево 7 425 456 658 1 592 61 503 43 214 72

2 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - с. Ковачево 2 538 604 806 44 738 238 300 6 17 627 9

3 Брикел ЕАД - Гълъбово 1 342 171 754 -24 717 127 984 17 -18 418 95

4 ДЗУ АД - Стара Загора 1 167 12 995 208 11 135 98 178 74

5 Ремотекс Раднево ЕАД - Раднево 1 095 24 861 -157 22 704 85 -143 82

6 Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово 1 020 40 727 1 705 39 928 64 1 672 49

7 МБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД 987 18 782 -2 485 19 029 90 -2 518 88

8 М+С Хидравлик АД - Казанлък 973 38 093 38 39 150 66 39 79

9 Атоменергоремонт ЕООД - Гълъбово 821 30 674 478 37 362 69 582 61

10 Водоснабдяване и Канализация ЕООД 783 28 240 570 36 066 73 728 60

11 Капрони АД - Казанлък 760 17 504 264 23 032 83 347 68

12 Аркомат - България ЕООД - Казанлък 679 4 446 595 6 548 100 876 57

13 Атес ЕООД - Казанлък 661 6 819 2 420 10 316 99 3 661 33

14 Катекс АД - Казанлък 620 8 886 -1047 14 332 94 -1 689 87

15 Енел Оперейшънс България АД 603 31 145 3 741 51 650 53 6 204 25

16 Ембул Инвестмънт АД - Стара Загора 594 28 602 -144 48 152 57 -242 83

17 Енемона Гълъбово АД - Гълъбово 586 24 685 2 295 42 125 60 3 916 30

18 Металик АД - Стара Загора 585 23 849 3 076 40 768 63 5 258 28

19 Загорка АД - Стара Загора 584 151 646 22 153 259 668 5 37 933 2

20 Хранинвест ХМК АД - Стара Загора 483 12 341 651 25 551 79 1 348 51

21 Средна гора АД - Стара Загора 462 17 310 234 37 468 68  506 64

22 Строител - ВД ООД - Стара Загора 427 47 482 7 941 111 199 20 18 597 7

23 Булметал ООД - Гурково 396 23 953 1 333 60 487 45 3 366 34

24 Ти Джи О - СРТТП ООД - клон България 395 42 263 -19 393 106 995 25 -49 096 98

25 Наталия АД - Стара Загора 380 7 704 490 20 274 87 1 289 52

26 Рудин - Динев и Желев и Сие СД - Ст. Загора 359 26 074 7 541 72 630 38 21 006 3

27 Конекс - Тива ООД - с. Оризово 329 13 662 278 41 526 61 845 58

28 Прогрес АД - Стара Загора 315 11 087 -1 454 35 197 75 -4 616 91

29 Българска Роза Севтополис АД - гр. Казанлък 272 13 696 754 50 353 55 2 772 38

30 ЗСК Боруй АД - гр. Стара Загора 270 13 218 604 48 956 56 2 237 42

31 Стандард Профил България АД - Ст. Загора 258 15 839 1 519 61 391 44 5 888 26

Големи предприятия в област Стара Загора

 (със средносписъчен състав над 250 души)
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Икономически дейности 
2009 година

хил. евро

2008 година

хил. евро

Индекс

2009/2008 * 100

Общо 425 851,7 419 201,5 101,6

Производство на хранителни продукти, напитки и 
тютюневи изделия

34 209,9 39 837,3 85,9

Операции с недвижими имоти 26 355,6 4 354,9 605,2

Производство на електрически съоръжения 22 350,1

Производство на изделия от каучук, пластмаси и 
други неметални минерални суровини

18 406,4

Производство на основни метали и метални изделия, 
без машини и оборудване

17 981,3 9 320,9 192,9

Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия 
от обработени кожи без косъм; обработка на кожи

15 131,8 10 967,5 138,0

Строителство 15 080,3 33 530,7 45,0

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 11 748,2 53 404,2 22,0

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия 
от тях (без мебели); печатна дейност

10 070,7

Селско, горско и рибно стопанство 4 297,6 3 313,7 129,7

Производство, некласифицирано другаде; 
ремонт и инсталиране на машини и оборудване

2 818,5 2 405,8 117,2

Производство на химични продукти 1 211,4 1 568,5 77,2

Чуждестранни инвестиции в област Стара Загора

Държави на чуждестранните инвеститори
 (за 2009 година в хил. евро)

Общо за областта 425 851,7
Нидерландия 269 393,8
Турция 43 762,0
Унгария 19 644,6
Германия 16 264,7
Русия 11 259,9
Гърция 9 142,8
Италия 6 281,7
САЩ 5 541,0
Израел 5 353,6
Швейцария 3 444,8
Австрия 3 376,6
Франция 1 595,3
Сирия 196,8
Ирландия 101,2

Общо 425 851,7

Гълъбово 245 944,8

Стара Загора 135 074,5

Казанлък 21 503,7

Павел баня 11 514,2

Чирпан 9 541,9

Раднево 1 732,7

Братя Даскалови 29,8

Чуждестранни 
инвестиции 
в общините

Данни: 
Национален статистически институт
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Строителство
Водещи предприятия

• Трейс Груп Холд АД - Стара Загора

• Строител - ВД ООД - Стара Загора

• Атоменергоремонт ЕООД -  Гълъбово

• Глобус ЕООД -  Стара Загора

• Пътно Строителна Компания Ес Би Ес АД -  

Стара Загора

• Вито - 95 ООД - гр. Стара Загора 

Сектор Строителство концентрира фирми, 
които генерират в себе си 14% от общите нетни 
приходи от продажби в област Стара Загора. За 
2009 г. те са в размер на 957 млн. лв. През 2010 г. 
приключи изграждането на големи промишле-
ни мощности, сред които са: ТЕЦ Ей И Ес Гълъбо-
во; Пречиствателната станция за отпадни води 
на Стара Загора; заводът за производство на 
гипсокартонени плоскости Техногипс; Мол Гале-
рия и други значими търговски обекти, бизнес 
центрове и обществени сгради. 

Най-мащабният строителен проект в об-
ласт Стара Загора за 2011 г. е изграждането на 
лот 2 от автомагистрала Тракия в участъка от 
Стара Загора до Нова Загора. Отсечката от 32 
км се финансира със 137,9 млн. лв. Изпълни-
тел е Обединение Магистрала Трейс, в което 
влизат Трейс Груп Холд АД и СК 13 холдинг. В 
изграждането на магистралния път са анга-
жирани средно 2 000 души, а при някои етапи 
броят на работниците достига 3 500. Стоежът 
на магистралата в този участък е планирано 
да приключи до юли 2012 г. 

През есента на 2011 г. трябва да приклю-
чи изграждането на търговски център на 
френската верига Карфур, който се намира в 

източната част на 
Стара Загора. Ин-
веститор е Евро-
билд ООД – Стара 
Загора. Сградата 
е с 4 нива, всяко 
с площ от 35 хил. 
кв. м, като две от 
тях са под земята. 
Търговската площ 
е достатъчна за 
над 100 магазина, 
ресторанти и пар-
кинг.

Търговия
Водещи предприятия 

• Зара - Е ООД - Стара Загора

• Ритъм 4 ТБ ЕООД - Стара Загора

• Кълвача Газ АД - Стара Загора

• ГУ Фарадей ЕООД - Стара Загора

• Табак Груп - Деливъри АД - Стара Загора

• Домейн Менада ЕООД - Стара Загора

• Оптиком ООД - Стара Загора

• Росита Ойл ЕООД - Стара Загора

• Булагро АД - Стара Загора

• А. П. П. Зоохранинвест ЕООД - Стара Загора

Селско стопанство
Водещи предприятия

• Златекс ООД - Стара Загора

• Жюлив ООД - Стара Загора

• Милениум 2000 ООД - Стара Загора

• Бисер Олива - 98 АД - Стара Загора 

• Градус - 7 ООД - Стара Загора
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 Области 

и

общини 

Икономиче-

ски активни

лица

(брой)

Регистрира-

ни безра-

ботни

(брой)

Постъпили

на работа

през мес.

(брой)

Регистри-

рани

до 29 г. вкл.

(брой)

Брой

безработни

за едно

СРМ

Равнище

на

безработица

%

Общо за страната
(по области) 3 704 336 330 371 23 354 59 431 10 8,92  

Бургас 201 006 12 683 675 2 190 16 6,31  

Варна 218 272 14 604 1 153 2 793 11 6,69  

Кърджали 82 379 8 451 288 1 168 10 10,26  

Плевен 148 178 15 601 1 218 2 473 11 10,53  

Пловдив 329 791 25 588 1 565 5 687 14 7,76  

Русе 121 067 10 261 850 1 549 7 8,48  

Сливен 102 836 11 892 507 2 801 16 11,56  

гр. София 551 815 19 496 1 375 3 119 7 3,53  

Стара Загора 172 917 11 805 926 2 729 9 6,83  
Хасково 125 042 11 098 618 2 206 18 8,88  

Ямбол 70 924 7 259 354 1 582 19 10,23  

Общо (по общини в област Стара Загора)

Стара Загора 82 295 4179 272 900 11 5,08  

Казанлък 40 045 2357 250 536 7 5,89  

Раднево 11 100 709 43 156 15 6,39  

Чирпан 11 011 1481 127 383 14 13,45  

Гълъбово 7 008 412 23 79 14 5,88  

Павел баня 6 995 621 78 126 6 8,88  

Мъглиж 5 392 637 14 184 23 11,81  

Братя Даскалови 3 442 666 43 181 13 19,35  

Гурково 2 554 226 42 35 4 8,85  

Николаево 2 042 446 34 136 8 21,84  

Опан 1 033 71 0 13 7 6,87  

Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар

към 31.10.2010 г.

Групи

предприятия

Предприятия

брой

Произведена 

продукция

хил. лв.

Приходи от 

дейност

хил. лв. 

Нетни приходи 

от продажби

хил. лв. 

Разходи от 

дейност

хил. лв.

Печалба

хил. лв.

Общо 14 427 4 796 880 7 404 708 6 818 762 7 088 533 516 567

Микро до 9 заети 13 033 730 086 1 775 494 1 626 514 1 716 998 143 235

Малки от 10 до 49 1 143 868 830 1 956 839 1 806 981 1 887 485 132 539

Средни от 50 до 249 210 1 009 416 1 406 487 1 287 950 1 329 228 92 414

Големи над 250 41 2 188 548 2 265 888 2 097 317 2 154 822 148 379

Основни показатели по групи предприятия според броя на заетите 
за област Стара Загора за 2009 г. (нефинансов сектор)
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Марица Изток 2. Двете държавни дружества в 
енергийния комплекс оборудваха Специализи-
рания диагностичен кабинет в Университетска 
болница – Стара Загора с апаратура за диагно-
стика на дишането на стойност 114 хил. лв.

Предвидено е разкриване на специализи-
ран кабинет по Програмата на правителство-
то за опазване здравето на населението от 
замърсяването на околната среда в района 
на област Стара Загора. Мерките, заложени в 
програмата, предвиждат създаване на добри 
условия за диагностика, лечение и профилак-
тика на децата и учениците със заболявания 
на горните дихателни пътища, подлежащи на 
диспансерно наблюдение.

Дарителската програма на Загорка през 
2011 г. предвижда да предостави 100 хил. лв. 
за реализирането на различни обществено-
значими проекти в региона на Стара Загора. 
Пивоварната ще подпомогне проекти за по-
добряване на околната среда и в сферата на 
образованието и здравеопазването. Финанси-
рането се отпуска след провеждане на публи-
чен конкурс, в който могат да участват непра-
вителствени организации от региона. Загорка  
ще подкрепи проекти, които имат точен план 
за реализация и ще доведат до реална промя-
на за общността. Партньор при тази дейност 
на компанията е фондация Обществен дари-
телски фонд – Стара Загора. Фондът е гарант 
за оползотворяването на предоставените 
средства по най-добрия начин в полза на об-
ществото. 

В края на 2010 г. Мол Галерия Стара Заго-
ра направи дарение в размер на 60 хил. лв. на 
Дома за отглеждане и възпитание на деца, ли-
шени от родителска грижа „Теофано Попова”. 
Жестът на инвеститорите беше подкрепен със 
същата сума и от Община Стара Загора. 

Дарение на стойност от близо 140 хил. лева 
получи Домът за медико-социални грижи в Ста-
ра Загора. Със средствата е закупено кухненско 
оборудване от хром никелова стомана, отгова-
рящо на изискванията на системата НАССР за 
кухни. В комплекта са включени хладилни каме-
ри, фризери, газови печки и друго оборудване. 
Дарението е по проект, реализиран от Ротари 
клуб – гр. Борнхайм, Германия, Ротари клуб – гр. 
Ройвер, Холандия и Ротари клуб - Стара Загора.

Редица компании и фирми от Старозагор-
ска област се отличават със своята социално-
отговорна политика. Американската енергий-
на компания AES, собственик на ТЕЦ Ей И Ес 
Гълъбово, подписа през 2010 г. с община Гълъ-
бово договор за финансиране в размер на 8,4 
млн. лв. на проекти, насочени към местната 
общност. Средствата ще бъдат инвестирани 
в рамките на 5 години за инфраструктурни, 
социални и културни дейности. Сумата се из-
ползва за осъществяване на проекти, които 
са част от програмата на AES за социална и 
корпоративна отговорност. Споразумението 
защитава максимално интересите, както на 
инвеститора, така и на жителите на община 
Гълъбово – тяхното право на здравословен 
начин на живот, комфорт и право на труд. 

Първият проект в рамките на договора 
предвижда около 2 млн. лв. да бъдат предос-
тавени за ремонт на основната пътна артерия 
в Гълъбово. 

Програмата за корпоративна социална 
отговорност на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово ежегод-
но включва дейности по няколко основни 
направления – подобряване на инфраструк-
турата и ремонтни дейности, програми за 
опазване на околната среда, безопасност, 
функциониране на Информационен център 
в Гълъбово, мероприятия по образователни 
и здравни теми, спонсориране на културни и 
празнични събития. 

В последните години в рамките на про-
грамата за социална отговорност бяха реали-
зирани редица благоустройствени проекти в 
Гълъбово и с. Обручище – ремонти на улици, 
сгради и междуселски пътища, подобряване 
на уличното осветление, модернизиране на 
стадиона в селото и др. 

Компанията направи дарение за система, 
дозираща количеството хлор в питейната вода 
в Гълъбово, с което е разрешен един дългого-
дишен проблем за хората от общината. 

С дарения на компанията беше подобрена 
материалната база и условията в болницата, 
културния дом, училища и детски градини в 
общината. 

В края на 2010 г. голям дарителски жест 
направиха Мини Марица Изток ЕАД и ТЕЦ 

Дарителството – 
последователна политика на фирмите



За втори път през 2010 г. в Стара Загора се 
проведе Инициативата „Коледна трапеза на 
обединена Европа“, която отново събра потен-
циала на неправителствени организации и клу-
бове от града. От проведения търг на художест-
вени произведения и на кулинарни изкушения 
и дарения са събрани 11 хил. лв. Средствата са 

Не са много местата по света, където на 
малка територия може да се проследи разви-
тието на човешката цивилизация от древността 
до наши дни. Регионът на Стара Загора е едно 
от тези места и предлага на туристите уникал-
но пътуване във времето. През хилядолетната 
си история регионът е населяван от различни 
народи. Тук се раждат и се развиват цивилиза-
ции с голямо значение за развитието на евро-
пейската култура. Водят се епични битки. Днес 
са съхранени многобройни исторически арте-
факти и археологически паметници, запазили 
хилядолетната история – от появата на първите 
хора на европейския континент до днес.

Регионът е населяван от новокаменната 
епоха (началото на VІ хилядолетие пр.Хр.) и 
историци определят Стара Загора като един 
от най-древните градове в Европа. Туристи-
те могат да разгледат най-добре запазените 
в Европа жилища от неолита. Те съхраняват 
сечива и предмети от бита на прародителите 
на европейската цивилизация. Музеите в Ста-
ра Загора и Казанлък пазят в автентичен вид 
древни пещи, ръчни каменни мелници, фраг-
менти от стотици керамични съдове, сърпове 
от еленов рог и още много други артефакти. 
Край Стара Загора се намират и най-ранните 
за Европа рудници за добив на мед по уника-
лен способ.

предназначени за закупуване на дефибрилатор 
за детско отделение към МБАЛ Проф. д-р Стоян 
Киркович – Стара Загора, за развитието на ар-
тистичните и спортните заложби на децата от 
социалните домове в региона и за подпомага-
не на провежданите в музея ателиета за деца. 
Инициативата среща подкрепата на известни 
предприемачи от Стара Загора. 

За четвърта поредна години ръковод-
ството на Стандард Профил България АД не 
измени на социално отговорната си полити-
ка и оказа своята подкрепа на Дома за деца, 
лишени от родителски грижи „Незабрав-
ка” в Стара Загора. През последните годи-
ни своята социално отговорна политика са 
доказали и строителната фирма Чахов ООД, 
дружествата от Холдинг Загора АД и други 
предприятия.

Регионът на Стара Загора е най-добрата 
илюстрация за блясъка на тракийската култу-
ра. Долината на тракийските владетели, както 
днес наричаме земите между двете успоредни 
планински вериги, в чиито център е град Ка-
занлък, пази гробници и останките на антич-
ния град Севтополис (IV век пр.Хр.). Открити са 
златни накити и съкровища – доказателства за 
разцвета на тракийската култура.

Стара Загора пази античното си римско 
наследство. В чест на победата над едно от 
най-големите тракийски племена римски-
ят император Марк Улпий Траян построява 
новия град Августа Траяна (107 г.). Градът се 
развива и бързо става втори по значение кул-
турен и административен център в римската 
провинция Тракия. Той е един от малкото в 
района, получил правото да сече собствени 
монети. Възходът на града се свързва с вре-
мето на император Марк Аврелий (161 – 180 
г.). Извършва се мащабното строителство. 
Запазени са крепостни стени, изящни рим-
ски мозайки, терми, античния театър, който 
и днес се използва като сцена за съвременни 
представления.

Руините на десетки крепости, църкви и 
манастири пазят спомена за величието на 
Първата и Втората българска държава (VІІІ – 
ХV век). Приела християнството през ІХ век, 

Пътуване във времето – 
от раждането на Европа до наши дни
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България се налага като най-голямата държа-
ва на Балканите, със страховита армия, воде-
ща победоносни битки. Става и дом на мъдри 
книжовници, които водят мащабно просветно 
дело и налагат българския език в църковните 
ритуали.

Днес идеята за ценностната система и за 
физическата и духовната сила на старите бъл-
гари е запазена чрез младежката организация 
Бага-Тур. Това е школа за оцеляване, която е 
съхранила познанията на прабългарите за ма-
терията, флората и фауна, оръжията и бойните 
похвати и философията на предците.

По време на 500-годишното османско вла-
дичество българите запазват своя дух, език и 
култура, а регионът на Стара Загора е център 
на въстания и борби за национално освобож-
дение.

Периодът на Възраждането (ХVІІІ – ХIХ век) 
е съхранен чрез литературата, дейността на 
читалищата и в типичната жилищна и църков-
на архитектура. Подвигът и саможертвата на 
загиналите за освобождението на Родината си 
българи, а също и на войни от Русия, Румъния и 
Финландия, е увековечен в десетки паметници.

В Долината на розите, между двете планин-
ски вериги, се култивира най-богатата на ете-
рични масла в света маслодайна роза, станала 
символ на България. Уникалният Празник на 
розата в Казанлък през месец май е неповто-
римо преживяване за туристи от цял свят, като 
ги прави съпричастни с магията на розовото 
масло.

Любителите на планинския туризъм могат 
да се насладят на чудната природна красо-
та сред прохладата на дъбовите и боровите 
гори на Балкана, дал името на полуострова. 
Туристите могат да се отдадат на лов, рибо-
лов, полет с делтапланер и на други атракции.  
Природата е дарила района на Стара Загора 
с изобилие от лековити минерални извори. 
Днес те са основа за развитието на спа центро-
ве и спа туризъм. Многобройни туристи при-
вличат и загадъчните мегалитни съоръжения 
край древния Севтополис и селата от региона, 
които дават възможност на посетителите да се 
потопят в автентичния български бит.

Регионът е родно място на много поети, 
музиканти и художници, които оставят следа в 
световната култура и изкуство. Стара Загора е 
сцена на международни фестивали – на опер-
ното и балетното изкуство, на куклените теа-
три, на уникалния Рома фест; домакин е на ху-

дожествени изложби. В много населени места 
се провеждат оригинални празници, свързани 
с българските традиции и дух.

Историческото и културното наследство, 
представящи всички цивилизационни пласто-
ве, заедно с природните дадености на реги-
она, са отлична основа за развиване на алтер-
нативен туризъм. Обединявайки усилията на 
регионалните и местни власти, на бизнеса и 
други организации, работещи в сферата на ту-
ризма, Търговско-промишлена палата – Ста-
ра Загора разработи специализирания сайт 
www.stara-zagora.travel като туристическа ви-
зитка на региона. 

Със съдействието на туристическа агенция 
МИЕЛ Травел и персонално на изпълнителния 
директор на Световната асоциация на турис-
тическите агенции (WATA) Кристин Фурние, 
обединеният туристически потенциал на Ста-
розагорски регион се представя по време на 
различни форуми, сред които беше и 60-ата Ге-
нерална асамблея на асоциацията в Барселона. 
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1. Музей Неолитни жилища в Стара Загора (III хил. пр.Хр.)
2. Медни рудници в местността Мечи кладенец (V хил. пр.Хр.)
3. Исторически музей „Искра“ - Казанлък
4. Регионален исторически музей - Стара Загора
5. Карановска селищна могила (VII - II хил. пр.Хр.)
6. Мегалитът до село Бузовград (III хил. пр.Хр)
7. Казанлъшка тракийска гробница (IV век пр.Хр.)
8. Тракийска гробница Оструша (IV век пр.Хр.)
9. Тракийска гробница Голяма Арсеналка (IV век пр.Хр.)
10. Тракийска гробница Севт ІІІ (IV век пр.Хр.)
11. Тракийска гробница Голяма Косматка (IV век пр.Хр.)

12. Античен форум на град Августа Траяна (II - V век )
13. Късноантична мозайка в обществена сграда (ІV - VІ век)
14. Късноантична мозайка от римски частен дом (ІV век)
15. Късноримска крепост Карасура (ІV - VІ век)
16. Римска улица, водеща към южната порта на Августа Траяна (II - VI век)
17. База на прабългарска школа за оцеляване Бага-Тур
18. Чирпански манастир „Св. Атанасий Велики“ (XIV век)
19. Къща музей „Градски бит ХІХ век”
20. Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора 1877”
21. Паметник на Свободата на вр. Шипка
22. Паметник „Защитниците на Стара Загора”
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23. Мавзолей костница „19 юли 1877”
24. Парк „Митрополит Методий Кусев” (Аязмото)
25. Местността Богородична стъпка
26. Пещера Змейови дупки
27. Лековити минерални извори
28. Спасителен център за диви животни на сдр. „Зелени Балкани”
29. Пещерата Лабиринта - най-дългата в регион Стара Загора
30. Държавна опера - Стара Загора
31. Художествена галерия - Казанлък
32. Художествена галерия - Стара Загора
33. Етнографски комплекс „Кулата”

34. Къща музей „Акад. Дечко Узунов” - Казанлък
35. Къща музей „Проф. Ненко Балкански” - Чирпан
36. Къща музей „Чудомир” - Казанлък
37. Къща музей „Пейо Яворов” - Чирпан
38. Художествена галерия „Никола Манев” - Чирпан
39. Музей на пивоварна „Загорка“
40. Парк Розариум - Казанлък
41. Музей на Розата - Казанлък
42. Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” - Стара Загора
43. Храм-паметник „Рождество Христово“ - гр. Шипка
44. Казанлъшки манастир „Въведение Богородично”  (XIX век)
45. Мъглижки манастир „Св. Николай Мирликийски” (XIX век)
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Община Стара Загора
Горнотракийската низина и конкретно зе-

мите, на които днес се намира Стара Загора, са 
населявани от най-дълбока древност. Проуч-
вания на археолози показват, че цивилизация 
тук се е зародила преди около 8000 години. От 
древността до днес градът е имал осем имена: 
Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, 
Боруй, Ески Загра, Железник. На църковния 
събор в Цариград през 1871 г. е прието днеш-
ното име Стара Загора.

Паметна дата в историята на града е 31 юли 
1877 г. Тогава се води една от големите битки 
през Руско-турската освободителна война, 
при която град Стара Загора е опожарен и сри-
нат до основи от османските войски. На 5 ок-
томври 1879 г. от губернатора на Източна Ру-
мелия Алеко Богориди е положен основният 
камък за възстановяването на града. Стара За-
гора се изгражда отново по проект на чешкия 
строителен техник Любор Байер и става пър-
вият следосвобожденски град в България със 
съвременно градоустройствено планиране.

Днес Стара Загора е красив и динамично 
развиващ се индустриален град, универси-
тетски център, с богато историческо минало, 
с много научни и културни институти. Тук се 
намира най-новата и модерна музейна сграда 
в България, обявена в национален конкурс за 
Сграда на годината за 2009 г. В Стара Загора е 
и една от най-големите и функ-
ционални оперни сгради на 
Балканския полуостров, която 
през последните две години е 
изцяло обновена. Община Ста-
ра Загора инвестира в ремонта 

12,5 млн. лв. В края на 2010 г. оперната сграда 
също е обявена за Сграда на годината в кате-
горията Култура, наука, религия.

През 2010 г. Общи-
на Стара Загора рабо-
ти с бюджет с приходна 
част от 78,7 млн. лв. От 
тази сума 52,9 млн. лв. 
са предоставени от дър-
жавата за изпълнение на 
делегирани дейности, а 
собствените приходи са 
в размер на 25,8 млн. лв. 
Общината завърши 2010 г. в добро финансово 
състояние и през годината е погасила заеми в 
размер на 5,2 млн. лв. 

Предвидените средства в приходната и 
разходната части на бюджета на Община Стара 
Загора през 2011 г. са с 200 хил. лв. повече от 
предходната година. Най-големият разход е за 

заплати и социални осигуровки на работещите 
в сферата на образованието, социалните дей-

ности и общинските звена. Значителни 
средства – с общ размер около 14 млн. 
лв., се заделят и за поддръжка и чисто-
та, улично осветление, ремонт на ули-
ци, озеленяване и други дейности. 

Стара Загора е сред водещите 
общини в България по усвояване на 
средства от Европейските фондове. 
През 2010 г. тя зае 6-о място по обща 
стойност на проектите, реализирани 
по Оперативна програма Регионално 
развитие (ОПРР) и 2-ро място по раз-
мер на средства, спечелени по проек-

ти по Оперативна програма Административен 
капацитет (ОПАК). 

За периода 2008 – 2010 г. Община Стара 
Загора е спечелила проекти за 32 млн. лв. по 
ОПРР, ОПАК и Красива България, а през 2010 г. 
са приключени или в етап на изпълнение про-
екти за над 20 млн. лв.

Проектите, които вече са осъществени, за-
едно с тези, които са в заключителна фаза, са 

Снимки в раздела: Жейна Желева 
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на стойност близо 47 млн. лв. Те са финансира-
ни по ИСПА, ФАР и от националния и общин-
ския бюджет.

По ОП Регионално развитие е реконструиран 
пътят с. Калояновец – с. Ловец (за 2,5 млн. лв.). 

В рамките на проекта За децата на Стара 
Загора – с отговорност и любов, с 5,8 млн. лв. 
е извършен ремонт на детски и учебни заве-
дения.

276 хил. лв. е стойността на проекта Елек-
тронна платформа за обмен на добри прак-
тики и развитие на туризма, а приключилият 
проект по ОПАК за предоставяне на услуги по 
електронен път е финансиран с 2,4 млн. лв.

Най-мащабен е проектът Подобряване фи-
зическата и жизнена среда на кв. Железник. 
Общият размер на финансирането е 8,6 млн. 
лв., предоставени от ОП Регионално развитие. 
Проектът цели подобряване на условията на 
живот на близо 12 хил. души. През 2011 г. пред-
стои да се извърши реконструкция и ремонт 
на уличната мрежа. Изграждат се паркинги; 
велоалея; ново улично осветление с използ-
ване на възобновяеми енергийни източници; 
детски площадки с ударопоглъщаща настилка. 
Извършва се облагородяване на междубло-
кови пространства. Кварталът ще разполага 
с питейни фонтани, кътове за отдих, рампи за 
детски и инвалидни колички. Предвидено е 
залесяване с дървесна растителност.

В началото на 2011 г. в Стара Загора е 
създадено ново Второ районно управление 
Полиция. То се помещава в най-модерната 

за България полицейска сграда. Намира се 
на територията на кв. Железник. Сградата е 
изградена със средства на вътрешното ми-
нистерство, като теренът с площ 1630 кв.м е 
безвъзмездно предоставен от Община Стара 
Загора. 

В края на 2010 г. приключи първата фаза от 

ремонта на Дом за възрастни хора с физиче-
ски увреждания, финансиран по Проект Кра-
сива България общо с 529 хил. лв. 

Сред новите придобивки за града са про-
дължението на бул. Славянски, изграденото 
кръгово движение, основният ремонт на це-
лодневна детска градина Българче, ремонтът 
на големи тротоарни площи и др.

През 2010 г. община Стара Загора започна 
подготовка за изпълнение на проекта за из-
граждане на Регионално съоръжение за тре-
ниране на битовите отпадъци, който се очаква 
да бъде финансиран със средства на ОП Окол-
на среда в размер на 52 млн. лв. 

През 2011 г. консултантите по проекта Ин-
тегриран градски транспорт ще проучат мне-
нието на старозагорци за бъдещето на транс-
порта. Анкетирането е част от идейния проект, 
с който община Стара Загора ще кандидатства 
по Оперативна програма Регионално разви-
тие за модернизиране и развитие на тролей-
бусния транспорт.

Община Стара Загора изгради и разполага 
с индустриална зона Еленино. Тя е разполо-
жена на площ от 206 дка. Теренът е свързан 
с републиканската пътна мрежа с две ново-
изградени шосета. Има електроснабдителна 
система, водопроводна канализация, теле-
фонни трасета и др. Инвестицията в проекта е 
на стойност от 1,5 млн. лв. Наличните комуни-
кации са подходящи за всеки производител, 
а ръководството на Общината заявява готов-
ност да окаже пълно съдействие на инвести-
торите в индустриалната зона. При проявен 
интерес се предоставя пълна информация за 
условията на работа; инфраструктурата и ко-
муникациите; нормативната уредба; състоя-
нието на пазара на труда в региона и др. 

През 2010 г. на територията на Община 
Стара Загора започна изграждането на лот 2 
на автомагистрала Тракия в отсечката Стара 
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Загора – Нова Загора. Изпълнител на обекта 
е обединение Магистрала Трейс. Проектът е 
на стойност 137,9 млн. лв., а финансирането е 
по Оперативна програма Транспорт. Срокът за 
изпълнение е 25 месеца.

През 2011 г. се предвижда изграждането 
на допълнителна лента на пътя, който свърз-
ва Стара Загора с автомагистрала Тракия, като 

ремонтът на шосето ще облекчи автомобил-
ния трафик. Планирано е изграждането и на 
два нови подхода, които ще свързват западна-
та и източната част на града с автомагистрала 
Тракия.

Доказателство за добрия инвестиционен 
климат и висок жизнен стандарт в Стара За-
гора е успешното развитие на вече същест-
вуващите търговски вериги и на новооткри-
тите през 2010 г. търговски обекти. Повече от 
2 години стотици хиляди клиенти посещават 
Парк Мол Стара Загора – търговски център с 
30 хил. кв. метра разгъната застроена площ. В 
края на 2010 г. отвори врати търговски център 
от веригата молове Галерия. На територията на 
Стара Загора свои обекти имат 
всички търговски вериги, които 
извършват дейност в България. 
Сред тях са: веригата от магази-
ни с френско участие Мосю Бри-
колаж (Mr. Bricolage); австрий-
ската търговска верига Баумакс 
(BauMax); немската верига ма-
газини от типа „Направи си сам” 
Практикер (Praktiker), австрий-
ската Билла (Billa), немската Ме-
тро (Metro), словенската Roda 
(Mercator), немската Кауфланд 
(Kaufl and), немската верига Lidl 
и др. През втората половина на 
2011 г. се очаква да отвори вра-
ти нов търговски комплекс с 
площ от 70 хил. кв.м. В него ще 

се помещават над 100 магазина и ресторанти 
и хипермаркет на френската верига за бър-
зооборотни стоки Карфур (Carrefour), която е 
най-голямата верига за търговия на дребно в 
Европа и втора по значимост в света.

Общината има утвърдени дългогодиш-
ни и отлични отношения с дипломатически-
те мисии на редица държави. Партньор е и в 

културни, социални и екологични проекти с 
администрациите на градовете от различни 
европейски държави, като френския Страс-
бург, руския Самара, гръцкия Лариса, френ-
ския департамент Де ла Дром, полския Радом 
и др. Поставен е акцент върху икономически-
те отношения и партньорство с градове от 
Европейския съюз с цел привличане на сред-
ства от различни програми за стимулиране на 
местната икономика.

Заедно с това са наложени ясни правила и 
при взаимодействието с местните предприе-
мачи. От 2010 г. в общинската администрация 
е създаден отдел Концесии, публично частно 
партньорство и контрол, като целта му е да 

се подобри използването 
и управлението на общин-
ската собственост. Пряка-
та цел е собствеността да 
носи максимални приходи, 
които да се влагат в пол-
за на общността. Наложен 
е принципът продажби и 
отдаване под наем да се 
осъществяват чрез тръжни 
процедури с явно наддава-
не.

Община Стара Заго-
ра предлага максимално 
улеснен достъп до услу-
гите, които извършва. Ин-
формационният център за 
обслужване на граждани 
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и юридически лица работи без прекъсване 
на обяд и с удължено работно време. Голямо 
предимство за гражданите дават и изнесените 
извън сградата на общината работни пунктове 
за събиране на местните данъци и такси. През 
2011 г. ще продължи да се усъвършенства и 
електронният достъп до услугите на Общината.

Община Стара Загора работи по система за 

управление на качеството в съответствие със 
стандарта ISO 9001:2000. Системата се прила-
га в работата на общинската администрация 
през последните 5 години. От 2004 г. Общината 
има и кредитен рейтинг, присъден от Standard 
& Poor‘s, който е равен на този на София и на 
други големи български градове. Добрата фи-
нансова дисциплина и максимално възможни-
ят за българска община кредитен рейтинг, са 
предпоставки за получаване на финансов ре-
сурс и изгодни условия за изпълнение на про-
екти по оперативните програми на ЕС. 

Стара Загора е домакин на много фестива-
ли и културни прояви. Традиционен е Фести-
валът на оперното и балетното изкуство (ап-
рил – юни). Той дава възможност на млади и 
талантливи артисти да дебютират успешно на 
старозагорска сцена, но заедно с това прес-
кача границите на България и привлича инте-
реса на много театри и изпълнители от други 

европейски страни. По време на фестивала се 
връчва национална награда за принос в раз-
витието на изпълнителското изкуство на име-
то на оперната прима Христина Морфова. 

Стара Загора е европейска сцена на кукле-
но-театралното изкуство. Градът е домакин на 
Международен куклено-театрален фестивал 
за възрастни „Пиеро” (септември). Той се про-

вежда като биенале и представя оригинални 
и нетипични форми на театралното изкуство.

Художествена галерия – Стара Загора е до-
макин на Балканско квадринале на живописта 
„Митовете и легендите на моя народ” (декем-
ври – януари). Галерията има постоянна експо-
зиция с картини на някои от най-големите бъл-
гарски майстори. Заедно с това е организатор 
и на десетки изложби на утвърдени и на млади 
български и чуждестранни художници. 

Славата на Стара Загора като град на по-
етите се защитава от Национален младежки 
конкурс за поезия „Веселин Ханчев” (ноем-
ври). Той има 26-годишна история и ежегодно 
дава среща на таланти от различни творчески 
поколения.

Националният конкурс по фолклор за деца 
„Орфеево изворче” (март); Фестивалът на мас-
карадните игри (март); Нощта на музеите и га-
лериите (септември); 24-часовият Маратон на 
четенето „Четяща Стара Загора” (23 април), са 
само малка част от богатия календар от кул-
турни събития на Стара Загора.

Община Стара Загора

гр. Стара Загора, 6000 

бул. Цар Симеон Велики 107

тел. 042/ 614 652, 918 652, 600 105 

факс 042/ 601 103

mayor@starazagora.bg

www.starazagora.bg
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Община Казанлък
През последните години Община Казанлък 

отчита темпове на икономическо развитие 
средно от 16% на година и това я прави една 
от най-бързо развиващите се общини в Бълга-
рия. 

Постигнати са добри резултати в усвоява-
нето на средства от европейските фондове. 
Реализирани са редица проекти не само в 
Казанлък, но и в населените места на терито-
рията на общината. По привличане на крупни 
инвеститори Община Казанлък се нарежда на 
едно от първите места сред общините в стра-
ната. Работи се активно в сферата на инфра-
структурата, образованието, здравеопазване-
то, социалните дейности, културата, туризма.

В Казанлък са реализирани мащабни обек-
ти от външни инвеститори. Това става благо-
дарение на усилията на общината да бъдат 

привлечени компании като Сити газ, която 
изгради газопреносната система на града с 
продължение към населените места. 

През 2010 г. Ветроком ЕООД, дъщерна 
фирма на швейцарската компания Алпик АГ, 
завърши строителството на ветрогенераторен 
парк за производство на електрическа енер-
гия, разположен в местността Бедек, в близост 
до връх Бузлуджа. Инвестицията е за 170 млн. 
лв. Вятърният парк разполага с генерираща 
мощност от 50 MW. Това е в синхрон с програ-
мата на България за увеличаване на дела от 
възобновяеми енергийни източници в общо-
то производство на енергия и екологичното и 
същевременно устойчиво развитие на елек-
троенергетиката на страната. Изпълнението 
на проекта ангажира множество български 
подизпълнители и партньори и осигури зае-
тост на стотици хора, което доведе до положи-
телно икономическо оживление на местната 

икономика. 
В края на 2010 г. ка-

нализационната мрежа 
и реконструкцията на 
водопроводната систе-
ма в кв. „Христо Ботев”, 
както и помпената стан-
ция и тласкател край 
с. Овощник получиха 
разрешение за ползва-
не. И двата обекта са реализирани по едни от 
най-мащабните проекти на Община Казанлък 
- „Интегриран воден проект, Етап 1: Изгражда-
не на канализационна мрежа, реконструкция 
на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо 
Ботев” и изграждане на канализационна пом-
пена станция и тласкател, с. Овощник”. Проек-
тът се осъществява с безвъзмездна финансова 
помощ, отпусната по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013” и е на обща стой-
ност 6 422 хил. лв. С неговото изпълнение се 
решиха много сериозни проблеми от инфра-
структурно, екологично и социално-битово 
значение за живеещите близо 8000 жители в 
квартал „Христо Ботев” и с. Овощник. С осъ-
ществяването на проекта битовите отпадни 
води се отвеждат в градската пречиствателна 
станция.

Казанлък е сред общините, в които започ-
на реализацията на проекта за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в 7 учебни 
заведения по Оперативна програма Регионал-
но развитие. Договорът е по схема за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ на 
стойност 3 567 хил. лв. Мерки за енергийна 
ефективност ще бъдат осъществени в сгради-
те на училищата: ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”; 

ОУ „Мати Болгария”; ПМГ „Акад. Никола Об-
решков”; гимназия „Петко Стайнов”; ОУ „Нико-
ла Вапцаров”; ОУ „Чудомир” и ОУ „Георги Кир-
ков”.
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В началото на 2010 г. Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 
одобри Община Казанлък да бъде поканена за 
кандидатстване с цялостно проектно предло-
жение по проекта „Развитие на туристически-
те атракции в Долината на тракийските царе”. 
Общият бюджет на проекта, който е предста-
вен от Общината, е 4,3 млн. лв., а размерът на 
безвъзмездната финансова помощ е 3,7 млн. 
лв. Основната цел на проекта е повишаване на 
регионалния туристически потенциал, който 
притежава регионът.

През 2010 г. общината акцентира дейност-
та си и върху подобряване на състоянието на 
пътната инфраструктура и осигури 1,180 млн. 
лв. за реконструкция на улици в Казанлък и 
населените места и 200 хил. лв. за ремонт на 
пътища.

Община Казанлък реализира през 2010 г. 
проект „Младите хора на Европа – заедно сре-
щу дискриминацията и социалното изключ-
ване”. Той е финансиран по Програмата на 
Европейската комисия „Младежта в действие” 
и е на стойност 35 хил. лв. Заедно с фондация 
„Тео” реализира проект „Национална школа по 
физика гр. Казанлък” на стойност 112 хил. лв. 
Община Казанлък спечели проект „Солидар-
ност” на стойност 198 хил. лв. за осигуряване 
на социални услуги на хора в неравностойно 
положение, както и редица други проекти в 
различни сфери. 

През ноември 2010 г. в Казанлък е открит 
кабинет в ДКЦ Първа поликлиника, където ра-
боти първият мамограф на територията на об-
щината. Също със съдействието на общинска 
администрация е предоставен и открит офис 

на Сдружението на онкоболните и техните 
сподвижници.

През 2010 г. Община Казанлък беше удос-
тоена с грамота в категорията Най-прозрачна 
общинска администрация. Инициативата е ор-
ганизирана от Фондация за прозрачни регла-
менти. Общината е номинирана и за приз от 
фондация Програма достъп до информация.

Община Казанлък има богато културно-ис-
торическо наследство и приоритет е превръ-
щането на региона в национален културен и 
исторически център. Извършени са дейности, 
насочени към опазването и експонирането на 
основните артефакти, открити в гробницата 
на тракийския цар Севт ІІІ, както и за подо-
бряване на инфраструктурата около могили-
те. Днес ценните находки са представени в 
Исторически музей „Искра” – Казанлък, в спе-
циално отделена музейна зала. В сградата на 
музея е създаден трезор за уникалните златни 
съкровища на тракийското изкуство, а копия 
на находките от могилата Голяма Косматка са 
поставени в самата гробница. 

Традиционни са връзките на Казанлък с 
побратимените градове – Сент Ерблен, Фран-
ция; Търговище, Румъния; Надканижа, Унга-
рия; Толияти, Русия; Верия, Гърция; Кочани, 
Македония. През 2010 г., в резултат на много 
добрите контакти със столицата на френската 
парфюмерийна промишленост Грас, Казанлък 
участва в международната изложба „Експо 



Роза 2010”, която бе посветена на казанлъшка-
та маслодайна роза.

Дългогодишни и много приятелски са 
връзките на Казанлък с японските градове 
Фукуяма и Хирошима. През 2010 г. кметът на 
Община Казанлък и кметът на град Мунаката 
подписаха Меморандум за партньорство, кой-
то е нов етап в развитието на двустранните 
отношения на Общината със Страната на из-
гряващото слънце. Интересът на Япония към 

Казанлък е голям. 25-членна бизнес делега-
ция с представители на най-големите японски 
компании посети града през 2010 г.

Общината е организатор на традиционни-
те за Казанлък празници – Празник на роза-
та, Дни на тракийската култура, Чудомирови 
празници, празници, посветени на компози-
тора Петко Стайнов. Всички те привличат вни-
манието на много наши и чуждестранни гости 
и туристи. Общината е домакин и на мащабни 
мероприятия като традиционния Национа-
лен събор на приятелите на Русия; събори на 
туристическите дружества в България и на 
Ловно-рибарския съюз; срещи на розопроиз-
водителите от България и други национално 
значими събития.

Община Казанлък

гр. Казанлък, 6100

бул. Розова долина 6

тел. 0431/ 98 211, факс 0431/ 651 64

www.kazanlak.bg
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Община Гурково
ул. Ал. Батенберг 3
Тел. 04331/ 2260
Факс: 04331/ 2884 
gurkovo_obs@abv.bg 
www.obshtina-gurkovo.com

Община Раднево
ул. Митьо Станев 1
Тел. 0417/ 820 72, 823 58
Факс: 0417/ 822 80
obshtina@radnevo.net
www.obshtina.radnevo.net

Община Гълъбово
ул. Димитър Благоев 59 
Тел. 0418/ 623 43, 623 40
Факс: 0418/ 623 35 

Община Николаево
ул. Георги Бенковски 9
Тел. 04330/ 2040
Факс: 04330/ 2121
nikolaevo@nikolaevo.net
www.nikolaevo.net

Община Мъглиж 
пл. Трети март 32
Тел. 04321/ 3301, 2318
Факс 04321/ 2255
ob_maglizh@mail.bg
www.maglizh.com

Община Братя Даскалови
ул. Септемврийци 55 пк 6250
Тел. 04134/ 2260
www.bratia-daskalovi.com

Община Опан
Тел. 04101/ 2260, 042/ 603 044
mayor@opan.bg
www.opan.bg
  
Община Павел баня
ул. Освобождение 15
Тел. 04361 3260
www.pavelbanya.bg

Община Чирпан
пл. Съединение 1
Тел. 0416/ 921 22
www.chirpan.bg



Агенция за регионално икономическо 
развитие – Стара Загора (АРИР) е неправи-
телствена организация в обществена полза. 

Основните цели на АРИР са:

• Насърчаване и подпомагане разви-
тието на предприемачеството и мал-
кия и среден бизнес;

• Подкрепа на местните власти в дей-
ността им за устойчиво местно разви-
тие и създаване на благоприятна биз-
нес среда;

• Популяризиране на региона и при-
вличане на национални и чужди ин-
вестиции.

Агенцията за регионално икономическо 
развитие работи 15 години в подкрепа на 
бизнеса и общините за местно и регионал-
но развитие. През това време е реализирала 
успешно над 50 проекта, финансирани както 
по различни европейски програми и други 
донори, така и от местните власти и бизнеса.

АРИР се наложи в регион Стара Загора 
като една от организациите с най-богат опит 
и експертен капацитет в разработване и упра-

вление на проекти в подкрепа на местните общности 

и бизнеса, а също и на индивидуални проек-
ти на МСП. Партньорството с организации и 
институции и екипният подход в работата са 
другата причина за успехите на сдружението.

АРИР подкрепя местните власти от ре-
гиона като работи както по проблемите на 
стратегическото и оперативно планиране на 
местното развитие като цяло или в опреде-
лени сектори, така при подготовката и реа-
лизацията на проекти, финансирани от Евро-
пейската комисия и други източници.

Изграденият по партньорски проект Ре-

гионален център за насърчаване на инвестициите 
(www.invest-stara-zagora.szeda.eu) продължа-
ва своята ус-
пешна работа и 
след приключ-
ване на финан-
сирането му по 
програма ФАР 
2004. 

АРИР работи актив-
но с малките и средни-
те предприятия от региона за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност и утвържда-
ване на пазара чрез иновации, развитие на 
човешките ресурси и инвестициите. В тази об-
ласт Агенцията предоставя консултации при 
разработване на проектни предложения за 
финансиране по оперативни програми “Раз-
витие на човешките ресурси и насърчаване на 
заетостта”, „Конкурентоспособност”, Програ-
мата за развитие на селските райони и от дру-

Агенция за регионално икономическо 
развитие – Стара Загора
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ги източници. Опитният екип е в състояние да 
оказва техническа помощ и при управление и 
изпълнение на вече финансирани проекти. 

Успешно приключи работата по проект 
STRATEGY-TRAIN, финансиран по Програма 
„Обучение през целия живот“ на Leonardo da 
Vinci на Европейската комисия, по който АРИР 
си партнира с 8 организации от още четири 
европейски страни. Разработена е програма 
за обучение по стратегическо развитие и уп-
равление на малки фирми – проблем, иденти-
фициран при проучванията по приключилия 
през март 2008 г. проект TrainSМЕ. Резултатите 
от STRATEGY-TRAIN са изключително полезни 
и за преподаватели, обучители, наставници, 
консултанти. Заключителната конференция 
по проекта се състоя през септември 2010 г. в 
Стара Загора. С провеждането й беше отбеля-
зана и 15-годишнината на АРИР.

В началото на 2009 г. АРИР беше одобрена 
за структура на информационния център от мре-

жата EUROPE DIRECT за периода 2009 – 2012 го-
дина след участие в конкурс на Европейската 
комисия, Главна Дирекция Комуникации. По 
този начин Сдружението стана един от 500-те 

Обществен дарителски фонд – Стара Загора е 
Обществената фондация* на Стара Загора. 
Организацията, регистрирана в обществена 
полза, работи на териториален принцип и от 
своето създаване през 2003 г. способства за 
развитието на гражданското общество, като 
подкрепя инициативи в местната общност.

Фондацията е посредник между местните 
дарители и организациите на гражданското 
общество (НПО, неформални групи).

Помага на дарителите да реализират своите 
благотворителни намерения; създава култура 
на дарителство и подкрепя бизнеса при реа-
лизиране на неговата политика на ангажира-
ност за решаване на проблемите в общността.

Отпуска безвъзмездно финансиране: набира 
средства от дарения и ги разпределя като без-
възмездна финансова помощ за реализиране 
на граждански инициативи, като по този на-
чин съдейства за развитието на местния граж-
дански сектор.

Подкрепя широк спектър от каузи: не се огра-
ничава до набиране на средства за една един-

Агенция за регионално икономическо 

развитие – Стара Загора

Стара Загора, 6000

ул. Генерал Столетов 127

тел. 042 60 50 07, тел./факс 042/ 63  80 75

offi  ce@szeda.eu

www.szeda.eu

Обществен дарителски фонд – Стара Загора

центрове на мрежата в Обединена Европа. Ре-
ализирането на дейностите на EUROPE DIRECT 
– Стара Загора са финансирани от Генерална 
дирекция Комуникации на Европейската ко-
мисия. Той е подкрепен от местните власти от 
региона. Съфинансиран е от общините Стара 
Загора и Казанлък и е създаден изнесен офис 
на информационния център. Целта на про-
екта е да бъдат осигурени условия за лесен 
достъп на студенти, предприемачи, интелек-
туалци, земеделци, местни власти от старо-
загорски регион до актуална и разбираема 
информация за всички сфери на дейност на 
Европейския съюз, касаещи ежедневието на 
гражданите, и да бъде установен активен диа-
лог, насърчаващ гражданското участие.

ствена кауза, което я 
отличава от остана-
лите НПО, които спе-
циализират в една или 
няколко сфери на дей-
ност и набират сред-
ства за тях.

В изпълнение на 
своите цели Общест-

вен дарителски фонд – Стара Загора се стреми 
да възроди и да осъвремени дарителските традиции, 
като използва утвърдени практики за моби-
лизиране на ресурси от местната общност. Ето 
защо организацията насочва своите усилия не 
само към бизнеса, но и към приноса на инди-
видуалния дарител за подобряване качество-
то на живот в общността.

*Обществена фондация (Community Foundation) 

е модел за местна филантропия, възникнал в 
САЩ в началото на XX век. В момента има по-
вече от 1 400 обществени фондации по целия 
свят, като половината от тях са в САЩ.
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Обществен дарителски фонд – Стара Загора под-
помага инициативи на организации, работещи 
в различни сфери на обществения живот за:

• Подобряване на материално-техническата 

база: в детски градини и училища; в здравни 
заведения; в институции за социални грижи; 
създаване на достъпна архитектурна среда.

• Създаване на условия за оползотворяване на 

свободното време: реконструкция и изгражда-
не на детски площадки; подкрепа за спорт-

Фондация Обществен дарителски фонд

Стара Загора, 6000, ул. Граф Игнатиев 14 (партер)

тел. 042/ 602 155, факс: 042/ 602 155

offi  ce@fund-sz.org

www.fund-sz.org

ни клубове за развитие на масов спорт; ту-
ризъм за деца от институции.

• Подкрепа за дейности и услуги, насочени 
към деца, отглеждани и възпитавани в ин-
ституции; социално слаби; хора с различни 
увреждания.

• Медицина, екология и опазване на околната 

среда: в помощ на деца с ортопедични про-
блеми; хипотерапия за деца; залесяване на 
опожарени територии.

• Култура и история: подкрепа за талантли-
ви деца; спонсориране на различни култур-
ни събития; опазване на културно-истори-
ческото наследство.

Обществен дарителски фонд – Стара Заго-
ра е сред учредителите на Асоциацията на Обществе-

ните фондации в България, а от 2006 г. е член на 
Световна инициатива за подкрепа на органи-
зации, предоставящи грантове (WINGS).

Като признание за своята дейност Общест-

вен дарителски фонд – Стара Загора е печелил Го-
дишната награда на Фондация Работилница за 
граждански инициативи в три различни кате-
гории през 2006 г., 2008 г. и 2009 г.



Първият Ротари клуб е създаден през 1905 г. 
в Чикаго, САЩ, от адвоката Пол Харис. От то-
гава движението се разраства и днес обхваща 
32 хил. клуба в 165 страни в света. Членовете 
на Ротари клуб са лидери в бизнеса и в профе-
сията си. Те са доброволци в своите общности 
и работят за насърчаване на международното 
разбирателство и мира. Всяка година Фонда-
ция Ротари отпуска на Ротари клубовете близо 
100 млн. долара като безвъзмездна финансова 
помощ, с които те подкрепят проекти в своята 
общност и в чужбина. Полио Плюс е най-ва-
жната програма на Ротари, която цели пре-
махване на болестта детски паралич от всич-
ки страни на света. Членовете на Ротари клуб 
са дарили повече от 700 млн. долара и голям 
брой часове доброволен труд, за да подпомог-
нат имунизацията на повече от два милиарда 
деца и за провеждането на последните етапи 
от глобалното унищожаване на полиомиелита. 

Ротари клуб – Стара Загора е член на све-
товната организация Ротари Итернешънъл от 
31 май 1994 г. и оттогава работи за прилагане 
на ротарианските идеи и за просперитета на 
общността в града на липите. За своето 17-го-
дишно съществуване клубът е реализирал 

Ротари клуб – Стара Загора
Дистрикт 2482 – България, № в RI 30205

Седмична среща: понеделник, 18 ч., комплекс Верея

самостоятелно или в партньорство с други 
клубове множество проекти в подкрепа на ре-
гионални, национални и международни каузи. 
Клубът работи тясно и с другите клубове в Ста-
ра Загора, членове на голямото ротарианско 
семейство – Инер Уил клуб,  Ротаракт клуб и 
Интеракт клуб. 

Целта на Ротари е да насърчава и развива 
идеала за служба на обществото, като основа 
на достойно начинание, и в частност да насър-
чава и възпитава:

1. Създаването на познанства, като въз-
можност да бъдеш полезен и служиш; 

2. Високи етични норми в бизнеса и про-
фесията, признаване на значимостта на всяко 
полезно занятие, както и стремежа на всеки 
ротарианец да защитава името на своята про-
фесия и да служи на обществото; 

3. Прилагането в практиката на идеала за 
служба в личния живот, бизнеса и обществе-
ния живот на всеки ротарианец; 

4. Международното разбирателство, до-
брата воля и мира чрез приятелство на биз-
несмени и професионалисти от цял свят, обе-
динени от идеала за служба на обществото.

Слоган на Ротари Интернешънъл за 2011 г.

Укрепваме общности, 

сближаваме континенти! 

Среща с Ротари клуб Кавала, Гърция

www.starazagora.rotarydistrict2482.org
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Четиристранният тест, към който се придър-
жат ротарианците в своя бизнес и професио-
нален живот, е създаден от ротарианеца Хър-
бърт Дж. Тейлър през 1932 г. 

Преведен е на повече от 100 езика.

1. Това ли е истината? 

2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга? 

3. Ще създаде ли това добронамереност и по-до-

бри приятелства? 

4. Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Среща с делегация на 

Ротари Интернешънъл от Южна Африка

Откриване на изложение на 

ротарианския бизнес в Стара Загора

Дарено оборудване 

на Дом за медико-социални грижи в  Стара Загора

Дарение от клуба - 

детска площадка в Стара Загора

Откриване на ротарианския часовник 

в центъра на Стара Загора

Кръстници при чартирането на 

Ротари клуб – Раднево

Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим:
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Клубът на работодателя в Стара Загора 
е сдружение с нестопанска цел, обединява-
що предприемачи и ръководители на пред-
приятия от Стара Загора, които в голяма сте-
пен представляват бизнеса на областния 
град. Сдружението е уникално за България 
и работи устойчиво от създаването си през 
2003 г. Основната цел на Клуб на работодателя 
– Стара Загора е, чрез активната роля на своите 
членове, да съдейства за подобряване на биз-
нес климата и да подпомага успешното иконо-
мическо и социално развитие на Стара Загора. 
Клубът обединява мениджъри с висока профе-
сионална компетентност в различни сектори 
на икономиката. Всеки от тях има позиция по 
обществено значими теми и идеи за развитие-
то на града, в който живеят и работят. Обеди-
нява ги и разбирането, че морално задължение 
на всеки българин е да допринесе с жизнения 
си опит и знания за благото на обществото. 

Клубът на работодателя участва активно 
в обществено-политическия живот на общи-

Клуб на работодателя – Стара Загора

ната и чрез 
излъчените от 
неговите чле-
нове общин-
ски съветници 
допринася за налагане на прагматичен сто-
пански подход при управлението. Членовете 
на бизнес организацията са водени от убеж-
дението си, че община Стара Загора може да 
се управлява като успешно и печелившо пред-
приятие. Парите на данъкоплатците трябва 
да се разпределят компетентно и разумно от 
хора, които са доказали, че могат да управля-
ват своите собствени финанси и са допринес-
ли значително за благополучието на своите 
предприятия, служители и клиенти. 

Клубът на работодателя в Стара Загора 
инициира, подкрепя и участва активно в биз-
нес форуми и други значими и полезни проя-
ви в Общината. 

Членовете на Клуба на работодателя – Ста-
ра Загора приемат и спазват Етичен кодекс, с 
който се определят етичните правила за пове-
дение и има за цел да повиши общественото 
доверие в техния професионализъм и морал, 
както и да издигне престижа на Клуба. 

Политиците обещават,
ние го правим!
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СНЦ Клуб на работодателя - Стара Загора 

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 134

Тел./факс: 042/ 645 197

www.krsz.org

Провежда редовни заседания всеки последен 

понеделник на месеца, преди сесия на Общински 

съвет - Стара Загора.



Търговско-промишлена палата – Стара За-
гора е независимо сдружение на фирми, учре-
дено през 1991 г. в Стара Загора. Основната цел 
на организацията е да подпомага развитието 
на стопанската дейност на предприятията и да 
представлява и защитава интересите на рабо-
тодателите. Управителният съвет на Палатата 
е в състав: Олег Стоилов (председател), Краси-
мира Соколова, Александър Палешутски, Йов-
чо Йорданов, Митко Динев, Младен Стоянов, 
Пламен Русев, Светла Апостолова и Анелия Ва-
силева. Контролният съвет е в състав: Енчо Ба-
ръмов, Валентин Вълков и Красимира Чахова.

Палатата работи в сътрудничество с 28 ре-
гионални работодателски сдружения и е част 
от единната система на Българската търгов-
ско-промишлена палата (БТПП). Това е най-го-
лямата национално призната работодателска 
структура и обединява над 60 хил. фирми. 

Търговско-промишлена палата – Стара 
Загора има авторитет, признат на междуна-
родно ниво, за добрите си практики при пре-

доставяне на информация и консултации на 
предприемачите, управляващи малки и сред-
ни предприятия. Палатата е търсен партньор 
от авторитетни европейски организации за 
работа по съвместни проекти в областите на 
енергийната ефективност, възобновяемите 
енергийни източници, екологията и при ор-
ганизиране на обучения, семинари и форуми, 
които са от полза за предприятията.

Като част от национална работодателска 
организация, ТПП – Стара Загора проучва ста-
новищата на фирмите от региона по въпроси, 
свързани с нормативната уредба. Активно 
участва във формирането на законовата рам-
ка, регламентираща икономическия живот на 
България. За изпълнение на стратегическите 
си цели, е разработена програма, включваща 
дейности и инициативи, насочени към:

• п од о б р я в а н е 
на бизнес кли-
мата в региона;

• привличане на 
инвестиции;

• с т и м у л и р а н е 
на износа и 
съдействие за 
навлизане на българските фирми на евро-
пейския и на световния пазар;

• подобряване на условията на пазара на 
труда;

• повишаване на фирмената култура и конку-
рентоспособността на фирмите от региона.

ТПП – Стара Загора следва политика на 
обединяване на усилията за създаване на по-
благоприятна среда за развитие на предпри-
емачеството. Палатата си партнира активно с 
другите неправителствени организации, дър-
жавни институции, местната власт и фирмите 
от региона.

През 2011 г. Палатата ще продължи да из-
пълнява активна маркетингова стратегия, коя-
то си поставя за цел да намери нови търгов-
ски и кооперационни партньори на фирми от 
региона на Стара Загора и да им осигури нови 
поръчки. Част от тази програма е информи-
рането на партньори в Европейския съюз за 
конкурентните предимства на българските 
фирми. Възможностите за инвестиции и съв-
местни дейности, които предлага регионът, се 
представят на десетки национални и между-
народни форуми и по време на многобройни 
делови срещи. 

ТПП – Стара Загора съдейства и на чуждес-
транни фирми, стартиращи бизнес в България. 
Палатата поддържа база данни за финансира-
щите програми на Европейския съюз и дру-
ги международни донори и я предоставя на 
всички интересуващи се.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора
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Освен популяризиране на регионалната 
икономика, ТПП - Стара Загора има активна 
информационна политика, насочена към исто-
рията, културата и възможностите за туризъм 
в региона.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Регистрация на юридически и на физически 
лица в Търговския регистър на БТПП;

• Издаване и заверка на сертификати за про-
изход на стоки, референции и други вън-
шнотърговски документи;

• Регистрация на фирмен префикс GS1 (бар-
код) и генериране на щрихкодове;

• Преводи и легализация на документи и др.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
С НАСОЧЕНОСТ КЪМ БИЗНЕСА
Предоставяне на информация за:

•  Европейски и за национални политики и 
законодателство;

• Програми за подпомагане на малките и 
средните предприятия; структурните фон-
дове на ЕС; Седма рамкова програма на ЕС 
и много други;

• Форуми, панаири и изложби, провеждани 

в България и в чужбина;
• Мерки за енергийна ефективност и из-

ползване на възобновяеми енергийни из-
точници;

• Адресни, статистически и маркетингови 
данни; данни от бизнес информационни 
източници и бази данни от затворен тип;

• Практиките в областта на качеството, стан-
дартизацията и сертификацията;

• Организира и провежда участие в обуче-
ния и семинари;

• Подготвя и разпространява офертни бюле-

тини и извършва съдействие за намиране 
на бизнес партньори; трансфер на техно-
логии; търговски сделки;

• Извършва медийна и рекламна дейност.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
•  Изпълнение на маркетингови проучвания;
•  Разработване на проекти и на бизнес пла-

нове;
•  Администриране на проекти;
•  Даване на правни и външнотърговски кон-

султации;
• Консултации по фирмено управление;
• Съдействие за технологичен трансфер 

и пазарна реализация на научни разра-
ботки; търсене на технологични и бизнес 
партньори;

• Организиране на бизнес делегации и ми-
сии в чужбина;

• Консултации в областта на енергийната 
ефективност;

• Съдействие за решаване на търговски спо-
рове чрез медиация и чрез Арбитражния 
съд към БТПП.
Към палатата са създадени и работят: 

ЦЕНТЪР ПО
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Центърът по енергийна ефективност под-
помага предприятията за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност, като им съ-
действа за прилагане на стандарти, свързани 
с енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновя-
емите енергийни източници (ВЕИ).

Центърът по енергийна ефективност:
• Съдейства за извършването на енергийни 

обследвания и експертизи;
• Съдейства за разработване на проекти по 

ЕЕ и ВЕИ за малки и средни предприятия;
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• Оказва експертно съдействие за трансфер 
на технологии, знания и опит в областта на 
ЕЕ и ВЕИ;

• Оказва съдействие за осигуряване на 
средства за съфинансиране на проекти за 
ЕЕ и ВЕИ от национални, европейски и дру-
ги международни програми и фондове;

• Организира и провежда обучения и семи-
нари по темите за ЕЕ и ВЕИ;

• Създава и поддържа информационни бази 
данни:
- на нормативни документи във връзка с 
въпросите за ЕЕ и ВЕИ;
- на консултанти по ЕЕ и ВЕИ;
- на източници за финансиране на проекти 
в областта на ЕЕ и ВЕИ. 

ЕКОЦЕНТЪР
Екоцентърът е създаден през 2007 г. в рам-

ките на проект Партньорство за екополити-
ка, с финансовата подкрепа на програма ФАР. 
Екоцентърът работи като фокусна точка за ин-
формиране, координиране и сътрудничество 
по всички екологични проблеми на региона.

Изпълнява следните дейности:
• Приема сигнали от граждани за еколо-

гични проблеми и явления и информира граж-
даните и институциите за екологичната обста-
новка в региона;

• Организира посещения от граждани и 
експерти на места с екологични проблеми;

• Събира, обработва и анализира данни, 
предоставени от РИОСВ, РИОКОЗ, общини и 
други източници, за екологичната обстановка 
в региона;

• Инициира и организира публични дис-
кусии и работни срещи за изготвяне на анализ 
и оценка на околната среда на различни обек-
ти;

• Разработва и разпространява инфор-
мационни бюлетини;

• Разработва и съдейства за подготовка-
та на проекти с екологична насоченост.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕ-
МАТА НА БТПП – КЛОН СТАРА ЗАГОРА

Центърът има лиценз № 200212019 от 
26.07.2002 г., издаден от Националната аген-
ция за професионално образование и обуче-
ние (НАПОО) към Министерски съвет.

Организира квалификационни обучения 

за повече от 100 специалности и десетки 
професии и провежда специализирани се-
минари за безработни и заети лица. Той ра-
боти по изпълнението на национални и меж-
дународни проекти, които имат за цел: да 
съдействат на предприемачите при намира-
не на квалифицирана работна ръка; да оси-
гурят достъп до професионални обучения; 
да улесняват адаптирането на мениджъри, 
служители и работници към бързо променя-
щата се икономическа среда и да стимули-
рат трудовата заетост. 

ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВО
Центърът по качество предоставя инфор-

мация и консултации в областта на системи за 
управление на качеството, сертификация на 

фирми и продукти, оценяване на съответстви-
ето на технически продукти, СЕ-маркиране и 
др. Центърът разполага с богати бази данни 
(национални и международни) и осъществява 
връзка с консултантски и сертифициращи ор-
ганизации. Той организира специализирани 
обучения в областта на качеството, сертифи-
кацията и стандартизацията.

ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ
Центърът за търговска медиация е пър-

вият, създаден в България, който започна ре-
шаване на търговски спорове чрез извънсъ-
дебния способ – медиация. Той предоставя 
медиаторски услуги за успешно и бързо реша-
ване на търговски спорове, като при това се 
запазват добри търговски отношения между 
спорещите страни. Центърът популяризира 
медиацията, сътрудничи си и обменя опит със 
сродни регионални, национални и междуна-
родни организации.

Към центъра са акредитирани 12 медиато-
ри, които имат регистрация в Единния регис-
тър на медиаторите в България.  
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 ИЗДАТЕЛСКИ И МЕДИЕН ЦЕНТЪР
Търговско-промишлена палата – Стара За-

гора е издател на Икономически годишник на 
регион Стара Загора, а също и на брошури и 
книги, чиято цел е да предоставят актуална и 
полезна информация за икономиката на ре-
гиона, европейските политики и законодател-
ство; възможностите за бизнес и за инвести-
ции; професионалното обучение и др.

Палатата изработва периодични бюлетини 
с информация за: програми и проекти; източ-
ници за финансиране; бизнес форуми; бизнес 
партньорства и с информация от региона. 
Поддържа Икономически интернет портал на 
регион Стара Загора. Това е новинарски сайт с 
икономически новини от Стара Загора и стра-
ната, който заедно с това е насочен и към по-
пуляризиране на възможностите на местните 
фирми. 

Палатата е продуцент на икономическо 
предаване „Инициатива“, излъчвано по Теле-
визия Стара Загора, което е ориентирано към 
представяне на добри практики и полезни за 
бизнеса инициативи.

ТПП – Стара Загора е инициатор за създа-
ването на регионален клуб „Здраве и безопас-
ност”. Целта му е да съдейства на фирмите за 
постигането на необходимите изисквания за 
безопасни и здравословни условия на труд.

ТПП – Стара Загора е един от инициаторите 
и учредителите на Фондация Обществен дари-
телски фонд – Стара Загора, която организира 
и осъществява различни дарителски кампа-
нии за финансиране на социални проекти от 
обществена значимост за града. Фондът се 
превърна и в ефективен инструмент за съдей-
ствие на бизнеса при изпълнение на корпора-
тивната му социална отговорност и за решава-
не на регионални социални проблеми.

ПРОЕКТИ НА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА 

Enterprise Europe Network
Търговско-промишлена палата – Стара За-

гора е част от най-голямата европейска биз-
нес мрежа Enterprise Europe Network (Евро-
пейска мрежа за предприятия) в консорциум 
от 13 български организации. 6-годишният 
проект започна в началото на 2008 г. и е осно-
вен инструмент на Европейската комисия за 
повишаване на конкурентоспособността на 
бизнеса. Съфинансира се от Главна дирекция 
„Предприятия и индустрия” на Европейската 
комисия, с цел предоставяне на интегрирани 
бизнес и иновационни услуги на малки и сред-
ни предприятия. (вж. информация на стр. 46).

CHANGE 
В края на 2010 г. приключи работата по 

2-годишен проект CHANGE, съфинансиран по 
програма Интелигентна енергия за Европа. В 
него Търговско-промишлена палата – Стара 
Загора, в партньорство с Европалати и с пала-
ти от 12 страни от ЕС, участва в изграждането 
на консултантска мрежа в областта на пробле-
мите на енергийната ефективност. Бяха кон-
султирани 800 фирми от цялата страна за пре-
дприемане на мерки за ефективно използване 
на наличните енергийни ресурси и за възмож-
ностите за включване на възобновяеми енер-
гийни източници за целите на своята дейност. 

Европейско сътрудничество 
за европейски просперитет

През 2010 г. приключи проект „Европейско 
сътрудничество за европейски просперитет”, 
финансиран от Оперативна програма „Регио-
нално развитие” и изпълнен в партньорство 
с администрацията на Провинция Терни, Ита-
лия и Областна администрация – Стара Заго-
ра. Проектът е в областта на възобновяемата 
енергия и цели да помогне на местните власти 
при реализиране на енергийните им страте-
гии. Беше проучен опитът на италианските 
партньори. Създаде се модел за оценка на 
енергийния потенциал на ВЕИ (REScan), чрез 
който се изгради база данни с информация и 
анализи на енергийния потенциал на общи-
ните от Старозагорска област. Разработиха се 
програми за насърчаване на използването на 
ВЕИ за периода 2010 – 2015 г. в 11-те общини 
на областта и се създаде пилотен проект – 
прединвестиционно проучване и идеен про-
ект за изграждане на фотоволтаична централа 
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в община Гълъбово. Резултатите от анализа на 
ВЕИ потенциала в Старозагорска област е из-
ключително полезен и за частни инвеститори 
във ВЕИ проекти на територията на областта. 

ECREIN
Търговско-про-

мишлена палата – 
Стара Загора е партньор в проекта ECREIN+, 
който се изпълнява от 2010 до 2012 г. в 13 ев-
ропейски региона на партньорите в проект-
ния консорциум. Проектът е в областите: ино-
вации, проучвания, технологично развитие и 
е съфинансиран по програма INTERREG IVC. 
Целите на проекта са проучване на състояни-
ето на екоиндустрията на европейско ниво, 
проучване и обмен на опит в областта на по-
литики и инструменти, подпомагащи екоино-
вациите в малките и средните предприятия, 
и оценка на тяхната ефективност от гледна 
точка на фирмите. В резултат на проекта ще се 
създадат ръководства в областта на екоинова-
циите и ще се дадат препоръки на регионите 
за адаптивни политики и инструменти, насър-
чаващи предприятията със „зелени инициати-
ви”.

В рамките на проекта в Стара Загора се 
създаде Регионална екоплатформа, която обе-
динява потенциала на различни институции, 
неправителствени организации и предста-
вители на бизнеса. През 2010 г. се проведоха 
кръгли маси, на които представители на всич-
ки институции и заинтересовани страни обсъ-
диха екологични проблеми на региона и пред-
ложиха решения за преодоляването им. 

Европейски политики за МСП
През 2010 – 2011 г. Европейският инфор-

мационен и иновационен център към Тър-
говско-промишлена палата – Стара Загора, 
заедно с партньорите от българската мрежа 
на Enterprise Europe Network, участва в про-
ект Европейски политики за МСП. Проектът 
е съфинансиран от ГД „Предприятия и индус-
трия” на ЕК и цели проучване на становищата 
и предложенията на малките и средните пред-
приятия за въздействието на конкретни евро-
пейски хоризонтални и специфични политики 
в области, касаещи бизнеса, в които предстоят 
промени. 

Търговско-промишлена палата – Стара 
Загора е асоцииран партньор в проекта на 
Българска търговско-промишлена палата „По-
вишаване на обществената нетърпимост към 
неформалната икономика при трудовоправ-
ните и осигурителните отношения и преван-

тивни действия за ограничаването й”. Проек-
тът е финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.

Предимства, които фирмите получават 
при членство в Търговско-промишлена 

палата – Стара Загора
• Получаване на специализирана информа-

ция за предстоящи бизнес срещи, иконо-
мически форуми, изложения, организира-
ни бизнес посещения, фирмени обучения, 
семинари, презентации и други събития, 
организирани от ТПП – Стара Загора и от 
други организации.

• Безплатен достъп до бюлетините на ТПП – 
Стара Загора: бюлетин с бизнес оферти; с 
технологични оферти и с предложения за 
партньорства за съвместно кандидатства-
не по програми за финансиране.

• Преференциални цени при: участие в ме-
роприятия и събития, организирани от 
ТПП – Стара Загора; заверка на документи; 
публикуване на годишни финансови отче-
ти; публикуване на реклама.

• Безплатно публикуване на едно бизнес 
предложение (оферта) за България и едно 
бизнес предложение за чужбина в специа-
лизирани сайтове и бази данни.

• Безплатно публикуване на информация за 
фирмата (предмет на дейност и контакти) в 
интернет страницата на ТПП – Стара Загора 
www.chambersz.com.

• Участие в кръгли маси и дискусии по въ-
проси, свързани с икономическото състоя-
ние на региона и страната и право на пред-
ложения за законодателна инициатива.

• Получаване на референции за фирмата на 
български или английски език, необходи-
ми при участие в търгове в страната и чуж-
бина.

• Преференциални цени при консултации в 
областите: фирмено управление и менидж-
мънт; източници на финансиране; митни-
чески, данъчни, счетоводни, юридически 
въпроси; качеството, стандартизация и 
сертификация, маркиране на продуктите, 
ISO; получаване на фирмени префикси за 
код по GS1 (баркод).

• Безплатно ползване на библиотеката на 
ТПП – Стара Загора.
Членството в Търговско-промишлена палата – Стара 

Загора се различава от вписването на фирмите в Търгов-
ския регистър на Българската търговско-промишлена 
палата – София, което е отделна процедура.

european clusters and regions for eco-innovation and eco-investment network
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Enterprise Europe Network (Европейска 

мрежа за предприятия) е най-голямата биз-
нес подкрепяща мрежа в света, създадена 
като основен инструмент на Главна дирекция 
„Предприятия и индустрия” на Европейската 
комисия в помощ на малките и средните пред-
приятия по всички въпроси на ЕС, касаещи 
бизнеса. 

Мрежата е създадена през 2008 г. като обе-
диняване и надграждане на дейността на Евро 
Инфо Центровете (1987 – 2007) и Иновацион-
ните центрове (1995 – 2007). 

Enterprise Europe Network е уникална с ге-
ографския си обхват. Днес тя предоставя ин-
тегрирани бизнес и иновационни услуги в над 
40 страни в цял свят – 27-те страни членки на 
ЕС, страните кандидатки (Босна и Херцегови-
на, Македония, Турция и Хърватия), страните 
от Европейското икономическо пространство 
(Исландия и Норвегия) и трети страни (Арме-
ния, Египет, Израел, Китай, Русия, САЩ, Си-
рия, Сърбия, Швейцария, Черна гора и Чили). 
В мрежата работят близо 600 организации – 
търговски палати, агенции за регионално раз-
витие, университетски, технологични и изсле-
дователски центрове. 

В България Enterprise Europe Network е 
представена от консорциума на Европейски-
те информационни и иновационни центрове 
(ЕИИЦ), в който участват Българска търговско-
промишлена палата, палатите във Враца, До-
брич, Пловдив, Стара Загора и Ямбол, Бизнес 
центровете в Русе и Сандански, централният 
офис в София на Българска стопанска камара, 
БАН и GiS трансфер център (София). Коорди-
натор на българската мрежа е фондация „При-
ложни изследвания и комуникации”. Партньо-
рите са едни от най-активните и добре познати 
консултантски организации в отделните реги-
они, чиито сътрудничество осигурява пълно 
географско покритие на страната. 

Основната цел на Европейската мрежа е 
да подкрепя малките и средните предприятия 
за повишаване на тяхната конкурентоспосо-
бност на европейските и световните пазари. 

При предоставянето на услуги на своите 
клиенти партньорите в Европейската мрежа 
за предприятия си сътрудничат като обменят 
информация в специален интранет базиран 

инструмент и обща 
база данни. Всеки 
партньор в мрежата на 
регионално ниво ра-
боти с асоциирани екс-
перти в различни области, които се включват 
при обслужването на клиентите, така че ако 
фирма се обърне към мрежата, да не попадне 
на „грешната врата”. 

За постигане на целите си мрежата раз-
вива и предоставя на МСП портфолио от ши-
рок кръг интегрирани услуги на принципа „на 
едно гише”. 

Информация за европейския пазар

• Информация за европейските политики, 
касаещи бизнеса и националните законо-
дателства, отразяващи европейските изи-
сквания по отношение на видовете стопан-
ска дейност и на продуктите

• Информация за функционирането и въз-
можностите на вътрешния пазар на стоки 
и услуги

• Информация за стандарти, сертификация 
на продуктите и СЕ маркиране, за права на 
интелектуална собственост за митнически-
те формалности и процедури, критериите 
за екологичност на стоките и др. 

Излизане на международни пазари

• Оценка на пазарния потенциал на произ-
вежданите продукти и маркетингови ус-
луги

• Съдействие за намиране на бизнес парт-
ньори чрез обмен на оферти за търсене и 
предлагане в богатата база данни на мре-
жата 

• Организиране на международни бизнес 
срещи, вкл. и по време на панаири и изло-
жения

• Осигуряване на индивидуални срещи или 
посещения в чуждестранни фирми, вкл. и 
за обмен на опит и екипи

Технологичен трансфер и иновации

• Съдействие за технологичен трансфер и 
технологично развитие – технологична 
оценка на производството и проучване с 
цел въвеждане на нови технологии и улес-
няване на иновационните процеси  

• Съдействие за намиране на партньори и 
финансиране за създаване на нови техно-
логии и иновативни продукти и услуги

Enterprise Europe Network
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• Съдействие при пазарната реализация на 
научни разработки – трансфер на нови 
продукти и процеси към европейски парт-
ньори, търсене на технологични и бизнес 
партньори, създаване на високотехноло-
гични смесени предприятия 

• Предоставяне на информация за техно-
логични оферти и заявки в тематичната 
област на дейност на предприятието под 
формата на абонамент

• Организиране на кооперационни борси за 
технологичен трансфер и ноу-хау между 
иновативни предприятия

Достъп до финансиране

• Информация за финансовите инструменти 
и програмите на ЕС и на процедурите за 
кандидатстване за финансова подкрепа 

• Консултиране на МСП в подготовката на 
предложения за кандидатстване по Струк-
турните фондове на ЕС, Седмата рамкова 
програма на ЕС, Националния иновацио-
нен фонд и други финансиращи програми

• Двупосочна връзка между предприемачи-
те и Европейските институции

Европейската мрежа за предприятия е ос-
новен инструмент на ГД „Предприятия и ин-
дустрия” на ЕК и за обратна връзка с предпри-
ятията.

Мрежата информира европейските ин-
ституции за трудностите на предприятията 
на Европейския пазар, за ефективността на 
финансиращите програми и други проблеми, 
произтичащи от европейските политики, за да 
станат те по-благоприятни за бизнеса и да сти-
мулират растежа и конкурентоспособността 
на европейската икономика.

Мрежата участва в публичните консул-
тации на ЕК при измерване на влиянието на 
съществуващите политики и въвеждането на 
нови, свързани с МСП, чрез проучвания на 
мнението и предложенията на бизнеса и ана-
лизиране на получената информация. 

Така Европейската мрежа за предприятия 
съдейства на Европейската комисия да помага 
на бизнеса.

Търговско-промишлена
палата – Стара Загора

6000, Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66 

тел./факс: 042 626297, 626033; тел. 646194

offi  ce@chambersz.com

www.chambersz.com



The Chamber of Commerce and Industry - 
Stara Zagora (CCI), was established in 1991 as an 
independent association of companies from the 
Stara Zagora Region. Its main goal is supporting 
the development of companies’ economic ac-
tivity and representing and defending the em-
ployers’ interests. The Managing Board consists 
of the Chair – Oleg Stoilov and seven further 
members – Krasimira Sokolova, Alexander Pale-
shutsky, Yovcho Yordanov, Mitko Dinev, Mladen 
Stoyanov, Plamen Rusev, Svetla Apostolova, and 
Anelia Vasileva. The Supervisory Board consists 3 
members – Encho Baramov, Valentin Valkov and 
Krasimira Chahova.  

The Chamber works inside a network with 28 
other regional employers’ associations within the 
system of the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry. It is the largest nationally-recog-
nised employers’ organisation, incorporating 
more than 60 thousand companies.

The Chamber of Commerce and Industry - 
Stara Zagora has a worldwide, long standing 
reputation for best practices in providing infor-
mation and consulting services to entrepreneurs. 
The Chamber is much preferred by European or-
ganisations as a partner on joint projects in en-
ergy effi  ciency, ecology, business cooperation, 
and training activities and seminars, targeting 
entrepreneurs.

As part of a national representation of em-
ployers, CCI - Stara Zagora performs regular 
opinion surveys of companies in the region as 
regards business-related legislature. Thus CCI - 
Stara Zagora has been actively involved in the ar-
ticulation of the legislative framework of Bulgar-
ia’s economic life. Towards achieving its strategic 
objectives, the CCI’s leadership has developed a 
work programme, involving concrete activities 
and initiatives aimed at:

• improving the business environment in the 
region;

• attracting new investments;
• promoting export and helping Bulgarian 

companies in entering European and world 
markets;

• improving labour market conditions;
• enhancing company culture and competi-

tiveness of the regional businesses.
CCI - Stara Zagora follows the policy of joint 

eff orts for creating a better environment for en-

t r e p r e n e u r s h i p 
d e v e l o p m e n t . 
CCI - Stara Zago-
ra actively works 
in partnership with regional and local govern
ment, other NGOs and with companies in the region.  

In the framework of numerous national and in-
ternational forums CCI - Stara Zagora is engaged 
in the promotion of the regional economy, history, 
culture, and tourism and of the investment oppor-
tunities that the region provides. The Chamber as-
sists Bulgarian companies and organisations in their 
international business and project partners search. 
It also assists foreign companies starting to do busi-
ness in Bulgaria. The Chamber maintains databases 
of EU and other international programmes and pro-
vides information to all interested parties.

ADMINISTRATIVE SERVICES

• Maintaining Company Register at BCCI;
• Issuing and certifying Certifi cates for Origin, 

references and other commercial documents;
• Issuing and certifying business invitations for 

representatives of foreign business;
• Registration of Company prefi x GS1 and gen-

eration of barcodes;
• Publishing of companies’ annual reports;
• Translation and legalisation of documents.

BUSINESS INFORMATION SERVICES:
• Providing information about:
• European and national policies and legisla-

tion;
• Programmes for SME; EU Structural Funds; 

Framework Program 7 and other sources of 
fi nancing;

• Business fairs, exhibitions and forums in Bul-
garia and abroad;

• Energy effi  ciency measures and Renewable 
Energy Sources;

• Address information, statistics and marketing 
data; data from business information sources 
and limited access databases; 

• Practices in product quality, standardisation 
and certifi cation;

• Organising and conducting training courses 
and seminars;

• Publishing of Business Bulletins and assis-
tance in business partners search; technol-
ogy transfer and commercial agreements; 

• Promoting companies in electronic media 
and newspapers, and other PR services.

The Chamber of Commerce 
and Industry - Stara Zagora 
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CONSULTANCY SERVICES
• Conducting marketing surveys;
• Developing project proposals and business 

plans;
• Project management;
• Legal and foreign trade consultancy;
• Business management consultancy;
• Assisting the technology transfer and market 

realisation of research works - search of tech-
nology and business partners;

• Organising business delegations and mis-
sions abroad;

• Consultancy in Energy Effi  ciency;
• Resolving disputes by commercial mediation 

and with the Arbitration Court at BCCI.

The Chamber established and operates

ENERGY EFFICIENCY CENTRE
The Energy Effi  ciency Centre (www.cham-

bersz.com/eec) supports enterprises in increasing 
their competitiveness by applying best criteria 
and standards in the area of energy effi  ciency 
(EE) and renewable energy sources (RES).

The Energy Effi  ciency Centre:

• Assists in performing energy investigations 
and providing expertise;

• Assists in developing SME’s new EE and RES 
projects;

• Delivers expertise on technology transfers 
and know-how in EE and RES;

• Assists in EE and RES project co-fi nancing 
under various national, EU and other interna-
tional programmes;

• Organises training events and seminars on 
energy effi  ciency;

• Develops and maintains information data-
bases on:

• related legislature and issues in Energy Effi  -
ciency and renewable energy sources;
- consultants in EE and RES;
- sources fi nancing for EE and RES projects.

ECOCENTER
The Ecocenter (www.go-starazagora.org) was 

established in 2007 within the framework of the 
Partnership for Ecopolicy project, implemented 
with the fi nancial support of the PHARE Program. 
It works as a focus point providing awareness-
raising, coordination, and collaboration in all 
regional ecological problems. The Ecocenter per-
forms the following activities:

• Registers citizens’ calls signalling ecological 
problems or events and informs citizens and 
institutions about the environmental situa-
tion in the region;
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• Organises on-site visits to areas where envi-
ronmental abnormalities have been detected 
by citizens and experts;

• Collects, processes and analyses ecological 
data, provided by the Regional Inspectorate 
of Environment and Waters, Regional Inspec-
torate for Public Health Protection and Con-
trol, municipalities and other sources, about 
the environmental situation in the region;

• Initiates and organises public discussions 
and workshops on environmental impact 
analyses and assessment of particular sites of 
public interest;

• Produces and distributes information bulle-
tins;

• Develops and assists in developing ecologi-
cal projects.

NATIONAL VOCATIONAL TRAINING 
CENTRE AT BCCI, STARA ZAGORA BRANCH
The centre (www.education-bulgaria.com) 

works under license No 200212019 /26.07.2002, 
issued by the National Vocational Education and 
Training Agency at the Council of Ministers.

The centre organises vocational training 
courses in 106 subjects in 64 professions and 
conducts specialised training courses for both 
unemployed and employed people.

The centre implements various national and 
international projects which aim to help entre-
preneurs fi nd a qualifi ed labour force; to provide 
access to vocational training; to facilitate the 
adaptability of managers, staff , and workers to 
fast changing economic conditions and to stimu-
late employment. 

QUALITY CENTRE
The Quality Centre provides information 

and advice in the fi eld of quality management 
systems, companies and products certifi cation, 
conformity assessment of technical products, 
CE marking, etc. The centre has rich national and 
international databases and brings companies 
together with consulting and certifying organi-
sations. It organises specialised training courses 
in quality, certifi cation, and standardisation mat-
ters.

COMMERCIAL MEDIATION CENTRE
This is the fi rst ever commercial mediation 

centre in Bulgaria working for out-of-court reso-
lution of commercial disputes. The Centre deliv-
ers mediation services for fast and eff ective reso-
lution of commercial disputes preserving in this 

process the good business relations between the 
confl icting parties. The Centre promotes com-
mercial mediation, exchanges experience and 
cooperates with other relevant regional, nation-
al, and international organisations. 12 mediators 
registered in the Bulgarian Unifi ed Register of 
Mediators collaborate in the Mediation centre.

PUBLISHING AND MEDIA CENTRE
The Chamber of Commerce and Industry 

releases each year the Economic Yearbook of 
the Stara Zagora Region, as well as a number of 
brochures and books, aimed at providing up-to-
date and useful information about the regional 
economy, Bulgaria’s EU integration and related 
legislation; business and new investment oppor-
tunities; vocational training, etc. 

The CCI - Stara Zagora releases periodical 
Bulletins with information on programmes and 
projects; sources of fi nancing; business events; 
business partnerships and regional business 
information. The CCI - Stara Zagora maintains 
the Regional Economic Internet Portal at www.
chambersz.com updated on a daily basis with 
economic news from the Stara Zagora region and 
Bulgaria. The site provides a wide range of topics 
and links to useful specialised Internet sources. 

The CCI - Stara Zagora produces the econom-
ic programme Initiative, broadcast on Stara Zag-
ora TV, which discusses good business practices 
and initiatives of interest and use to regional 
business.

The CCI - Stara Zagora initiated the establish-
ing of a Regional Club “Health and Safety”. It aims 
at assisting companies to ensure conformity with 
Health and Safety at Work requirements. 

The CCI - Stara Zagora is among the initia-
tors and founders of the Community Donor Fund 
- Stara Zagora which actively launches and par-
ticipates in various donation campaigns, fund-
ing social initiatives of community signifi cance. 
The Fund turned into an eff ective instrument in 
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motivating the regional business sector to real-
ise its corporative social responsibility in solving 
regional social problems.

PROJECTS OF CCI - STARA ZAGORA

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
The Chamber of Commerce and Industry 

- Stara Zagora is part of the largest European 
business support network Enterprise Europe 
Network involving 13 Bulgarian organizations. 
Started in 2008, the six year project is the main 
instrument of the European Commission to help 
SMEs to increase their competitiveness. The pro-
ject is co-fi nanced by the EC DG Enterprise and 
Industry and provides integrated business and 
innovation services to small and medium-sized 
enterprises. (For more information see page 56) 

CHANGE 
In the end of 2010 was fi nished the 2 years 

project CHANGE implemented with the fi nan-
cial support of the Intelligent Energy for Europe 
Program. As part of this project, the Chamber 
worked in partnership with the Eurochambres 
and with Chambers from 12 EU member states 
in establishing a network of Chambers provid-
ing consulting services in the fi eld of energy effi  -
ciency. There have been advised 800 companies 
from all over the country in eff ective use of the 
conventional energy sources and for utilisation 
of renewables by the end of 2010.

EUROPEAN PARTNERSHIP FOR 
EUROPEAN PROSPERITY

In 2010 was finished the project European 
Partnership for European Prosperity imple-
mented with the financial support of the Struc-
tural Funds Operational Program Regional De-
velopment and in partnership with the Regional 
governments of the Italian Province of Terni and 
the district of Stara Zagora. The project deals 
in the field of the renewable energy and aims 

to support the local authorities to realize their 
energy strategies. The project activities cover 
experience exchange with the Italian partners, 
developing of RES Energy Potential Assessment 
Tool (REScan), establishing databases providing 
information and analyses of the RES energy po-
tential in the municipalities in the Stara Zagora 
district, developing programs to support the 
use of RES for the period 2010 – 2015 in the 11 
municipalities and a pilot project - feasibility 
study and a RES project in one of the munici-
palities. The analyzed results on the RES energy 
potential in Stara Zagora district would be of 
great interest for the private investors planning 
to implement RES projects on the territory of 
the region.

ECREIN
The Chamber of Commerce and Industry – 

Stara Zagora is partner in a consortium of 13 
EU Regions in the ECREIN+ project, started in 
January 2010 and to be finished in December 
2012. The project is in the field of innovations, 
research and technology development and is 
co-financed by the EU INTERREG IVC program. 
The project objectives are a survey on “state-
of-the-art” of the eco-industry framework on 
EU level, surveys and experience exchange in 
the field of policies and instruments support-
ing eco-innovation and eco-businesses and as-
sessment of their impact and efficiency from 
the point of view of the SMEs. The project shall 
result in manuals and databases related to eco-
innovation topics. The project team shall gener-
ate recommendations to be submitted to the EU 
Regions on adaptive policies and instruments 
supporting SMEs’ “green initiatives”.

european clusters and regions for eco-innovation and eco-investment network
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EU POLICIES FOR SMEs 
In 2010 and 2011 the Enterprise Europe Net-

work contact point at the Chamber of Stara Zag-
ora together with partners from the Bulgarian 
Network will participate in the project EU poli-
cies for SMEs. The project is co-fi nanced by EC 
DG Enterprise and Industry and aims to survey 
the SMEs’ opinions and recommendations on the 
impact of up-coming amendments in concrete 
EU horizontal and specifi c policies aff ecting their 
economic activities. 

The Chamber of Commerce and Industry - 
Stara Zagora is an associated partner in the pro-
ject of the Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry Increasing public intolerance of the in-
formal economy in employment and insurance 
relations and preventive actions to limit these. 
The project is fi nanced by the Structural Funds 
Operational program Human Resources Devel-
opment via the European Social Fund. In 2009 
the Chamber started a survey among 120 com-
panies from the region with the aim of establish-
ing the employers’ and employees’ awareness on 
the legislative regulations in force in the fi eld of 
in employment and insurance relations.

PROMOTION OF THE JOINT TOURIST 
POTENTIAL OF STARA ZAGORA REGION 
In 2009 the Chamber of Commerce and In-

dustry - Stara Zagora succeeded in joining the 
eff orts of local and regional authorities, the Re-
gional Economic Development Agency, the Ro-
tary Club, and a range of organizations and in-
stitutions dealing in the tourism sector around 
the idea of promoting the Stara Zagora Region 
as a sustainable and preferred tourist destina-
tion. The idea was formed into a local project 
implemented by the above organizations with 
the active support of the World Association of 
Travel Agencies WATA (www.wata.net) and the 
Travel Agency MIEL (www.miel.travel) - member 
and Bulgaria’s representative in WATA. In Octo-
ber 2009, several forums have been organized in 
Stara Zagora and Kazanlak with the participation 
of the Executive Director of WATA Mrs. Christine 
Fournier, where the potential for non-traditional 
tourism provided in the region has been present-
ed. Existing problems in the tourist sector and 
opportunities to solve them have been discussed 
during the events. The Chamber developed and 
launched a specialized web site www.stara-zag-
ora.travel presenting the tourist opportunities of 
Stara Zagora.  

Partnering in companies’ projects within the 
PHARE Program Human Resources development 
and promotion of employment.
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Enterprise 
Europe 
Network

Business Support on Your Doorstep 
Enterprise Europe Network is the largest 

business support network in the world, estab-
lished by the EC DG Enterprise and Industry to 
help small and medium-sized enterprises in all 
EU matters aff ecting their business. Launched in 
2008, it joins and builds on the former Euro Info 
Centres (1987 - 2007) and the Innovation Relay 
Centres (1995 - 2007). Enterprise Europe Network 
is unique both in terms of its wide geographic 
reach and of the wide range of integrated servic-
es it provides to SMEs and other business actors. 
This is made possible thanks to the coordinated 
action of nearly 600 local partners in over 40 
countries all over the world - in the 27 EU member 
states, in the candidate countries (Croatia, Bosnia 
and Herzegovina, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia and Turkey), in the members of the 
European Economic Area (Iceland and Norway) 
and other participating third countries (Armenia, 
Chile, China, Egypt, Iceland, Israel, Montenegro, 
Russia, Serbia, Switzerland, Syria, and USA). Host 
organizations of the Network are chambers, de-
velopment agencies, universities, and technol-
ogy & research centres. 

In Bulgaria the Enterprise Europe Network is 
represented by a consortium involving the Bul-
garian Chamber of Commerce and Industry, the 
regional Chambers of Dobrich, Plovdiv, Stara 
Zagora, Vratsa, and Yambol, the Business Centres 
in Ruse and Sandanski, the Bulgarian Academy of 
Sciences, the GiS Transfer Centre in Sofi a, headed 
by the coordinator organization the Foundation 
Applied and Research Communications (Sofi a). 
The partners’ collaboration ensures coverage of 
all Bulgaria’s regions. 

The main objective of Enterprise Europe 
Network is to support enterprise, and especially 
SMEs to increase their competitiveness on the 
European and world markets. 

For the provision of services to its clients the 
Network partners are collaborating by informa-
tion exchange via a specialized intranet-based 
instrument and common databases. On a local 
level, each Network partner cooperates with 
associated experts in various fi elds who are in-
volved when servicing clients so that the con-
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cept of “No Wrong Door” is applied.   
To achieve its objectives the Network devel-

ops and off ers to SMEs a wide range of integrated 
services on the principle of the “One-stop-shop”.  

Information on EU market
• Information on EU policies aff ecting busi-

nesses, national legislation based on Ac-
quis communautaire related to economic 
activities and products 

• Information on the functioning and the 
opportunities provided by the EU market 

• Information on standards, products cer-
tifi cation and СЕ marking, intellectual 
property rights, custom formalities and 
procedures, eco criteria for products, etc. 

Entering international markets  
• Assessment of the products’ market po-

tential and marketing services
• Assistance in partner search by exchange 

of cooperation requests of off ers and de-
mands in the common database 

• Organizing of international business 
events including during fairs and exhibi-
tions 

• Assistance for individual business meet-
ings or visits to potential partner compa-
nies, incl. with the purpose of experience 
and staff  exchange 

Technology transfer and innovations
• Assistance in technology development 

and transfer – assessment of the produc-
tion technology and research for new 
appropriate technologies facilitating the 
innovation processes  

• Assistance in partner search and fi nanc-
ing for new technologies development 
and innovative products and services 

• Assistance for the market realization of 
R&D activities – transfer to EU partners of 
new products and processes, technology 
partners search, establishing of high-tech 
joint ventures 

• Regular provision of information on tech-
nology off ers and demands in the spe-
cifi c company fi eld based on subscription 
form 

• Organizing business cooperation events 
aimed at technology and know-how 
transfer between innovative companies 

Access to fi nancing
• Information on EU fi nancing instruments 

and programs and on the application 
procedures 

• Consulting in preparation of projects 
to apply to the EU Structural Funds pro-
grams, FP7 for R&D, the National Innova-
tion Fund and other fi nancing programs 

Two-way street between 
entrepreneurs and EU decision makers
Enterprise Europe Network is designed also 

to act as the DG’s Enterprise and Industry main 
instrument to obtain feedback from the econom-
ic actors.  

The Network provides the Commission with 
regular feedback on the diffi  culties SMEs face 
operating in the EU and on the eff ectiveness of 
the EU programs and other issues resulting from 
implementation of the EU policies. All this will 
help shape EU law that is more business-friendly 
and will stimulate growth and competitiveness 
across the EU. 

The Network assists the EC in its public con-
sultations when assessing the impact of the ex-
isting policies and when preparing to introduce 
new ones related to SMEs. This is performed by 
surveys of companies’ opinions and recommen-
dations and analyzing the feedback received.

The Network is there to support the Europe-
an Commission and help it to help business.  

Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora
Stara Zagora 6000, 66, G.S.Rakovski Str.

Tel./fax +359 42 626297, 626033, 646194

offi  ce@chambersz.com 

www.chambersz.com



The administrative Stara 
Zagora District is located in the 
central section of Bulgaria. The 
district’s territory, which covers 
an area of 5151.1 sq. kilome-
tres, falls within the Thracian 
Plain, Sredna Gora mountain, 
the southern slopes of the Bal-
kan Mountain Range and the 
Kazanlashka Valley to varying 
degrees.

Geographic location gives 
the region one of its economic 
advantages. Highways and fi rst-
class roadways, as well as rail 
lines, pass through the territory 
of the district; they connect Bul-
garia’s northern border on the 
Danube River with those in the 
south with Greece and Turkey (the І-5 fi rst-class 
road). The capital of Sofi a is located 225 km to-
ward the west (A1). The port cities of Burgas and 
Varna are located 175 and 246 km away, respec-
tively (as measured via the shortest route possi-
ble by automobile). The routes of three European 
transport corridors crisscross the territory of the 
district.

The District capital of Stara Zagora is the 6th 
largest city in Bulgaria by population follow-
ing: Sofi a, Plovdiv, Varna, Burgas and Ruse. The 
city of Stara Zagora is located on the southern 
slopes of Sredna Gora mountain at the following 
geographic coordinates – 42˚25’ north latitude, 
25˚37’ east longitude. The average altitude is 
196.5 metres above sea level.

The district of Stara Zagora includes 11 mu-
nicipalities, where 206 residential centres are 

Geographic Location, Roadways, 
Administrative Structure and Population

Population by 
Municipalities

Number
of

populated
areas

Population
by current

registration
as of

Jan, 15, 2009

Population
by current

registration
as of

Jan, 15, 2010

Population
by current

registration
as of

Jan, 15, 2011

Stara Zagora 51 176,443 175,263 173,117

Kazanlak 20 81,378 80,381 78,924

Chirpan 21 24,429 24,087 23,632

Radnevo 24 22,679 22,356 21,917

Pavel Banya 13 15,364 15,228 14,959

Galabovo 11 14,956 14,793 14,600

Maglizh 15 12,618 12,508 12,207

Bratya Daskalovi 23 9,134 9,015 8,994

Gurkovo 11 5,472 5,457 5,438

Nikolaevo 4 5,012 5,028 4,994

Opan 13 3,353 3,349 3,369

Population by

Districts

Number of

populated

area

Population by current registration as of January, 15

2007 2008 2009 2010 2011

Sofia 54 1,379,308 1,386,883 1,400,307 1,402,471 1,398,025

Plovdiv 215 745,181 742,661 740,872 736,200 723,708

Varna 159 494,804 497,275 500,175 501,087 496,175

Bourgas 255 443,577 445,941 446,356 447,320 444,722

Stara Zagora 206 376,403 373,406 370,838 367,465 362,151

Blagoevgrad 278 346,074 345,115 344,862 343,845 340,543

Pleven 123 317,370 312,847 308,649 304,040 299,053

Pazardzhik 117 306,207 303,508 301,493 299,063 295,832

located, of which 10 are cities: Stara Zagora, Ka-
zanlak, Radnevo, Chirpan, Galabovo, Pavel Bania, 
Maglizh, Gurkovo, Nikolaevo and Shipka.

The average life expectancy in Bulgaria is 
76.4 years for women and 69.2 years for men. The 
average ages for countries from the European 
Union are, respectively, 80.8 and 74.3 years. 

The Trakia highway
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According to data from the Stara Zagora of-
fi ce of the National Revenue Agency, 59,356 
companies had active businesses in the region 
at the beginning of 2011. That number includes 
58 corporations, which are large taxpayers and 
report their tax data to Sofi a, and 158 compa-
nies (medium-sized taxpayers), who report their 
tax data to Plovdiv. The Stara Zagora District has 
8,166 companies, which are registered under the 
Value Added Tax Act.

Observations by the National Statistical In-
stitute, encompassing 14,427 companies from 
the Stara Zagora District, determine the total 
net revenue during 2009 amounted to be 6.8 
billion leva. Products were produced worth 4.8 
billion leva (see more detailed values in the table 
on page 57).  

The greatest share of net revenue belonged 
to the Commercial sector. It generated more than 
2.4 billion leva in revenue and that is 35.6% of the 
total amount of net revenue. Companies from 
the manufacturing industry had a 20% share of 
the total net revenue (1.4 billion leva); the largest 
share in that industry belonged to the companies 
in the food and beverages sector, which attained 
484 million leva in net revenue. The construction 
sector ranked third with a 14% share of the total 
amount of net revenue (950 million leva).

 Companies from the Stara Zagora District 
produced 4.8 billion leva in products, but that is 
approximately 400 million leva less in compari-
son with the previous year. 

Large companies, which have more than 251 
employees, were 33 in number in Stara Zagora 
District during 2009. At the beginning of 2011 a 
total of approximately 30 thousand people work 
for them. The largest employer is the Mini Marit-
sa Iztok EAD coalmining association, where more 
than 7400 people work.  

The highest Workforce Productivity was at-
tained by Kalvacha Gaz AD, where, on average, 
each employee contributed 706 thousand leva in 
revenue to the company via his/her labour. The 
company trades liquid and gaseous fuels. Glo-
bus, Ltd., a company which performs specialised 
construction activities, attained a Workforce Pro-
ductivity of 299,000 leva, while Panchim, Ltd., a 
company which produces plastic items, attained 
263,000 leva. 

Regarding Labour Effi  ciency the fi rst posi-
tions were taken by: Globus, Ltd. (73 thousand 

leva), the Zagorka AD brewery (38 thousand leva) 
and Rudin-Dinev and Zhelev and Co. (21,000 leva). 
The last is a company, which specialises in the re-
pair and installation of pipelines, support struc-
tures and outfi tting. This indicator expresses the 
profi t attained via the labour of an individual em-
ployee of a given company.

The Economy of the Stara Zagora Region
Net Revenue 

Companies from the Stara Zagora District 
Year million leva
2002 3,285
2003 3,526
2004 4,319
2005 5,064
2006 5,969
2007 6,931
2008 7,876
2009 6,819

Index 2008/2007 (2007 = 100) 114
Index 2009/2008 (2008 = 100) 87

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing

Electricity, gas, steam and air-conditioning supply

Construction

Wholesale and retail trade

Рrofessional and technical activities

Other activities

Product Manufactured 

(comparative share according to economic sector)

Profi t (comparative share according to economic sector)
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Basic Company Indicators 
(Non-financial Sector, 2009)

Companies

(number)

Product

Manufac-

tured

(000 leva)

Operational 

Revenue

(000 leva)

Net Revenue

for 2009

(000 leva)

 % 

of total 

Net 

Revenue

Net Revenue 

for 2008

(000 leva)

Net 

Revenue 

Indices 

2009/2008

Operatio-

nal 

Expenses

(000 leva)

Profi t

(000 

leva)

Loss

(000 

leva)

Total 14,427 4,796,880 7,404,708 6,818,762 100 7,875,843 87 7,088,533 516,567 237,203

Agriculture, forestry and fi shing 592 194,527 306,265 209,713 3.1 232,646 90 266,900 43,207 5,005

Manufacturing 1,460 1,390,984 1,483,158 1,356,935 19.9 1,762,923 77 1, 426,977 81,761 31,195

• Manufacture of food products, 
beverages and tobacco products 257 514,039 528,366 483,628 7.1 624,324 77 508,437 29,920 12,438

• Manufacture of textiles, apparel, 
leather and related products 191 94,426 103,016 95,631 1.4 123,418 77 103,636 2,030 2,713

• Manufacture of basic metals 
and fabricated metal products 298 185,671 209,133 182,696 2.7 232,550 79 201,873 15,257 9,149

• Manufacture of electrical equipment
Manufacture of machinery 106 194,193 205,898 191,264 3.0 251,962 76 196,489 9,293 1,148

Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 43 808,250 905,422 829,885 12.2 1,101,969 75 867,268 * 51,102

Water supply, sewerage, waste management and 
remediation

* * 59,653 56,094 0.8 68,564 82 55,141 7,579 *

Construction 981 957,438 1,033,079 950,112 13.9 935,280 102 961,816 107,289 46,812

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 
and motorcycles

6,140 396,153 2,505,726 2,427,927 35.6 2,764,240 88 2,481,555 92,589 71,462

Transportation and storage 778 167,918 194,618 176,602 2.6 187,787 94 182,947 15,842 5,194

Accommodation and food service activities 918 55,512 88,284 83,073 1.2 100,265 83 87,408 5,698 4,744

Telecommunications; IT and other information services 210 22,083 23,559 22,378 0.3 32,300 69 19,153 4,519 497

Real estate activities 510 45,639 61,368 41,313 0.6 40,193 103 49,135 15,970 5,067

Legal, accounting, management, architecture, 
engineering; Рrofessional and technical activities

1,106 80,256 85,281 80,024 1.2 81,203 99 56,667 27,889 1,990

Human health services 596 67,444 88,716 67,063 1.0 57,474 117 86,768 7,378 5,904

Other activities 646 10,190 11,754 11,227 0.2 86,149 13 9,996 2,160 519

* No data was providedData: National Statistical Institute
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№

Aktiv Ranking®  

Stara Zagora Region
Revenue Taxes

Financial 

Results

(Profi t)

Own 

Capital

Efficiency 

Ratio

Aktiv 

Index

(000 leva) (000 leva) (000 leva) № (000 leva) № value № value №

1 TPP Maritsa East 2 EAD - Kovachevo 604,806 5,366 44,738 1 642,224 1 1.090 22 6.50 2
2 Mini Maritsa East EAD - Radnevo 456,658 885 1,592 19 511,375 2 1.005 75 24.75 10
3 Brikel EAD - Galabovo 171,754 -2,462 -24,717 100 205,892 3 0.863 96 50.25 44
4 Zagorka AD - Stara Zagora 151,646 2,520 22,153 2 46,773 5 1.194 10 5.50 1
5 Trace Group Hold AD - Stara Zagora 96,134 625 5,556 6 38,629 9 1.068 29 12.50 4
6 Zara - E OOD - Stara Zagora 90,352 48 433 53 1,987 73 1.005 76 52.50 51
7 Ritam - 4 - TB EOOD - Stara Zagora 79,427 -1,275 -11663 97 44,016 6 0.859 97 51.50 48
8 Kalvacha Gas AD - Stara Zagora 71,276 144 1,272 27 10,444 28 1.020 57 30.25 16
9 GU - Faradey EOOD - Stara Zagora 64,113 -1,789 -16,120 98 39,571 8 0.781 99 53.25 53

10 Gradus - 3 AD - Stara Zagora 56,915 -74 -1,416 91 11,088 26 0.975 87 53.25 53
11 Tabac Group - Delivery AD - Stara Zagora 48,906 156 1,404 21 2,543 67 1.032 49 37.50 20
12 Stroitel VD OOD  - Stara Zagora 47,482 897 7,941 3 14,556 22 1.228 8 11.50 3
13 Gabrovnitsa AD - Pavel Banya 47,129 -222 -2542 95 16223 18 0.944 88 53.25 53
14 KEN AD - Stara Zagora 46,124 58 591 48 10,595 27 1.014 64 38.50 23
15 OET - Obedineni energiyni targovtsi OOD - Kazanlak 45,078 41 313 59 1,034 85 1.007 71 58.00 58
16 TGO - SPTPP OOD - klon Bulgaria - Galabovo 42,263 -2 -19,393 99 -24,997 100 0.685 100 78.50 74
17 Energoremont Galabovo AD - Galabovo 40,727 187 1,705 17 11,215 25 1.048 41 25.50 12
18 Biser Oliva AD - Stara Zagora 38,130 119 356 55 28,597 13 1.012 66 38.25 22
19 M + S Hidraulic AD - Kazanlak 38,093 4 38 79 37,635 10 1.001 81 47.00 37
20 Zlatex OOD - Stara Zagora 37,309 67 613 46 1,000 86 1.018 58 53.00 52
21 Enel Operation Bulgaria AD - Galabovo 31,145 422 3,741 9 3,860 56 1.154 13 25.50 12
22 Atomenergoremont Galabovo EOOD - Galabovo 30,674 60 478 52 2,976 62 1.017 59 49.25 41

Effi  ciency Ratio – indicates how much revenue is attained by each lev of 
expenditures and is calculated as a coeffi  cient between revenues and expenses. 

Aktiv Index – is calculated as an average of a company’s rank according to the 
remaining criteria: expenses, fi nancial result, own capital and effi  ciency ratio.

Company
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23 Globus EOOD - Stara Zagora 29,292 804 7,188 5 15,185 20 1.375 3 13.00 5
24 Embul Investment AD - Stara Zagora 28,602 2 -144 83 19,466 15 0.995 83 51.00 46
25 Vodosnabdyavane I Kanalizatsia EOOD - Stara Zagora 28,240 76 570 49 14,838 21 1.023 54 37.50 20
26 Patno stroitelna kompania SBS AD - Stara Zagora 28,205 12 102 74 13,726 23 1.004 78 50.00 43
27 Panhim OOD - Stara Zagora 27,842 200 1,776 16 9,320 31 1.076 24 25.00 11
28 Vito - 95 OOD - Stara Zagora 27,453 78 747 39 1,579 80 1.030 50 49.75 42
29 Rudin - Dinev i Zhelev i Sie SD - Stara Zagora 26,074 849 7,541 4 13,725 24 1.474 1 14.75 6
30 Ramotex Radnevo EAD - Radnevo 24,861 162 -157 84 30,281 12 1.000 82 51.75 49
31 Enemona Galabovo AD - Galabovo 24,685 219 2,295 14 5,498 45 1.113 17 27.50 14
32 Commercial EOOD - Stara Zagora 24,411 593 4,312 7 9,488 29 1.326 5 18.75 8
33 Domaine Menada EOOD - Stara Zagora 24,329 19 -492 86 43,183 7 0.980 85 52.50 51
34 Jyuliv OOD - Stara Zagora 24,186 2 201 67 690 89 1.008 70 65.25 61
35 Medina Med OOD - Stara Zagora 23,977 81 742 40 5,005 50 1.035 48 43.75 33
36 Bulmetal OOD - Gourkovo 23,953 223 1,333 24 7,776 35 1.069 28 31.50 17
37 Metallic AD - Stara Zagora 23,849 360 3,076 12 34,386 11 1.168 11 18.25 7
38 ATE Plast OOD - Stara Zagora 22,913 13 88 75 2,936 63 1.004 77 63.25 60
39 Opticom OOD - Stara Zagora 21,126 350 3,159 11 8,246 34 1.199 9 24.00 9
40 Inmat OOD - Radnevo 21,026 149 346 56 18,091 17 1.024 52 41.50 30
41 Rosita Oil EOOD - Stara Zagora 20,480 -50 -455 85 1,455 82 0.975 86 73.50 69
42 Millennium 2000 OOD - Stara Zagora 20,240 78 1,323 25 3,384 60 1.074 26 39.00 25
43 Bulagro AD - Stara Zagora 20,162 136 1,144 29 7,131 37 1.067 30 35.50 18
44 Novotechprom OOD - Stara Zagora 20,144 111 955 33 5,911 41 1.055 38 39.75 27
45 A.P.P. Zoohraninvest EOOD - Stara Zagora 20,026 84 775 37 3,833 57 1.044 44 46.50 35
46 MBAL Prof. d-r Stoyan Kirkovich AD - Stara Zagora 18,782 -10 -2,485 94 1,073 84 0.882 94 79.50 75
47 AES Maritsa East 1Service EOOD - Galabovo 18,433 378 3,781 8 4,134 53 1.291 6 29.25 15
48 Rosi EOOD - Galabovo 17,950 117 1,068 31 5,199 48 1.070 27 39.25 26
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49 Yo Ci Ni EOOD - Stara Zagora 17,780 16 135 71 269 93 1.008 69 70.50 66
50 GST Style Bulgaria EOOD - Stara Zagora 17,694 184 1,377 22 2,501 68 1.096 21 41.00 29
51 Caproni AD - Kazanlak 17,504 29 264 64 15,424 19 1.017 62 49.00 40
52 Markeli EAD - Kazanlak 17,357 0 -2,894 96 5,568 44 0.857 98 72.50 68
53 Sredna gora AD - Stara Zagora 17,310 26 234 65 8,583 33 1.015 63 53.75 54
54 Vitela Net EOOD - Stara Zagora 16,594 -109 -2,094 93 -4,622 99 0.882 93 84.50 80
55 Elmi OOD - Stara Zagora 16,288 76 732 41 3,372 61 1.052 40 50.00 43
56 Papagal OOD - Stara Zagora 16,212 324 3,693 10 9,243 32 1.329 4 26.00 13
57 Patstroy OOD - Stara Zagora 16,120 142 1,304 26 5,095 49 1.098 20 38.75 24
58 Standard Profil Bulgaria AD - Stara Zagora 15,839 172 1,519 20 2,683 64 1.119 16 40.25 28
59 Fermer 2000 AD - Stara Zagora 15,634 112 818 35 6,439 38 1.063 33 42.00 32
60 Kazanlak AD - Kazanlak 15,451 87 781 36 2,046 72 1.059 37 52.00 50
61 Biser Oliva - 98 AD - Stara Zagora 15,144 197 1,660 18 4,009 55 1.139 14 37.75 21
62 Stroitelna kompania Trace AD - Stara Zagora 14,720 -79 -938 87 -491 96 0.935 89 83.25 79
63 Lev Oil EOOD - Stara Zagora 14,286 68 562 50 2,170 71 1.046 43 57.50 57
64 Zagora Chorap AD - Stara Zagora 14,130 9 138 70 132 95 1.010 68 74.25 70
65 Linde Gaz Bulgaria EOOD - Stara Zagora 14,080 -66 -975 88 5,735 43 0.931 90 71.50 67
66 Uncle Stathis EOOD - Chirpan 13,809 4 320 58 -2,405 98 1.024 53 69.00 65
67 Balgarska roza Sevtopolis AD - Kazanlak 13,696 84 754 38 18,915 16 1.065 32 38.75 24
68 Konex Tiva OOD - Bratya Daskalovi 13,662 31 278 63 7,709 36 1.023 55 55.75 56
69 ZSK Boruy AD - Stara Zagora 13,218 86 604 47 5,398 46 1.055 39 51.25 47
70 Agroin OOD - Stara Zagora 13,047 142 1,086 30 2,672 65 1.103 18 46.75 36
71 DZU AD - Stara Zagora 12,995 16 208 66 24,604 14 1.017 60 53.00 52
72 BGS Group AD - Stara Zagora 12,825 11 129 73 1,543 81 1.011 67 73.50 69
73 Hraninvest Hranmashcomplect AD - Stara Zagora 12,341 71 651 43 9,400 30 1.062 34 45.75 34
74 GBS Tonzos AD - Kazanlak 12,210 68 482 51 1,781 77 1.047 42 62.00 59
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75 Agroconsult Engineering EOOD - Stara Zagora 12,100 68 619 45 5,806 42 1.060 36 50.50 45
76 Zdravets EOOD - Stara Zagora 12,089 15 140 69 911 87 1.012 65 74.75 71
77 Dioni OOD - Stara Zagora 12,034 94 850 34 4,068 54 1.085 23 48.00 39
78 Lucky EOOD - Stara Zagora 11,800 4 22 81 418 92 1.002 80 82.75 77
79 Boil OOD - Stara Zagora 11,795 8 77 76 1,962 74 1.007 74 76.00 72
80 Autohit 2000 OOD - Stara Zagora 11,770 109 978 32 6,094 40 1.101 19 43.75 33
81 Bulmetal  Trading EOOD - Gourkovo 11,190 77 700 42 5,216 47 1.074 25 49.75 42
82 Progress AD - Stara Zagora 11,087 -137 -1,454 92 2,171 70 0.874 95 85.00 81
83 Montageengineering AD - Stara Zagora 11,047 71 626 44 3,768 58 1.067 31 55.00 55
84 Stara Zagora Proekt OOD - Stara Zagora 11,004 131 1,170 28 3,594 59 1.134 15 47.50 38
85 Master Feed EOOD - Stara Zagora 10,977 31 282 62 1,868 76 1.029 51 69.00 65
86 Instalgroup OOD - Stara Zagora 10,855 333 3,023 13 6,300 39 1.447 2 36.00 19
87 Gradus - 7 OOD - Stara Zagora 10,716 12 -1,149 90 -645 97 0.904 91 91.25 84
88 Chahov OOD - Stara Zagora 10,588 152 1,371 23 1,908 75 1.168 12 50.50 45
89 Lyanoridis EOOD - Stara Zagora 10,541 8 72 77 903 88 1.007 73 82.00 76
90 Industrial Parts OOD - Kazanlak 10,102 214 1,896 15 4,493 51 1.264 7 41.75 31
91 Zara Gas OOD - Stara Zagora 9,935 -11 -106 82 431 91 0.989 84 87.00 83
92 Bulagro Mashini AD - Stara Zagora 9,764 35 311 60 2,630 66 1.036 47 67.00 62
93 Zara furazhi AD - Stara Zagora 9,756 45 331 57 2,381 69 1.040 46 67.00 62
94 Askent Shop EOOD - Stara Zagora 9,488 1 26 80 1,739 78 1.002 79 83.00 78
95 edia Systems AD - Stara Zagora 8,955 18 164 68 4,325 52 1.020 56 68.25 63
96 Animex EOOD - Stara Zagora 8,953 15 135 72 1,630 79 1.017 61 77.25 73
97 Katex AD - Kazanlak 8,886 -115 -1,047 89 69,402 4 0.884 92 70.50 66
98 Stara Zagora - Tabac EOOD - Stara Zagora 8,555 6 59 78 168 94 1.007 72 85.50 82
99 Nilkolina Alendarova ET - Stara Zagora 8,121 64 398 54 1,329 83 1.060 35 68.75 64

100 Tomi Show Cosmetics EOOD - Kazanlak 8,004 32 285 61 513 90 1.041 45
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The Production and Distribution of Electric-
ity and Heat sector occupies a leading position 
in the Stara Zagora region. Approximately 20 
companies work in the sector, but the products 
manufactured by them make up more than one 
fi fth of the total manufacturing volume, amount-
ing to nearly one billion leva. 

Bulgaria has power plants at its disposal, 
which can produce a total of approximately 13.2 
thousand megawatts (MW) of electricity. The Ko-
zloduy nuclear power plant makes up a 28% share; 
thermal power plants claim 38%; hydroelectric 
equipment accounts for 22%, while another 12% 
are made up of other energy sources. The Stara 
Zagora region holds a leading spot in Bulgaria’s 
energy sector. Four thermal power plants, with a 
combined total capacity of 3270 MW, are in use 
at the Maritsa Iztok energy complex. They are sup-
plied by 3 lignite coal mines, via open-cast min-
ing. Among those plants is the largest TPP on 
the Balkan Peninsula – TPP Maritsa Iztok 2. It has 
eight power generating units at its disposal with 

a total power capacity of 1586 MW and supplies 
between 15 and 20% of the electricity used in 
the country. That is nearly half of the total share 
of electricity produced by thermal power plants 
in Bulgaria.

TPP Maritsa Iztok 2 EAD is a 100% state-owned 
joint-stock company via Bulgarian Energy Holding 
EAD. Over the last two years TPP Maritsa Iztok 2 
performed modernisation of units 1-4 and 6 and 
8. This led to their increased capacity while in-
creasing their life span by another 25 years also. 
All of the equipment was replaced with those 
manufactured by Japan’s Toshiba. The plant is 
also modernising unit 8, which is expected to be 
concluded by the middle of 2011. 

The plant installed desulphurization equip-
ment on units 3 and 4 in the spring of 2010. 
The conclusion of this stage of the ecological 
programme signifi cantly contributed to solving 
the problem of air pollution in Southeastern Bul-
garia. A project to also install desulphurization 
equipment on units 5 and 6 is currently being 
implemented. A large portion of the 157 million 
leva for this project is being provided by the ISPA 
programme (71 million leva) and a loan from the 
European Bank for Reconstruction and Develop-
ment (66 million leva). The equipment will come 
online during 2011. 

Since July 1, 2010 TPP Maritsa Iztok 2 has sold 
its electricity at a price of 35.01 leva per mega-
watt hour. Over the fi rst 9 months of 2010 the 
plant produced nearly 5 terawatt hours (TWh) of 
electricity.

At the beginning of 2011 approximately 2540 
people work at the company. During 2010 TPP 
Maritsa Iztok 2 received an award for providing a 
healthy and safe workplace.

During the 2009 fi nancial year the company 
had revenues of 605 million leva from its activity. 
Taxes paid came to 5.4 million leva, while profi t 
nearly reached 45 million leva, which is 11 mil-
lion more than the previous year.

Over the fi rst 9 months of 2010 TPP Maritsa 
Iztok 2 recorded gross earnings in the amount of 
94.3 million leva. Sales revenue for the same time 
period was 367 million leva.

Enel Maritsa Iztok 3 is the second most mean-
ingful thermal power plant in Bulgaria. It has a 
power capacity of 900 megawatts at its disposal 
and is capable of providing 12% of the electricity 
needs of the country. 

The company is 73% owned by Enel Group – 
the largest energy company in Italy and second 

Coal Mining and Energy
Leading companies

• TPP Maritsa East 2 EAD - s. Kovachevo

• Mini Maritsa East EAD - Radnevo

• TPP Enel Maritsa East 3 AD - s. Mednikarovo

• Brikel EAD - Galabovo
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in online capacity in Europe. The remaining 27% 
share is owned by the National Electric Company. 
Enel is among the world leaders in the usage of 
renewable energy also and has a total online ca-
pacity of approximately 5800 megawatts (MW) 
at its disposal in more than 600 active plants in 
16 countries.

TPP Enel Maritsa Iztok 3 completely fulfi lls all 
the European Union requirements for the protec-
tion of the environment.

More than 700 million Euros have been in-
vested within the framework of modernisation 
projects, 160 million Euros of which went toward 
environmental programmes. During the fi rst half 
of 2010 TPP Enel Maritsa Iztok 3 increased its en-
ergy production by 0.5 TWh, as compared to the 
same period from the previous year. During 2009 
the plant produced 3.7 TWh of electricity.

During 2009 Enel Maritsa Iztok 3 recorded 
revenues in the amount of 409 million leva from 
its activity, which is 30% more than the previ-
ous year. After-tax profi ts came out to 84.4 mil-
lion leva and that represents more than quadru-
ple growth (the amount was 20 million leva last 
year). Taxes paid into the state budget amounted 
to 9.3 million leva.

During the spring of 2010 the Italian owners 
declared their intention to sell their share of the 
company. As of January 2011 no deal has been 
made.

TPP AES Galabovo (670 megawatts) will come 
online in 2011. The plant is owned by the Ameri-
can company AES, which invested nearly 2.6 
billion leva in its construction. The plant is pro-
jected to work according to the environmental 
requirements of the European Union. In accord-
ance to the responsibilities toward the Bulgarian 
government within the contract, AES Bulgaria 
will fi nance and build a waste disposal facility (at 
a cost of 93 million Euros), which will remove and 
dispose of the waste produced by the plant. Dur-
ing 2010 TPP AES Galabovo performed its work 
with a staff  of 414 people.

Since the autumn of 2010 TPP Brikel, the 
oldest plant in the region, has been working at 
minimal capacity. Its production was reserved 
to ensure the heating of public buildings and 
social institutions in Galabovo during the winter 
season. TPP Brikel does not have the mandatory 
desulphurization equipment at its disposal and 
must discontinue all production by the spring 
of 2011 according to an order from the Ministry 
of Environment and Water. At the end of 2010, 

the process of preparing an environmental im-
pact assessment (EIA) of the installation of des-
ulphurization equipment at two of the plants 
four units was begun. The future activity of the 
plant, the only one in Bulgaria which produces 
briquettes for home heating use, depends on the 
implementation of the programmes regarding 
the modernisation of the power capacity and the 
installation of fi ltration equipment.

All four of the thermal power plants in the 
region use low-calorie lignite coal for fuel. It is 
extracted by Mini Maritsa Iztok EAD – the largest 
coalmining company in Bulgaria. The company 
employs open cast mining to reach the fi eld 
which covers an area of 240 sq. km., located on 
the territories of four municipalities – Radnevo, 
Galabovo, Nova Zagora and Simeonovgrad. The 
enterprise extracted 26 million tonnes of coal 
during 2010 and recorded a 104% fulfi lment of its 
annual goal. The coal extracted is 2 million tonnes 
more than the volume seen in 2009. Throughout 
2010 the three mines which make up Mini Mar-
itsa Iztok dug up, transported and dumped close 
to 76 million cubic metres of earth.

The production programme for 2011 fore-
sees extraction of 27.3 million tonnes of coal via 
digging up 95 million cubic metres of material. 
The increased volume is due to the start up of 
TPP AES Galabovo. Investments in the area of 100 
million leva are also planned.

The distribution of electricity to clients in the 
Stara Zagora District is performed by EVN Bul-
garia Electricity Supply, JSC. The company has 1.6 
million clients in southern Bulgaria. It is owned 
by the Austrian EVN energy corporation (67% 
share) and the state-owned NEC. The company 
maintains approximately 740 km of power sup-
ply lines with both low and medium voltage and 
2000 km of aerial lines. The company’s invest-
ment and repair programme related to the dis-
tribution of electricity comes to 110 million leva 
for 2011.
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The companies, whose work within the 
sphere of the manufacturing industry, supply a 
fi fth of the total net revenue within the district 
of Stara Zagora. In this sector the largest share 
is held by companies, which produce food and 
beverages. Their net revenues were 36% of the 
amount of all manufacturing enterprises. Lead-
ing companies in this area are: Zagoraka AD (beer 
production); Gradus-1 Ltd. (poultry and poultry 
sausages); KEN AD (sausages); Biser Oliva AD and 
Gaitek Oliva Ltd. (cooking oil); Koneks-Tiva Ltd., Di-
oni Ltd. and Nikolina Alendarova (processing and 
jarring of fruit and vegetables); Nanuk Interna-
tional Ltd. (poultry); and Shoko Tim Ltd. (sweets) 
among others.

The companies, which manufacture ma-

chines and equipment, electronic equipment, 
metals and metal items, furniture, textiles and 
clothing, as well as those involved in the chemi-
cal industry, boast established traditions and 
significant volumes of product produced and 
sales. 

Leading companies in these branches within 
the Stara Zagora region are: Gabrovnitsa AD (man-
ufacturing of wood particle boards), М+S Hydrau-
lic AD (hydraulic motors and parts), Panchim Ltd. 
(boards and other items from plastic), Medina Med 
Ltd. (automobile tyres), Bulmetal (metal packaging 
for the food industry), Energoremont - Galabovo 
AD, Remotex Radnevo EAD, Metalik AD, Novotech-
prom Ltd., Hraninvest HMK AD, Kalvacha Engineer-
ing AD (machines and equipment), Progres AD and 
Preskov AD (metal items), and ATE Plast Ltd. (pack-
aging foil) among others.

The Zagorka AD brewery is the company with 
the highest net revenues among those working 
in the manufacturing industry. The company’s 
revenues from its main activity amounted to 151 
million leva in 2009. The brewery in Stara Zagora 
employed approximately 580 in 2010. 

Zagorka АД has a legacy of tested brewing 
traditions over more than 100 years of company 
history. The brand of the same name has estab-
lished itself as the most preferred Bulgarian beer 
over a number of generations and is emblematic 
of Stara Zagora. The company has developed a 
balanced portfolio of profi table brands in vary-
ing price segments today: Zagorka, Ariana, 
Stolichno, Heineken, Amstel, Starobrno and Kai-
ser. Zagorka beer is exported to the USA, Greece, 
Great Britain, Spain and Portugal among others.

In 2010 the beer market in Bulgaria shrank 
by approximately 6%, but Zagorka succeeded in 
maintaining its leading position with a 37% mar-
ket share. 

Since the privatisation of the brewery in 
1994, when it became part of the Heineken fam-
ily, until now Zagorka AD has invested 220 million 
leva in modernisation and increasing production 
capacity, transforming itself into the most mod-
ern brewery in Bulgaria.

Gradus is among the most modern producers 
of poultry meat and other poultry products in 
Southeastern Europe. The factory covers an area 
of 15 thousand sq. metres and approximately 
350 employees work there. Its work is a closed 
production circle, which includes activities in 
the feed factory, hatchery, and farm, where the 
broilers are fattened up. The Gradus factory has a 

Manufacturing 
Industry

Leading companies
• Zagorka AD - Stara Zagora

• Gradus - 3 AD - Stara Zagora

• Gabrovnitsa AD - Pavel Banya 

• KEN AD - Stara Zagora

• Energoremont Galabovo AD - Galabovo

• Biser Oliva AD - Stara Zagora
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production capacity of 50,000 tonnes of poultry 
annually. The products are intended for the do-
mestic market as well as export; it has been well 
accepted in dozens of countries including Great 
Britain, France and Germany.

Biser Oliva, which happens to be another 
part of the Gradus group, is also one of the lead-
ing companies in the Food Production sector. 
The Swiss Risoil S.A. is a strategic investor in the 
company, allowing Biser Oliva to complete tech-
nological improvements to their production 
equipment. The company has the capacity to 
process 550 tonnes of sunfl ower seeds every 24 
hours yielding 225 tonnes of unrefi ned oil. That 
ranks this factory second (as judged by capacity) 
in Bulgaria. They use a French bottling system, 
which has a capacity of 3200 bottles per hour. 

The KEN AD meat processing company is 
a leader in the fresh sausages sector in South-
ern Bulgaria. It has a production capacity of 60 
tonnes of smoked and fresh sausages per day. 
The company uses the most modern technol-
ogy and works with high-capacity lines and ma-
chines, which approximately 240 people work 
at. Nationally, KEN AD has a market share greater 
than 10%, which it has held over the previous 
two years despite the great competition in this 
branch. The main item in the company’s product 
line is frankfurters. 

During 2010 the company took part in the 
largest international exhibitions in Europe, which 
were help in Frankfurt (IFFA) and Barcelona (Ali-

mentaria Exhibition), and presented their prod-
ucts successfully. KEN also provided the catering 
services for 60,000 people at the AC/DC concert 
in Sofi a. 

Gabrovnitsa AD is ranked third, as judged by 
net revenues, in the Manufacturing Industry sec-
tor. The enterprise is owned by a Turkish compa-
ny and produces particle board, laminated par-
quet fl ooring and shaped wooden sections. 

Energoremont - Galabovo AD is also among 
the leading companies in this sector; it manufac-
tures machines and equipment for general and 
special purposes. The company fulfi lls orders, 
mostly connected to the needs of the energy 
companies in the region, but is also a preferred 
partner of companies from Sliven, Varna, Sofi a 
and Burgas. Energoremont - Galabovo AD is one 
of the largest employers in the region and has a 
staff  of more than 1000 employees at its disposal. 

Last year was relatively successful for Me-
diaSys (Mediyni Sistemi) AD - Stara Zagora. The 
company is the leading manufacturer of optical 
media and matrices in Bulgaria. The corporation 
recorded profi ts amounting to 643,000 leva (ac-
cording to advance estimates). In 2010 more than 
53 million disks (CDs and DVDs) were produced 
with recordings, while net revenues amounted 
to 11.8 million leva. The products are intended 
almost exclusively (94%) for markets outside of 
Bulgaria. During 2011 the company’s investment 
programme is directed toward the introduction 
of new optical media production technology.

Company Employed

number

Revenue

(000 leva)

Financial 

Results

(000 leva)

Workforce 
Productivity

(leva)

Kalvacha Gas AD - Stara Zagora 101 71,276 1,272 705,703
Globus EOOD - Stara Zagora 98 29,292 7,188 298,898
Panhim OOD - Stara Zagora 106 27,842 1,776 262,660
Medina Med OOD - Stara Zagora 92 23,977 742 260,620
Zagorka AD - Stara Zagora 584 151,646 22,153 259,668
TPP Maritsa East 2 EAD - Kovachevo 2,538 604,806 44,738 238,300
Biser Oliva AD - Stara Zagora 162 38,130 356 235,370
Novotechprom OOD - Stara Zagora 86 20,144 955 234,233
Gabrovnitsa AD - Pavel Banya 229 47,129 -2,542 205,803
KEN AD - Stara Zagora 243 46,124 591 189,811

The Top 10 Companies in Workforce Productivity

Workforce Productivity – indicates the revenue attained by each employee within a given enterprise and is 
calculated as a ratio between revenue and average number of personnel on the work schedule.



The biggest foreign investments in Bulgaria 
over the last couple years have been made in Sta-
ra Zagora. This is mainly due to the construction 
of the thermal power plant near Galabovo, which 
is owned by the American energy company AES. 
The total investment in the site comes to 2.5 bil-

lion leva. Investments in the district amounted to 
540 million leva during 2010 and that represents 
30% of the total amount of foreign investments 
in Bulgaria for the year. This investment won AES 
Galabovo an award for the best investment pro-
ject in 2010.

Other companies in the energy sector were 
also implementing signifi cant investment pro-
jects. Among them are the modernisation activi-
ties for the energy units and the installation of 
desulphurization equipment at TPP Maritsa Iztok 
2; the programme of repairs at Mini Maritsa Iz-
tok, which is budgeted at 88 million leva during 
2011; the construction of infrastructure at that 
complex, etc. The investments of the coalmining 
corporation are directed towards activities con-
nected to the transport of raw materials and re-
pairs of heaving mining equipment. 

Vetrokom, Ltd. was recognized as the inves-
tor of the year for its wind farm project. The 
corporation is owned by the leading Swiss en-
ergy company, Alpiq AG. During 2010 it built and 
brought online a wind farm with a capacity of 50 
MW, located on the ridge of the Balkan Moun-
tain Range. It satisfi es the electric consumption 
of 40,000 households, without polluting the air 
with carbon dioxide. In 2011 the park foresees 
expanding with another 9 generators totaling 
22.5 MW of additional capacity. 

The production of electricity from renewable 
sources has attracted other investors to the re-

Company Employed

number

Revenue

(000 leva)

Financial 

Results

(000 leva)

Labour 
Effi  ciency

(leva)

Globus EOOD - Stara Zagora 98 29,292 7,188 73,347
Zagorka AD - Stara Zagora 584 151,646 22,153 37,933
Rudin - Dinev i Zhelev i Sie SD - Stara Zagora 359 26,074 7,541 21,006
AES Maritsa East 1Service EOOD - Galabovo 189 18,433 3,781 20,005
Yavorcommers EOOD - Radnevo 131 6,287 2,470 18,855
Holding Zagora OOD - Stara Zagora 94 3,345 1,750 18,617
Stroitel VD OOD - Stara Zagora 427 47,482 7,941 18,597
Runo Kazanlak AD - Kazanlak 114 7,499 2,076 18,211
TPP Maritsa East 2 EAD - Kovachevo 2,538 604,806 44,738 17,627
Panhim OOD - Stara Zagora 106 27,842 1,776 16,755

The Top 10 Companies in Labour Effi  ciency 

Labour Effi  ciency – indicates the fi nancial result (profi t) attained by each employee of a given enter-
prise and is calculated as a coeffi  cient between fi nancial result and average number of personnel on the 
work schedule.

The Stara Zagora 
Region – Attractive 
for Investments

Good practices
• AES Galabovo AD - Galabovo

• TPP Maritsa East 2 EAD - s. Kovachevo

• Vetrocom EOOD - Kazanlak

• Zagorka AD - Stara Zagora

• Vodosnabdyavane I Kanalizatsia EOOD 

• Stroitel VD OOD - Stara Zagora

• Trace Group Hold AD - Stara Zagora

• Progress AD - Stara Zagora

• Preskov AD - Stara Zagora

• Superabraziv EOOD - Kazanlak

• NIPI - M AD - Stara Zagora

• Bulmetal  Trading EOOD - Gourkovo 

• Sredna gora AD - Stara Zagora
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gion. Among the main projects are the construc-
tion of solar energy equipment by Katex AD (Ka-
zanlak) and Sevatech, Ltd. (Stara Zagora), as well 
as the projects by Vereya Plast AD and Bultech 
2000, Ltd. 

According to data from the National Statis-
tical Institute, foreign investments in the com-
panies of the Stara Zagora District totalled 426 
million Euros during 2009. The largest share of 
the investments was in the food and beverage 
industry (more than 34 million Euros) and in the 
Real Estate sector (more than 26 million Euros). 
Statistics indicate that the Netherlands is the 
leading investor in the region followed by Turkey, 
Hungary and Germany. More than half of the for-
eign investments were made within the territory 
of the municipality of Galabovo. The municipality 
of Stara Zagora attracted nearly one third of the 
total investments in the district. 

Signifi cant investments were also made in 
leading manufacturing enterprises, construc-
tion, and civil service activities.

In 2011 Zagorka AD foresees a series of reno-
vations connected with the optimisation of the 
brewery’s production process. Specifically they 
are: the installation of a new filter, modernis-
ing the malt storage facility and the construc-
tion of new warehouses. The investments in safe 
work conditions and the programmes for staff 
training continue. Zagorka AD also maintains a 
responsible social policy and holds a staunch 
campaign aimed at the responsible consump-
tion of alcohol.

The company follows the global corporate 
policies of the Heineken corporation – “Brewing 
a Better Future”, which has the goal of becom-
ing recognized worldwide (according to the Dow 
Jones index for sustainable development) as 
the “greenest” brewery by 2020. On a local lev-
el, Zagorka AD is developing every strategic ini-

tiative that the corporation has set out and has 
begun special programmes with the goal of: re-
ducing the quantity of electricity and water used 
in the production process, improving the eff ect 
on the environment and assisting communities, 
where the company works.

At the beginning of 2011 the construction 
of a treatment station for Stara Zagora’s waste 
water was concluded. Approximately 27 mil-
lion leva were invested in the project. The sta-
tion is used by Vodosnabdyavane i Kanalizatsia, 
Ltd. (the Stara Zagora branch of the Water Sup-
ply and Pipe Line company known as ViK). The 
corporation is entirely state-owned. It ensures 
the distribution of drinking water, as well as the 
removal and treatment of waste water, to the 
towns of the Stara Zagora District and the mu-
nicipality of Topolovgrad, servicing 5780 indus-
trial and public clients and 174 thousand private 
clients in their homes. Investments in the recon-
struction of the water supply infrastructure are 
ongoing in the city of Stara Zagora, which plans 
to repair the city’s pipe network, main supply 
pipeline and the substation near the village of 
Yagoda. These activities are being implemented 
with finances from the European Bank for Re-
construction and Development, which amount 
to 22.5 million leva. 

In 2010 ViK - Stara Zagora invested 800,000 
leva in purchasing new water metres, which can 
be read automatically from outside the premises, 
and their installation in the homes and work-
places of its clients. A similar sum will be set aside 
for the same activity in 2011. The Water Supply 
corporation is also fi nancing and constructing a 
small hydroelectric plant, which will be brought 
online in 2011. 

Investments amounting to approximately 
120 million leva were attracted for the construc-
tion of Mall Galleria - Stara Zagora. The commer-
cial site is owned by GTC Bulgaria, a daughter 
company of Globe Trade Centre S.A., which is one 
of the largest investors in Central and Eastern Eu-
rope. The mall has four levels, which combine for 
36.4 thousand sq. metres of fl oor space, and has 
been receiving customers since the autumn of 
2010. The construction of the site was performed 
by the Stroitel VD, Ltd. construction fi rm. At the 
end of 2010 the company earned Pari newspa-
per’s award for the most dynamically developing 
company. Stroitel VD saw revenue grow by 170% 
during 2009, which comes on the heels of their 
fi vefold increase during the previous year. The 
growth in economic indicators was maintained 
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during 2010 also. The company is among the 
top three in the region as judged by the size of 
profi ts. During 2010 the company invested in the 
improvement of its physical base, concrete cen-
tre and purchased new technology costing 4 mil-
lion leva. It also completed the construction of its 
own production site for metal structures. During 
2011 a priority will be to win contracts to build 
sites abroad in neighbouring Balkan states.  

The construction of Trakia Highway Lot 2 (the 
32 kilometre long section between Stara Zagora 
and Nova Zagora) is another big investment in 
the construction sector. The cost of the route will 
be 137.9 million leva. The project is being fulfi lled 
with funds from the European Union Cohesion 
Fund and co-fi nancing from the national budget. 
The construction is planned to be concluded by 
the summer of 2012. The contractor is Magistrala 
Trace Group, whose leading partner is Trace Group 
Holding AD, while the actual construction work is 
being performed by the holding’s local daughter 
company, PSI AD. 

During 2010 investment projects were also 
fulfi lled, which were tied to the construction of 
new commercial sites, among which are shops 
from chains like Billa, Lidl and the Carrefour hy-
permarket in Stara Zagora, as well as residential 
buildings and business centres .

Enterprises, working in a variety of branches, 
have made use of the opportunities aff orded 
by the Operative Programme - Increasing of 
Economic Competitiveness. Thanks to the free 
financing awarded by the European Union a se-
ries of enterprises invested in new technologi-
cal equipment. Examples of this in 2010 were: 
the forging shop of Preskov AD - Stara Zagora 
(9.2 million leva invested), Prugini Penev, Ltd - 
Kazanlak (3.1 million leva), Bulgarian Rose Sev-
topolis AD - Kazanlak (3 million leva) and Novo-
techprom, Ltd. - Stara Zagora (2 million leva). 

In 2011 technological renovations are to be 
made at: Stara Zagora’s Nepedoni, Ltd. printer 
(2.2 million leva); Gurkovo’s Bulmetal Trading, Ltd., 
manufacturer of metal packaging (1.5 million 
leva); Kazanlak’s metal article manufacturer, Su-
perabraziv Ltd. (1.3 million leva); and Stara Zago-
ra’s manufacturer of medical equipment, Nipi-M 
AD, among others.  

Investors have shown interest in building an 
enterprise for the manufacturing of electric au-
tomobiles in Stara Zagora. Bulgaria is one of the 
9 countries, which has signed the Joint Declara-
tion for Electric Mobility in Europe. The docu-
ment aims to draw up common standards for the 
manufacturing and refueling of the electric auto-
mobiles of the future during 2011. It is expected 
that the market for vehicles powered by electric 
batteries will develop dynamically. Forecasts in-
dicate that the number of electric automobiles 
in Europe may exceed 10 million over the next 
10 years. The construction of a factory in Stara 
Zagora would ensure additional employment 
opportunities and would put the city on the map 
of a new, yet quite promising, market based on 
modern technology. 

The municipalities themselves are among 
the big investors. Over the last two years they 
have worked on projects financed from the 
EU’s operative programmes for administrative 
capacity and regional development. Chirpan 
has set aside 6 million leva for renovations of 
schools. A similar amount of investment has 
been directed toward the living conditions of 
children by Stara Zagora (read more on pg. 78). 
Gurkovo has implemented reconstruction ac-
tivities on its water supply and sewer network 
and the construction of a treatment plant for 
drinking water and waste worth 1.3 million 
leva. In Kazanlak, reconstruction in the same 
sphere will be financed with 6.4 million leva 
(read more on pg. 82). 



    

№

Companies Em-

ployed

Rev-

enue

Finan-

cial 

Results

Workforce 
Productivity

Labour
Effi  ciency

number (000 leva) (000 leva) leva № leva №

1 Mini Maritsa East EAD - Radnevo 7,425 456,658 1,592 61,503 43 214 72

2 TPP Maritsa East 2 EAD - Kovachevo 2,538 604,806 44,738 238,300 6 17,627 9

3 Brikel EAD - Galabovo 1,342 171,754 -24,717 127,984 17 -18,418 95

4 DZU AD - Stara Zagora 1,167 12,995 208 11,135 98 178 74

5 Ramotex Radnevo EAD - Radnevo 1,095 24,861 -157 22,704 85 -143 82

6 Energoremont Galabovo AD - Galabovo 1,020 40,727 1,705 39,928 64 1,672 49

7 MBAL Prof. d-r Stoyan Kirkovich AD - Stara Zagora 987 18,782 -2,485 19,029 90 -2,518 88

8 M + S Hidraulic AD - Kazanlak 973 38,093 38 39,150 66 39 79

9 Atomenergoremont Galabovo EOOD - Galabovo 821 30,674 478 37,362 69 582 61

10 Vodosnabdyavane i Kanalizatsia EOOD - St. Zagora 783 28,240 570 36,066 73 728 60

11 Caproni AD - Kazanlak 760 17,504 264 23,032 83 347 68

12 Arkomat - Bulgaria EOOD - Kazanlak 679 4,446 595 6,548 100 876 57

13 Ates EOOD - Kazanlak 661 6,819 2,420 10,316 99 3,661 33

14 Katex AD - Kazanlak 620 8,886 -1,047 14,332 94 -1,689 87

15 Enel Operation Bulgaria AD - Galabovo 603 31,145 3,741 51,650 53 6,204 25

16 Embul Investment AD - Stara Zagora 594 28,602 -144 48,152 57 -242 83

17 Enemona Galabovo AD - Galabovo 586 24,685 2,295 42,125 60 3,916 30

18 Metallic AD - Stara Zagora 585 23,849 3,076 40,768 63 5,258 28

19 Zagorka AD - Stara Zagora 584 151,646 22,153 259,668 5 37,933 2

20 Hraninvest Hranmashcomplect AD - Stara Zagora 483 12,341 651 25,551 79 1,348 51

21 Sredna gora AD - Stara Zagora 462 17,310 234 37,468 68  506 64

22 Stroitel VD OOD - Stara Zagora 427 47,482 7,941 111,199 20 18,597 7

23 Bulmetal OOD - Gourkovo 396 23,953 1,333 60,487 45 3,366 34

24 TGO - SPTPP OOD - klon Bulgaria - Galabovo 395 42,263 -19,393 106,995 25 -49,096 98

25 Nataliya AD - Stara Zagora 380 7,704 490 20,274 87 1,289 52

26 Rudin - Dinev i Zhelev i Sie SD - Stara Zagora 359 26,074 7,541 72,630 38 21,006 3

27 Konex Tiva OOD - Bratya Daskalovi 329 13,662 278 41,526 61 845 58

28 Progress AD - Stara Zagora 315 11,087 -1,454 35,197 75 -4,616 91

29 Balgarska roza Sevtopolis AD - Kazanlak 272 13,696 754 50,353 55 2,772 38

30 ZSK Boruy AD - Stara Zagora 270 13,218 604 48,956 56 2,237 42

31 Standard Profi l Bulgaria AD - Stara Zagora 258 15,839 1,519 61,391 44 5,888 26

Large Businesses in the Stara Zagora District 

(with more than 250 employees)
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Direct Foreign Investments in Stara Zagora District by sectors

Direct Foreign Investments in Stara Zagora 
District in 2009 by Countries     (000 Euro)

Total 425,851.7
The Netherlands 269,393.8
Turkey 43,762.0
Hungary 19,644.6
Germany 16,264.7
Russia 11,259.9
Greece 9,142.8
Italy 6,281.7
United States 5,541.0
Israel 5,353.6
Switzerland 3,444.8
Austria 3,376.6
France 1,595.3
Syria 196.8
Ireland 101.2

Total 425,851.7

Galabovo 245,944.8

Stara Zagora 135,074.5

Kazanlak 21,503.7

Pavel Banya 11,514.2

Chirpan 9,541.9

Radnevo 1,732.7

Bratya Daskalovi 29.8

Direct Foreign Investments 
in Stara Zagora District by 

Municipalities
(000 Euro)

Economic activites
2009

(000 Euro)

2008

(000 Euro)

Index

2009/ 2008 * 100

Total 425,851.7 419 201,5 101.6

Manufacture of food products, beverages 
and tobacco products 34,209.9 39,837.3 85.9

Real estate activities 26,355.6 4,354.9 605.2

Manufacture of electrical equipment 22,350.1 - -

Manufacture of rubber and plastics products, 
and other non-metallic mineral products 18,406.4 - -

Manufacture of basic metals and fabricated 
metal products 17,981.3 9,320.9 192.9

Manufacture of textiles, apparel, leather and 
related products 15,131.8 10,967.5 138.0

Construction 15,080.3 33,530.7 45.0

Wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles and motorcycles 11,748.2 53,404.2 22.0

Manufacture of wood and paper products, 
and printing 10,070.7 - -

Agriculture, forestry and fishing 4,297.6 3,313.7 129.7

Other manufacturing, and repair 
and installation of machinery and equipment 2,818.5 2,405.8 117.2

Manufacture of chemicals 
and chemical products 1,211.4 1,568.5 77.2
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Districts

Municipaliries

Labour Force

Number 

of people

Registered 

Unemployed

Number 

of people

People, 

employed in 

October, 2010

Registered 

Unemployed 

under 29 

years of age

Number of 

unemployed 

per vacancy

Unemploy-

ment Lvel

%

Total (by Districts) 3,704,336 330,371 23,354 59,431 10 8.92  

Bourgas 201,006 12,683 675 2,190 16 6.31  

Varna 218,272 14,604 1,153 2,793 11 6.69  

Kardjali 82,379 8,451 288 1,168 10 10.26  

Pleven 148,178 15,601 1,218 2,473 11 10.53  

Plovdiv 329,791 25,588 1,565 5,687 14 7.76  

Rouse 121,067 10,261 850 1,549 7 8.48  

Sliven 102,836 11,892 507 2,801 16 11.56  

Sofi a 551,815 19,496 1,375 3,119 7 3.53  

Stara Zagora 172,917 11,805 926 2,729 9 6.83  
Haskovo 125,042 11,098 618 2,206 18 8.88  

Yambol 70,924 7,259 354 1,582 19 10.23  

     by Municipaliries in Stara Zagora District
Stara Zagora 82,295 4,179 272 900 11 5.08  

Kazanlak 40,045 2,357 250 536 7 5.89  

Radnevo 11,100 709 43 156 15 6.39  

Chirpan 11,011 1,481 127 383 14 13.45  

Galabovo 7,008 412 23 79 14 5.88  

Pavel Banya 6,995 621 78 126 6 8.88  

Maglizh 5,392 637 14 184 23 11.81  

Bratya Daskalovi 3,442 666 43 181 13 19.35  

Gourkovo 2,554 226 42 35 4 8.85  

Nikolaevo 2,042 446 34 136 8 21.84  

Opan 1,033 71 0 13 7 6.87  

Unemployment rate, supply and demand on the labour market

October, 31, 2010

Companies Number of 

Companies

Gross Production

(000 leva)

Operational 

Revenues

(000 leva)

Net Revenue

(000 leva)

Expenses

(000 leva)

Profi t

(000 leva)

Total 14,427 4,796,880 7,404,708 6,818,762 7,088,533 516,567

Micro (up to 9 employed) 13,033 730,086 1,775,494 1,626,514 1,716,998 143,235

Small (from 10 to 49) 1,143 868,830 1,956,839 1,806,981 1,887,485 132,539

Medium (from 50 to 249) 210 1,009,416 1,406,487 1,287,950 1,329,228 92,414

Big (over 250 employed) 41 2,188,548 2,265,888 2,097,317 2,154,822 148,379

Key Economic data (non-fi nancial sector) in 2009 by number of employed
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The Construction sector combines compa-
nies, which generate 14% of the total net rev-
enues in the Stara Zagora District. In 2009 they 
amounted to 957 million leva. Large industrial 
projects were under way during 2010, including: 
TPP AES Galabovo, the Waste Water Treatment 
Plant in Stara Zagora, the Technogips factory for 
the manufacturing of plaster board, Mall Galle-
ria and many other signifi cant commercial sites, 
business centres and community buildings. 

The most massive construction project in the 
Stara Zagora District during 2011 will be the con-
struction of the Trakia Highway Lot 2 between 
Stara Zagora and Nova Zagora. The 32 km sec-
tion will cost 138 million leva. The project is being 
implemented by Magistrala Trace, which Trace 
Group Hold AD and СК 13 Holding are parts of. The 
construction of the highway will require an aver-

age of 2000 workers, while the workers needed 
for some phases may reach 3500. The construc-
tion of this section of the highway is planned to 
be concluded by July 2012. 

In the autumn of 2011, the shopping centre 
of the French Carrefour chain, which is located in 
the eastern section of Stara Zagora, is planned to 
complete construction. The investor is Eurobuild, 
Ltd. - Stara Zagora. The building has 4 levels (two 
of which are underground), each with an area of 
35 thousand sq. km. The fl oor space is enough to 
accommodate more than 100 shops, restaurants 
and parking lots.

Leading companies
• Trace Group Hold AD - Stara Zagora

• Stroitel VD OOD - Stara Zagora

• Atomenergoremont Galabovo EOOD - Galabovo

• Globus EOOD - Stara Zagora

• Patno stroitelna kompania SBS AD - Stara Zagora

• Vito - 95 OOD - Stara Zagora

Leading companies
Zara - E OOD - Stara Zagora
Ritam - 4 - TB EOOD - Stara Zagora
Kalvacha Gas AD - Stara Zagora
GU - Faradey EOOD - Stara Zagora
Tabac Group - Delivery AD - Stara Zagora
Domaine Menada EOOD - Stara Zagora
Opticom OOD - Stara Zagora
Rosita Oil EOOD - Stara Zagora
Bulagro AD - Stara Zagora
A.P.P. Zoohraninvest EOOD - Stara Zagora

Leading companies 
Zlatex OOD - Stara Zagora
Jyuliv OOD - Stara Zagora
Millennium 2000 OOD - Stara Zagora
Biser Oliva AD - Stara Zagora
Gradus - 7 OOD - Stara Zagora

Construction Industry

 Agriculture

Wholesale and 
Retail Trade
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Donorship – 
A Systematic 
Corporate Policy

A number of companies and fi rms in the Sta-
ra Zagora District have set themselves apart with 
their socially responsible policies. The American 
energy company AES, owner of the AES Galabo-
vo thermal power plant, signed an agreement 
in 2010 with the municipality of Galabovo to fi -
nance projects totalling 8.4 million leva, which 
are directed toward the local community. The 
funds will be invested over a period of 5 years in 
infrastructural, social and cultural activities. The 
sum will be used to implement projects, which 
are a part of AES’s programme for corporate so-
cial responsibility. The agreement thoroughly 
defends the interests of the investor, as well as 
the residents of the municipality of Galabovo – 
specifi cally their right to a healthy lifestyle, com-
fort and right to work. 

The fi rst project within the framework of the 
agreement will see approximately 2 million leva 
provided for repairs to Galabovo’s main arterial 
roadway. 

TPP AES Galabovo’s programme for corporate 
social responsibility annually includes activities 
in several main areas: improvement of infrastruc-
ture and repairs, programmes to protect the en-
vironment, safety, the functioning of Galabovo’s 
Information Centre, events connected with edu-
cational and healthcare topics, and the sponsor-
ing of cultural events and public celebrations. 

Over the last few years, within the framework 
of the programme for corporate social responsi-
bility, a series of public works projects were ful-
fi lled in Galabovo and the village of Obruchishte 
– repairs to roads, buildings and inter-village 
roadways, improvement of street lighting, mod-
ernisation of the village’s stadium, etc. 

The company made a donation for a system 
to regulate the amount of chlorine in the drinking 
water in Galabovo, which solved a long-standing 
problem for the people of the municipality. 

Another donation from the company was 
used to make improvements to the physical base 
and conditions at the hospital, cultural centre, 
schools and kindergartens in the municipality. 

At the end of 2010 a large donation was made 
by Mini Maritsa Iztok EAD and TPP Maritsa Iztok 2. 

The two state-owned companies from the ener-
gy complex equipped the Specialised Diagnostic 
Offi  ce of the University Hospital in Stara Zagora 
with an apparatus for the diagnosis of breathing 
at the cost of 114 thousand leva.

The opening of a specialised office under 
the Programme to Protect the Public Health 
from Environmental Pollution is planned for the 
region of the Stara Zagora District. The meas-
ures, set out in the programme, foresee the 
creation of positive conditions for the diagno-
sis, treatment and prevention of illnesses of the 
upper respiratory system of pre-schoolers and 
school-age children, who would be observed as 
outpatients.

Zagorka’s donorship programme for 2011 
foresees providing 100 thousand leva for the 
implementation of a variety of projects in the re-
gion of Stara Zagora, which will be meaningful 
for the community. The brewery will assist pro-
jects for the improvement of the environment, as 
well as in the areas of education and healthcare. 
The fi nancing will be awarded after the comple-
tion of a public competition, in which the non-
governmental organisations in the region will 
be able to participate. Zagorka AD will support 
projects, which have a detailed action plan and 
which lead to real change in the community. The 
Community Donorship Fund - Stara Zagora will 
partner with the company in these activities. The 
Fund is a guarantor that the funds provided will 
be used in the interest of the community by the 
best means possible. 

At the end of 2010 Mall Galleria Stara Zagora 
made a donation in the amount of 60 thousand 
leva to the Teofano Popova Home for the Raising 
and Nurturing of Children without Parental Care. 
The investor’s gift was additionally supported by 
a similar amount donated by Stara Zagora Dis-
trict. 

The Home for Medical and Social Care in Sta-
ra Zagora received a donation in the amount of 
nearly 140,000 leva. With the funds the Home’s 
kitchen was equipped with Chrome-Nickel-
plated steel items, in accordance with the re-
quirements of the НАССР system for kitchens. 
The equipment included refrigerators, freez-
ers, gas cookers and other items. The donation 
was part of a project implemented by the Rota-
ry Clubs of Bornheim, Germany and Rouveen, 
Netherlands, in addition to the local Rotary 
Club of Stara Zagora.

In 2010 Stara Zagora held The Christmas Ta-
ble Initiative for a United Europe for the second 



time; once again it succeeded in bringing the 
potential of the city’s NGOs and clubs together. 
The auction of works of art and culinary temp-
tations, as well as pure donations, succeeded in 
raising 11 thousand leva. The funds are intend-
ed for the purchase of a defibrillator for the chil-
dren’s department of the Dr. Stoyan Kirkovich 
MBAL hospital, Stara Zagora; the development 
of the artistic and sports talents of the children 
from social institutions in the region and to sup-
port the children’s workshops held in the mu-
seum.

The initiative enjoys the support of well-
known entrepreneurs from Stara Zagora. 

For the fourth consecutive year the leader-
ship of Standard Profi l Bulgaria AD did not depart 
from its socially responsible policies and showed 
their support to the Children Deprived of Pa-
rental Care at the Nezabravka (Forget-me-not) 
home in Stara Zagora. During the previous years, 
the socially responsible policies of the Chahov, 
Ltd. construction company and the companies 
of Holding Zagora AD, among other enterprises, 
have proven themselves.  

Few places in the world, which cover such 
a small territory, can follow the development 
of human civilization from antiquity until our 
times. The Stara Zagora region is one of those 
places and if offers tourists a unique trip through 
the ages. Through the millennia of its history the 
region has been inhabited by various people 
groups. Civilizations of great importance for the 
development of European culture sprung up 
and developed here. Epic battles were fought. 
Today, a multitude of historical artefacts and ar-
chaeological monuments, which retell the mil-
lennial history from the appearance of humans 
on the European continent up until today, are 
preserved.

The region has been inhabited since the New 
Stone Age (the beginning of the 6th millennium 
B.C.) and historians have determined that Stara 
Zagora is one of the most ancient cities in Eu-
rope. Tourists can see the most well preserved 
Neolithic dwellings in Europe. They preserve cut-
ting instruments and household items from the 
ancestors of European civilization. The museums 
in Stara Zagora and Kazanlak maintain ancient 
hearths, manual stone grinders, fragments of 
hundreds of ceramic vessels, sickles made from 
antlers and many other artifacts in authentic 
conditions. The earliest copper mines in Europe, 
which were mined using a unique method, are 
located near Stara Zagora.

The Stara Zagora region is the best illustra-
tion of the brilliance of Thracian culture. The val-
ley of Thracian rulers, as we know the area be-
tween the two parallel mountain chains today, 
with its centre being in Kazanlak, preserves the 
tombs and remains of the ancient city of Sev-

topolis (4th century B.C.). The gold jewelry and 
treasure discovered are proof of the fl ourishing 
Thracian culture.

Stara Zagora also preserves its ancient Ro-
man legacy. In honour of his victory over one 
of the greatest Thracian clans, the Roman Em-
peror Marcus Ulpius Trajan founded the city of 
Augusta Trayana (107 A.D.). The city developed 
and quickly became the second most impor-
tant cultural and administrative centre in the 
Roman province of Thrace. It was one of the 
few regions, which received the right to mint 
its own coins. The rise of the city is tied to the 
time of Emperor Marcus Aurelius (161-180 A.D.). 
Massive construction was undertaken. Fortress 
walls, exquisite mosaics, thermal baths, and an 
antique theatre – which is still used today for 
modern performances – remain.

The ruins of dozens of fortresses, churches 
and monasteries remind of the glory of the First 
and Second Bulgarian States (8–15th centuries). 
After accepting Christianity during the 9th cen-
tury, Bulgaria made its mark as the largest state 
on the Balkan Peninsula, with an imposing army 
leading it to victorious battles. Bulgaria also be-
came the home of wise scholars, who led a mas-
sive enlightenment movement and set Bulgarian 
as the language of its Church rituals.

Today the ideals of the value system and physi-
cal and spiritual strength of the ancient Bulgarians 
is preserved by the Baga-Tur youth organisation. 
It is basically a survival school, which maintains 
the knowledge of the Proto-Bulgarians regarding 
matter, fl ora and fauna, weapons and war tech-
niques and philosophy of their forefathers.

Travel through the Ages – 
from the Birth of Europe to Our Days
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During the 500-year period of Ottoman rule, 
the Bulgarians maintained their spirit, language 
and culture; the region of Stara Zagora was a 
centre for uprisings and battles for national lib-
eration.

The National Revival Era (18-19th centuries) 
has been preserved via literature, the activities of 
the cultural reading rooms and the typical archi-
tecture of residential and religious buildings. The 
heroism and self-sacrifi ce of those Bulgarians, 
who fell while liberating their homeland, as well 
as soldiers from Russia, Romania and Finland, are 
remembered via dozens of monuments.

The rose, which has become a symbol of Bul-
garia due to its richness in essential oils, is culti-
vated between two mountain chains in the Val-
ley of the Roses. The unique Rose Festival, held 
in Kazanlak during May, is an unparalleled ex-

perience for tourists from all over the world as it 
makes them participants in the magic of rose oil.

Supporters of mountain hiking can enjoy 
wonderful, natural beauty among the coolness 
of oak and pine forests of the mountain range, 
which lent its name to the peninsula. Tourists can 
give themselves over to hunting, fi shing, hang 
gliding and other activities.  

Nature has gifted the region of Stara Zagora 
with an abundance of medicinal mineral springs. 
They are the basis for the development of spa 
centres and spa-
related tourism 
today. The myste-
rious megalithic 
sites near the an-
cient Sevtopolis 
and the villages 
in the vicinity, 
which aff ord the 
opportunity for 
visitors to im-
merse them-
selves in authen-
tic Bulgarian life, 
also attract nu-
merous tourists.

The region is the birthplace of many poets, 
musicians and artists, who have left their mark 
on the world of culture and art. Stara Zagora 
hosts many art exhibitions and is the scene of 
international festivals including: the art of opera 
and ballet, puppetry, and the unique Roma Fest. 
Many towns hold unique celebrations connected 
with Bulgarian traditions and spirit.

The historic and cultural legacy, which rep-
resents all strata of civilization, along with the 
natural qualities of the region, are an excellent 
basis for the development of alternative tourism. 
A website (www.stara-zagora.travel) has been de-
signed as a type of tourism calling card for the 
region through the united eff orts of regional and 
local authorities, business and other organiza-
tions working in the fi eld of tourism, and the lo-
cal Chamber of Commerce. 

With the cooperation of the MIEL Travel tour-
ism agency, and in the person of the Executive 
Director of the World Association of Travel Agen-
cies (WATA), Christine Fournier, the united tour-
ism potential of the Stara Zagora region was pre-
sented at a variety of diff erent forums, including 
the 60th General Assembly of the Association in 
Barcelona. 



1. Museum Neolithic Dwellings in Stara Zagora (3rd millenium BC) 

2. Copper Mines in the site Bear Well  (5rd millenium BC)

3. Historical Museum - Kazanlak 

4. Regional Historical Museum - Stara Zagora 

5. Karanovo settlement mound (7rd - 2nd millenium BC)

6. Megalith above the village Buzovgrad (3rd millenium BC) 

7. Thracian Tomb of Kazanlak (4th century BC) 

8. Thracian Tomb Ostrusha  (4th century BC)

9. Thracian Tomb Golyama Arsenalka  (4th century BC)

10. Thracian Tomb Svetitsata  (4th century)

11. Thracian Tomb Golyama Kosmatka (4th century BC)

12. Antique City Forum of Augusta Trayana (2nd - 5th century)  

13. Ancient mosaics in a public building (4th - 6th century) 

14. Ancient mosaics in a Roman private building (4th century) 

15. Ancient Roman fortress Karasura (4th - 6th century)

16. A Roman street leading to the southern gate of Augusta Trayana
 (2th - 6th century)

17. Base of the Proto-Bulgarian Survival School Baga-Tur 

18. The Chirpan Monastery St. Atanasiy the Great (14th century)

19. House-Museum The 19th century town life 

20. Memorial complex The Defenders of Stara Zagora 1877 

21. The Monument of Liberty on Shipka Peak 

22. The Monument The Defenders of Stara Zagora 

23. Mausoleum - Ossuary The 19th of July 1877 
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24. Metropolitan Methodiy Kusev Park (Ayazmoto) 

25. The site Virgin Mary‘s Footmark (sanctuary)

26. Dragons‘ Burrow Cave

27. Healing Mineral Water (Springs SPA resorts)

28. Wildlife Rehabilitation and Breeding Center Green Balkans 

29. The Labyrinth Cave (the longest cave in the region of Stara Zagora)

30. State Opera - Stara Zagora 

31. Art Gallery - Kazanlak 

32. Art Gallery - Stara Zagora

33. Ethnographic complex The Tower 

34. House-Museum Academic Detchko Uzunov (painter)

35. House-Museum Prof. Nenko Balkanski (painter)

36. House-Museum Chudomir (short-story writer; graphic)

37. House-Museum Peyo Yavorov (poet)

38. Art Gallery Nikola Manev

39. The Museum of  Zagorka  Brewery 

40. Rozarium Park 

41. The Museum of the Rose 

42. Astronomical Observatory Yuriy Gagarin

43. Church Memorial The Nativity 

44. The Kazanlak Monastery Presentation of the Blessed Virgin
(19th century)

45. The Maglizh Monastery St. Nikolay Mirlikiyski (19th century)
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The Upper Thracian Plain, and more specifi-
cally the land where Stara Zagora is located to-
day, has been inhabited since deepest antiquity. 
Archaeological research shows that a civiliza-
tion sprung up here approximately 8000 years 
ago. Since antiquity, up until the present, the 
city has had eight names: Beroe, Augusta Tray-
ana, Vereya, Irinopolis, Boruy, Eski Zagra, and 
Zheleznik. The present name of Stara Zagora 
was accepted at the Church Council in Constan-
tinople in 1871.

The date of July 31, 1877 is memorable for 
the city. That is when one of the biggest battles 
in the Russo-Turkish war of liberation took place 
and, as a result, the city of Stara Zagora was 
burned to the ground by the Ottoman troops.

The Governor of Eastern Rumelia, Aleko 
Bogoridi, laid the foundational stone of the re-
constructed city on October 5, 1879. Stara Zag-
ora was rebuilt according to plans by the Czech 
construction expert, Lubor Bayer and became 
the first post-liberation city in Bulgaria to have 
modern urban planning.

Today Stara Zagora is a beautiful and dy-
namically developing industrial city and uni-
versity centre, which boasts a rich historic past 

and many scientific and cultural institutes. The 
newest and most modern museum in Bulgaria, 
as declared after a national contest for the 2009 
Building of the Year, is located here. One of the 
biggest and most functional opera buildings 
on the Balkan Peninsula is also found in Stara 
Zagora; it has been entirely remodelled over the 
last two years. The municipality of Stara Zagora 
invested 12.5 million leva in the remodelling. At 
the end of 2010 it was declared the Building of 
the Year in the Culture, Science and Religion cat-
egory.

During 2010 the mu-
nicipality of Stara Zagora 
worked with a budget, 
which included revenues 
of 78.7 million leva. Out of 
that amount, 52.9 million 
leva were provided by the 
state for the fulfillment of delegated activities, 
while the revenues from its own activities were 
in the amount of 25.8 million leva. The munici-
pality finished 2010 in good financial condition 
and was able to pay off loans in the amount of 
5.2 million leva. 

The funds budgeted for revenues and ex-
penditures by the municipality of Stara Zagora 
for 2011 are similar to those from the previous 
year. The largest expenditure is for salaries and 
social security of those that work in the areas 
of education, social services and municipal de-
partments. Significant funds, totalling approxi-
mately 14 million leva, have been set aside for 
the maintenance of street lighting and public 
cleanliness, street repairs, landscaping and oth-
er activities. 

Stara Zagora is among the leading munici-
palities in Bulgaria in the absorption of monies 

from European Funds. In 2010 it ranked 6th in 
total worth of the projects implemented as part 
of the Operative Programme – Regional Devel-
opment (OPRD) and 2nd in the amount of funds 
awarded as part of the Operative Programme – 
Administrative Capacity (OPAC). 

During the period 2008-2010, the munici-
pality of Stara Zagora won projects worth 32 
million leva from OPRD, OPAC and Beautiful Bul-
garia, while projects worth more than 20 million 
leva were either completed or in the process of 
being carried out during 2010. 

Stara Zagora Municipality
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The projects, which have already been com-
pleted, together with those which are in a final 
phase, are valued at nearly 47 million leva. They 
have been financed via ISPA, Phare and the na-
tional and municipal budgets.

The roadway between the villages of Kaloy-
anovets and Lovets (worth 2.5 million leva) was 
reconstructed with assistance from the OP - Re-
gional Development. The programme known 
as Children of Stara Zagora – with Responsibil-
ity and Love spent 5.8 million leva to remodel 
schools and children’s institutions.

The Electronic Platform for the Exchange of 
Good Practices and the Development of Tour-
ism project cost 276 thousand leva, while the 
project to provide services electronically was 

concluded with 2.4 million leva via OPAC.
The most extensive programme was for the 

Improvement of the Physical and Living Condi-
tions in the Neighbourhood of Zheleznik. The 
total amount of financing provided by the OP 
Regional Development was 8.6 million leva. 
The project is meant to improve the living con-
ditions of nearly 12 thousand people. In 2011 
the street network remains to be reconstructed 
and repaired. Parking spots, a bicycle lane, new 
street lighting (powered by renewable energy 
sources), and playgrounds with impact-absorb-
ing surfaces are being constructed. The space 
between the residential buildings is also being 
spruced up. The neighbourhood will have drink-
ing fountains, rest centres, and ramps for baby 
buggies and wheelchairs. Planting trees is also 
foreseen.

At the beginning of 2011 a new Second Po-
lice Precinct was created. It is located in the most 
modern police building in Bulgaria. It is situated 
within the borders of the same neighbourhood 
of Zheleznik. The building was built with funds 
from the Interior Ministry and the land, which 
covers an area of 1630 sq. metres, was supplied 

by the municipality of Stara Zagora for free. 
At the end of 2010 the first phase of remod-

eling of the Home for Physically Disabled Adults 
was concluded thanks to financing from the 
Beautiful Bulgaria project, which totalled 529 
thousand leva. 

Among the new additions to the city is the 
continuation of Slavyanski Blvd., traffic circles, 
the total remodeling of the Bulgarche child care 
centre, repairs to large areas of sidewalks, etc.

In 2010 the municipality of Stara Zagora be-
gan preparations for the fulfillment of the pro-
ject to construct a Regional Waste Treatment 
Station, which is expected to be financed via 
funds from the OP - Environment in the amount 
of 52 million leva. 

In 2011 the consultants from the Integrated 
City Transportation project will research the 
opinion of Stara Zagora’s residents on the fu-
ture of transportation. The research is part of 
the draft project, with which the municipality 
of Stara Zagora will apply to the Operative Pro-
gramme – Regional Development for the mod-
ernisation and development of electric coach 
transport.

The municipality of Stara Zagora built and 
directs the Elenino Industrial Zone. It is situated 
over an area of 206,000 sq. metres (just over 50 
acres). The land is connected to the national 
road network by two newly built boulevards. It 
has an electric and water supply network, tel-
ephone lines, etc. Investments in the project 
came to 1.5 million leva. The communications 
on site are appropriate for any manufacturer 
and the leadership of the municipality has de-
clared it is prepared to cooperate completely 
with investors in the industrial zone. Any in-
terested party will be provided with complete 
information on the work conditions, infrastruc-
ture and communications, standard outfitting, 
local labour market conditions, etc. 
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During 2010 construction on Lot 2 of the 
Trakia Highway (between Stara Zagora and 
Nova Zagora) began within the territory of the 
municipality of Stara Zagora. The construction 
project is being fulfilled by the Magistrala Trace 
group. The project is worth 138 million leva, 
which is being financed by the Operative Pro-
gramme - Transport. The planned length of im-
plementation is 25 months.

The construction of an additional lane is 
foreseen during 2011 for the roadway, which 
connects Stara Zagora to the Trakia highway, 
in order to ease the automobile traffic on the 
boulevard. The construction of two new ap-
proaches, which will connect the western and 
eastern sections of the city with the Trakia high-
way, is also planned.

The successful development of already exist-
ing commercial chains and newly opened sites 
throughout 2010 is proof of the positive climate 
for investment and the high living standard in 
Stara Zagora. Hundreds of thousands of shop-
pers have visited Park Mall Stara Zagora, a shop-
ping centre of more than 30,000 sq. metres of 
total floor space, during the last 2 years. At the 
end of 2010 the shopping centre from the Gal-
leria chain of malls opened. All of the commer-
cial chains that are active in Bulgaria have sites 
of their own within the territory of Stara Zag-
ora. Among them are: the Mr. Bricolage chain 
with French participation, the Austrian Bau-
Max chain, the German Praktiker “do it yourself” 
chain, the Austrian Billa, Germany’s Metro, the 
Slovenian Roda (Mercator), the German Kauf-
land, and Germany’s Lidl among others. During 
the second half of 2011 it is expected that a new 
commercial complex, with an area of 70,000 sq. 
metres, will open its doors. More than 100 shops 
and restaurants and the hypermarket from the 
French Carrefour chain, the largest retail chain 
in Europe and second most important in the 

world, will be represented.
The municipality has excellent, tested, long-

time relationships with the diplomatic missions 
of a number of countries. It is also a partner in 
cultural, social and ecological projects with the 
administrations of various cities from European 
countries like Stasbourg (France), Samara (Rus-
sia), Larisa (Greece), Département de la Drôme 
(France), and Radom (Poland) among others. An 
accent has been place on economic relation-
ships and partnerships with cities from the Eu-
ropean Union with the goal of attracting funds 
for a variety of programmes to stimulate the lo-
cal economy.

In addition to the aforementioned, clear 
rules regarding cooperation with local entre-
preneurs have been laid out. A department, 
known as Concessions, Public-Private Partner-
ship and Oversight, was created as a part of the 
Municipal Administration in 2010; its goal is to 
improve the use and management of munici-
pal property. The direct purpose is that owner-
ship would provide maximum revenues, which 
would then be used to the benefit of the public. 
The principle of sales and rental agreements be-
ing concluded via open bidding procedures will 
be enforced.

The municipality of Stara Zagora provides 
access to the services they offer, which is as easy 
as possible. The information centre for services 
for individuals and legal entities is open with 
late hours and no lunch break. A great advan-
tage is provided for citizens by the public offices 
for gathering taxes and fees, which are outside 
of the municipal building. During 2011 elec-
tronic access to Municipal Services will continue 
to be perfected.

The municipality of Stara Zagora is working 
on a system of quality management in accord-
ance with ISO 9001:2000 standards. The system 
is applied in the business of the municipal ad-
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credit rating among Bulgarian municipalities 
are prerequisites for receiving financial resourc-
es and advantageous conditions in the imple-
mentation of projects from the EU Operative 
Programmes. 

Stara Zagora hosts many festivals and cul-
tural gatherings. The Festival of the Art of Opera 
and Ballet (April-June) is a tradition. It affords 
young, talented artists the opportunity to suc-
cessfully debut on the Stara Zagora stage, but 
it goes beyond the borders of Bulgaria and at-
tracts the attention of many theatres and per-
formers from other European countries. During 
the festival a national award, which is named 
for Bulgaria’s operatic prima Hristina Morfova, 
is given for contribution to the development of 
performance art.

Stara Zagora is a European stage for the art 
of puppetry also. The city hosts the Piero Inter-
national Puppet Theatre Festival for Adults (Sep-
tember). It is organized biannually and presents 
original and untypical forms of theatric art.

The Art Gallery of Stara Zagora hosts the 
quadrennial festival dedicated to Balkan paint-
ing known as The Myths and Legends of My 
People (December-January). The gallery has a 
permanent exhibition of paintings from some 
of the greatest Bulgarian masters. Along with 
that event it also organizes dozens of exhibits 
both by established and young Bulgarian or for-
eign artists.

The glorious reputation of Stara Zagora as 
“the city of poets” is defended by the Veselin 
Hanchev National Youth Poetry Contest (No-
vember). It has a 25-year-long history and an-
nually allows artists from various generations to 
meet together.

The Orpheus’ Spring National Children’s 
Folklore Competition (March), The Festival of 
Masquerade Performances (March), The Night 
of Museums and Galleries (September) and the 
24-Hour Stara Zagora Reading Marathon (April 
23rd) are only a small part of the rich calendar 
of cultural events in Stara Zagora.

ministration over the last five years. Since 2004 
the Municipality has had a credit rating, as de-
cided by Standard & Poor‘s, which is equal to 
that of Sofia and other large Bulgarian cities. 
Good financial discipline and the maximum 

Stara Zagora Municipality

6000, Stara Zagora

107, Tzar Simeon Veliki, Bul.

tel. +359 42 614 652, +359 42  918 652 

fax +359 42 601 103

mayor@starazagora.bg

www.starazagora.bg
Photos: Zheyna Zheleva
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Kazanlak Municipality
Over the last years the municipality of Kazan-

lak has recorded an average rate of economic 
growth reaching 16% annually and that makes it 
one of the fastest growing municipalities in Bul-
garia. 

Good results have been reached in the ab-
sorption of monies from the European Funds. A 
series of projects have been implemented, not 
only in Kazanlak, but also in the other towns of 
the municipality. The municipality of Kazanlak is 
among the top municipalities in the country in 
attracting large investors. Much work is being 
done in the areas of infrastructure, education, 
health care, social work, culture and tourism.

Major projects have been completed by for-
eign investors in Kazanlak also. This is possible 
thanks to the eff orts of the municipality to at-
tract companies like City Gaz, which constructed 
the city’s gas pipeline network including connec-
tions to other towns. 

During 2010 Vetrokom, Ltd., a daughter com-
pany of the Swiss Alpiq AG, completed construc-
tion of a wind farm for the production of electric-
ity, which is located in the locale of Bedek, near 
Buzludzha Peak. The investment amounted to 
170 million leva. The wind park has a generating 
capacity of 50 MW. This is in line with Bulgaria’s 
programme to increase the share of renewable 
energy sources as a part of total energy produc-
tion, pay attention to ecology and, at the same 
time, dependably develop the country’s supply 
of electricity. The implementation of the project 
provided work for many Bulgarian subcontrac-
tors and partners, ensuring the employment of 
hundreds of people, which leads to positive eco-
nomic revitalisation of the local economy. 

At the end of 2010, the sewer system and the 
reconstruction of the water pipeline network in 
the Hristo Botev neighbourhood, as well as the 
pumping station and pressurizer near the village 
of Ovoshtnik received permission to be brought 
online. Both sites were completed as part of one 
of the largest projects in the municipality of Ka-
zanlak – “Integrated Water Supply Project: Phase 
1 – Construction of a Sewer System, Reconstruc-
tion of the Water Supply and Road Network of 
Hristo Botev Neighbourhood and the Construc-
tion of a Sewage Pumpling Station and Pressur-
izer, Ovoshtnik”. The project was implemented 
with the free fi nancial aid provided from the Op-

erative Programme “En-
vironment 2007-2013”, 
which totalled 6.422 
million leva. With its ful-
fi llment, many serious 
issues of signifi cance to 
the infrastructure, ecol-
ogy and daily life of the 
8000 residents living 
nearby in the neighbour-
hood of Hristo Botev and the village of Ovosht-
nik have been addressed. The completion of this 
project means that the household wastewater is 
now piped into the city’s water treatment station.

Kazanlak is one of the municipalities, where 
the implementation of the Operative Programme 
– Regional Development project for the adop-
tion of energy effi  ciency measures was begun 
in 7 schools. The contract is a part of the plan to 
award free fi nancial aid in the amount of 3.567 
million leva. The energy effi  ciency measures will 
be undertaken in the following school buildings: 
Sts. Cyril and Methodius, Mati Bolgaria, Acad. 
Nikola Obreshkov, Petko Staynov, Nikola Vaptsa-
rov, Chudomir and Georgi Kirkov.

At the beginning of 2010 The Ministry of Re-
gional Development and Public Works approved 
the municipality of Kazanlak to be an applicant 
for a multifaceted project proposal under the 
“Development of Tourist Attractions in the Valley 

of the Thracian Kings” project. The project’s total 
budget, provided by the Municipality, is 4.3 mil-
lion leva, while the amount of the free fi nancial 
aid is 3.7 million leva. The main goal of the pro-
ject is to raise the region’s tourism potential.

During 2010 the municipality also focused its 
attention on improving the condition of the road 
infrastructure and provided 1.18 million leva for 
the reconstruction of roads in Kazanlak and the 
surrounding towns and another 200 thousand 
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leva for road repairs.
The municipality of Kazanlak implemented 

the “Young People of Europe – Together against 
Discrimination and Social Exclusion” project dur-
ing 2010. It is fi nanced by the European Commis-
sion’s “Youth in Action” programme at a cost of 35 
thousand leva. A project to construct a National 
Physics School was fulfi lled – together with the 
Teo Foundation – at a cost of 112 thousand leva. 
The municipality of Kazanlak won a “Solidarity” 
project to provide social services for people of 
unequal standing at a cost of 198 thousand leva, 
as well as a series of other projects in a variety of 
areas. 

In November 2010 an offi  ce was opened at 
Kazanlak’s DCC First Polyclinic, where mammog-
raphy will be available in the municipality for the 
fi rst time. With the help of the municipal govern-
ment an offi  ce was also opened for the Associa-
tion of Cancer Patients and their companions.

In 2010 the municipality of Kazanlak was 
awarded a certifi cate in the category of Most 
Transparent Municipal Government. The initia-
tive was organized by the Foundation for Trans-
parent Regulations. The municipality was nomi-
nated for the prize by the Informational Access 
Program foundation.

The municipality of Kazanlak has a rich cul-
tural and historic legacy and it is a priority to 
transform the region into a national center for 
culture and history. Activities have been under-
taken in the direction of preserving and exhib-
iting the main artefacts discovered in the tomb 
of the Thracian King Sevt ІІІ, as well as the im-
provement of the infrastructure in the vicinity 
of the mounds. Presently, the precious fi nds are 
displayed in Kazanlak’s Iskra History Museum in 
a special, separate exhibition hall. A vault was 
created in the museum to house the unique 
golden treasures of Thracian art, while copies of 
the fi nds from the Golyama Kosmatka Mound are 

displayed in the tomb itself. 
Kazanlak has traditional connections with 

its sister cities – Saint- Herblain (France), Targo-
viste (Romania), Nagykanizsa (Hungary), Tolyatti 
(Russia), Veria (Greece), and Kocani (Macedonia). 
In 2010, as a result of it many good contacts 
with the capital of the French perfume industry, 
Grasse, Kazanlak took part in the international 
Expo Rosa 2010, which was dedicated to the 
Rosa Damascena (Kazanlak’s oil-bearing rose).

Kazanlak has very friendly, long-time rela-
tionships with the Japanese cities of Fukuyama 
and Hiroshima. In 2010 the mayor of the munici-
pality of Kazanlak and the mayor of the city of 
Munakata signed a partnership memorandum, 
which is a new stage in the development of the 
municipality’s bi-directional relationship with 
the Land of the Rising Sun. Japan’s interest in 
Kazanlak is great. A 25-member business delega-
tion, with representatives from the largest Japa-
nese companies, visited the city in 2010.

The municipality organizes many traditional 
Kazanlak celebrations – the Rose Festival, Thra-
cian Culture Days, Chudomirovi celebrations and 
those dedicated to the composer Petko Staynov. 
They all attract the attention of many guests and 
tourists – both from 

Bulgaria and from abroad. The municipality is 
also host of major events like the traditional Na-
tional Convention of the Friends of Russia, con-
ferences of the Bulgarian Association of Tourist 
Agencies and the Hunting and Fishing Associa-
tion, as well as meetings of Bulgaria’s rose prod-
uct manufacturers and other nationally signifi -
cant events.

Kazanlak Municipality

6100 Kazanlak, Boulevard Rozova Dolina 6 

Tel: 0431/98 211, Fax: 0431/6 51 64 

www.kazanlak.bg 



The fi rst Rotary Club was founded in 1905 
in Chicagp, USA by a lawyer named Paul Harris. 
Since then the movement has grown to include 
32 thousand clubs in 165 countries around world. 
Members of the Rotary Club are leaders in their 
professions or in business. They are volunteers 
in their communities and work to encourage in-
ternational understanding and peace. Every year 
the Rotary Foundation grants nearly 100 million 
dollars to the Rotary Clubs, as free fi nancial as-
sistance, with which it supports projects in their 
local communities and abroad. Polio Plus is Ro-
tary’s most important programme; it has set the 
goal of eradicating the illness, which causes in-
fantile paralysis, from every country in the world. 
The members of the Rotary Club annually donate 
more than 700 million dollars and a large num-
ber of hours of voluntary labour, in order to as-
sist in immunizing more than two billion children 
and fulfi lling the end phase in the eradication of 
poliomyelitis. 

The Rotary Club of Stara Zagora is a member 
of the worldwide organisation, Rotary Interna-
tional, since May 31, 1994 and has worked to ap-
ply the Rotary ideals since then – including the 
prosperity of the community in the city of the 

linden trees. During its 17 years’ of existence it 
has implemented, on its own or in partnership 
with other clubs, numerous projects in support 
of regional, national and international causes. 
The club works closely with other clubs in Stara 
Zagora, which are members of the large Rotary 
family: Inner Wheel Club, Rotaract Club and In-
teract Club. 

Rotary’s goal is to encourage and develop the 
ideal of community service as a basis for worth-
while undertakings, and, in part, to encourage 
and educate:

1. The creation of acquaintances, as well as 
the opportunity to be helpful and serve; 

2. High ethical norms in business and one’s 
profession, acknowledging the signifi cance of 
every helpful work, as well as the pursuit of every 
Rotarian to defend the name of his own profes-
sion and to serve the community; 

3. The practical application of the ideals of 
service in the private life, business and public life 
of each Rotarian; 

4. International understanding, good will 
and peace via the friendships of businessmen 
and professionals from all over the world, united 
by the ideal of community service.

www.starazagora.rotarydistrict2482.org

District 2482 – Bulgaria, № RI 30205

Weekly meetings held: Monday at 18:00, Vereya complex

Rotary Club – Stara Zagora

Rotary International’s slogan for 2011

Building Communities, 

Bridging Continents! 

Meeting of representatives 

from foreign clubs
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The four-way test, which the Rotarians up-
hold in their business and professional life, was 
created by Rotarian Herbert J. Taylor in 1932. It is 
translated into more than 100 languages.

1. Is it the truth? 

2. Is it fair to all concerned? 

3. Will it build good will and better friendships? 

4. Will it be benefi cial to all concerned?

Awarding a Rotary scholarship 

to a musical talent from Stara Zagora 

Exhibit of Rotarian business 

in Stara Zagora

Equipment donated 

to the HMSC Stara Zagora

Unveiling of the Rotarian clock 

in the centre of Stara Zagora

Sponsors at the chartering 

of the Rotary Club of Radnevo

The four-way test for what we think, say and do:

Meeting with Rotary Club members from Kavala, Greece 

which sponsors the Stara Zagora club
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The Employer’s Club in Stara Zagora is a non-
profi t association, which unites entrepreneurs 
and leaders of enterprises from Stara Zagora, 
which, to a large extent, represent the District 
capital’s business world. The association is unique 
in Bulgaria and has been working steadily since 
its creation in 2003. The main goal of the Em-
ployer’s Club - Stara Zagora is, via the active role 
of its members, to cooperate for the improve-
ment of the business climate and to assist in the 
successful economic and social development 
of Stara Zagora. The club unites managers with 
a high professional competency in various sec-
tors of the economy. Each of them has a position 
on topics of signifi cance to the community and 
ideas on the development of the city, in which 
they live and work. The understanding that it is 
the moral obligation of every Bulgarian to con-
tribute, via his life experience, to the good of the 
community also unifi es them. 

The Employer’s Club actively participates in 
the community and political life of the munici-
pality and also contributes to the imposition of 
a pragmatic economic approach in governance 
via the city council members, which come from 
the membership of the club. The members of 
the business organisation are led by their own 
conviction that the municipality of Stara Zagora 
can be managed like a successful and profi table 
enterprise. The taxpayers’ money should be dis-
tributed competently and sensibly by those, who 
have proven that they can manage their own fi -
nances and have contributed signifi cantly to the 
prosperity of their enterprises, employees and 
clients. 

The Employer’s Club in Stara Zagora initiates, 
supports and actively participates in business fo-
rums and other signifi cant and helpful deeds in 
the municipality. 

The members of the Employer’s Club - Stara 
Zagora accept the Code of Ethics, with which 
the rules of ethics regarding behaviour are de-
termined and strive to raise the public trust in 
their professionalism and morale, as well as to 
increase the prestige of the Club. 

Employer’s Club - Stara Zagora
Politicians Make Promises 
We Fulfill Them!

Employer’s Club - Stara Zagora 
Stara Zagora

134 bul. Tzar Simeon Veliki

Tel./Fax: +359 42 645197

www.krsz.org
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Stara Zagora Regional Economic Develop-
ment Agency (REDA) is a non-government or-
ganisation working for the public benefi t. 

Our aims are to:

• Assist and support entrepreneurship and 
small and medium-sized businesses;

• Support local governments in their ef-
forts to achieve sustainable development 
and create favourable business environ-
ment;

• Promote the region and attract national 
and foreign investment.

The Stara Zagora Regional Economic De-
velopment Agency is the oldest regional devel-
opment agency in the country and stands out 
among the other regional economic develop-
ment agencies in Bulgaria as the most respected 
and well-known by donors and partners in Eu-
rope. Established in 1995, today the Stara Zagora 
Regional Economic Development Agency unites 
the regional development eff orts of 6 municipal-
ities, Trakia University, the Stara Zagora Chamber 
of Commerce and Industry and the Bulgarian-
German Vocational Training Centre.  Since its 
inception, SZ REDA has implemented over 55 
highly successful projects funded by various 
European and other international programmes.  
REDA supports the economic development ef-
forts of local governments, SMEs and start-ups, 
unemployed and disadvantaged individuals, and 
other NGOs.

REDA is one of the leading NGOs in the Stara Zagora 

region, acknowledged by its eff ectiveness and ex-
pertise in project design and management. The 
REDA team supports businesses and local gov-
ernments from the Stara Zagora Region with suc-
cessfully identifying and accessing appropriate 
EU funding sources for their development. The 
partnership approach in working with organiza-
tions and institutions and the team spirit are the 
main reason for the Agency’s success.

Stara Zago-
ra REDA works 
closely with mu-
nicipal govern-
ments to pro-
vide assistance 
in strategic and 

Stara Zagora Regional 
Economic Development Agency

operational planning, 
the preparation and im-
plementation of projects 
aiming at fostering regional development, en-
hancing public-private partnership, promoting 
regional investment, and increasing the compet-
itiveness of the enterprises in the region.

The Regional Investment Promotion Centre (www.
invest-stara-zagora.szeda.eu), created within a 
partnership project involving ten municipalities 
from Stara Zagora Region, continues to promote 
the investment potential of Stara Zagora Region 
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Community Donation Fund Stara Zagora 
was established following the model Communi-
ty Foundation*. The organization registered in 
public benefit is active on the territory of Stara 
Zagora municipality and since its establishment 
in 2003 it has been working for the develop-
ment of civil society by supporting initiatives in 
the local community.

• The Foundation serves as an intermedi-
ary between the local philanthropists 
and the organizations of civil society;

• It helps the donors realize their chari-
table intentions, creates a culture of 
giving, and supports the businesses to 
implement their corporate socially re-
sponsibility programs;

• It is a grant giving organization: it rais-
es funds from donations and distributes 
them as grants in order to support finan-
cially various civil initiatives. In this man-

ner it contributes to 
the local civil society 
development;
•  It supports a 
wide range of caus-
es: it does not limit 
itself to raising funds 
for a single purpose 
or cause, which is 
what makes it differ-
ent from other NGOs 

that are specialized in fund-raising for 
one or two specific issues.

and offers the full package of investment-relat-
ed services to local, national and foreign inves-
tors. 

REDA provides active support to small and 
medium enterprises from the region in order 
to increase their competitiveness and growth 
through investment, innovation and human 
resources development. The Agency has the ca-
pacity to offer advice in developing project pro-
posals for funding under the Operational Pro-
grammes “Human Resources Development and 
Employment Promotion”, “Competitiveness”, the 
Rural Regions Development Programme, as well 
as  other funding sources. The qualified team of-
fers also technical assistance for the implemen-
tation and management of funded projects. 

REDA successfully completed in Novem-
ber 2010 the STRATEGY-TRAIN project, funded 
under the Leonardo da Vinci Lifelong Learn-
ing Programme of the European Commission, 
partnering with organizations from four other 
European countries. This project was a con-
tinuation of the TrainSМЕ project, successfully 
completed in March 2008 and deals with an is-
sue identified during its implementation.  The 
STRATEGY-TRAIN results - developed a learn-
ing programme about enterprise strategy and 
strategic management for decision makers in 
small enterprises and provided guidelines how 

to implement the training programme is very 
useful for trainers, tutors, coaches and consult-
ants to meet the target groups needs. The final 
project,s conference took  place in Stara Zagora 
in September 2010. 

In the beginning of 2009 REDA signed a 
Framework Agreement as a host organization  of 

Information Centre  for Stara Zagora Region within the 

EUROPE DIRECT  network. The Agreement is for the 
period 2009-2012 and is funded by DG Com-
munication of the European Commission. It is 
supported by the local governments from Stara 
Zagora Region and is co-funded by Stara Zagora 
municipaly. A branch office of the Information 
Centre was opened in Kazanlak. The aim of this 
project is to facilitate the access of students, en-
trepreneurs, farmers, ordinary citizens to infor-
mation and advice about the European Union’s 
policies and actively promote local and regional 
debate about the European Union.

Stara Zagora Regional Development Agency 

127, General  Stoletov Str.

Stara Zagora 6000, Bulgaria

Tel. +359 42/ 605 007, tel./fax  +359 42/ 638075

office@szeda.eu

www.szeda.eu 

Community Donation Fund Stara Zagora

* Community Foundation is model for local phi-
lanthropy that began in The USA at the begin-
ning of the 20th century. Currently there are over 
1400 community foundations all over the world 
and half of them are in the USA.
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To fulfi l its objectives Stara Zagora Commu-
nity Foundation is striving to revive and mod-
ernize traditional philanthropy, by using estab-
lished practices for resource mobilization within 
the local community. It is for that reason that the 
organization is trying to attract not only the busi-
ness sector but also each individual contributor 
in order to improve the quality of life in the com-
munity.

Stara Zagora Community Foundation sup-
ports initiatives of organizations working in vari-
ous areas of public life:

• Improving premises and equipment: 
in kindergartens and schools; in health-
care facilities; in social-care institutions; 
in making the  urban environment acces-
sible;

• Leisure time activities: construction 
and repair of kids’ playgrounds; support 
for sport clubs to develop mass sport; 
tourism for children raised in intuitions; 

• Support for services and activities tar-
geted at children raised in institutions; 
low-income individuals; people with dif-
ferent disabilities; 

• Medicine, Ecology and Environmental 
protection: helping children with ortho-
paedic problems; hypotherapy for chil-
dren; reforestation of areas devastated 
by fi re; 

• Culture and historical heritage: sup-
port for gifted children; sponsorship of 
cultural events; protection of cultural and 
historical heritage.

Stara Zagora Community Foundation is one 
of the founders and an active member of the As-
sociation of Community Foundations in Bulgaria. 
It has been a member of the Worldwide Initiative 
for Grantmakers Support (WINGS) since 2006.

In recognition of its activities, Stara Zagora 
Community Foundation was awarded the An-
nual Award of the Workshop for Civic Initiatives 
Foundation in three diff erent categories in 2006, 
in 2008, and in 2009.

Community Donation Fund Stara Zagora

6000 Stara Zagora

14, Graf Ignatiev Street (ground-fl oor)

tel. +35942/ 602 155, fax +35942/ 602 155

offi  ce@fund-sz.org

www.fund-sz.org



СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

АГРОБУЛТЕХ ООД
AGROBULTECH
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel: +359 42 639905
fax: +359 42 630024
abtoffice@agrobultech.com 
www.agrobultech.com 
Производство и продажба на селскостопански машини, 
съоръжения и сервиз за тях. Ивършване на селскосто-
панска дейност с тях, обработка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural machinery 
and equipment. Agricultural activities

ЕКАРИСАЖ – ЗАГОРЕ АД
ECARISAJ – ZAGORE
Представлявано от ЙОВЧО ЙОРДАНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 623226, 601603, 623907
fax: +359 42 623907
ecarisaj@mail.orbitel.bg 
Производство на месо и месни продукти от домашни 
птици. Отглеждане на пуйки
Production of meat and meat products of bird origin; 
Turkey-breeding

ЕКЗОТИК 2000 ООД
EKZOTIK 2000
Представлявано от ДИМИТЪР БОНЗОВ и ИВАН СТОЙЧЕВ
Стара Загора, ул. Васил Левски 27
tel: +359 42 604853
fax: +359 42 605245
ekzotik_2000@abv.bg 
Мелничарство. Производство на брашно и млевни про-
дукти
Milling works. Production of flour and milled products

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, 

НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS, 

BEVERAGES AND TOBACCO

А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД
A.P.P. ZOOHRANINVEST
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален, Фуражен завод
tel: +359 42 600773
fax: +359 42 600774
kolev@zoohraninvest.com 
www.zoohraninvest.com 
Производство и търговия с фуражи и фуражни добавки, 
биоконцентрати и храни за домашни любимци
Production and trade in fodder and additives, 
bioconcentrates and food for pets

БИСЕР ОЛИВА АД
BISER OLIVA
Представлявано от ЛУКА АНГЕЛОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 600918, 600365
fax: +359 42 600382
biser@biseroliva.bg 
emilia.petkova@biseroliva.bg 
www.biseroliva.bg 
Производство на рафинирано и нерафинирано слънчог-
ледово олио, шрот, кюспе
Production of refined and crude sunflower oil, groats and 
oil-cake

БУЛГАРШАМПФРЮИ ООД
BULGARCHAMPFUIT
Представлявано от СВЕТЛА АПОСТОЛОВА
Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 1
tel: +359 42 601468, 601496
fax: +359 42 631072
sabul39@hotmail.com 
Преработка и износ на плодове и диворастящи гъби
Process and export of fruits and wild mushrooms

ГАЙТЕК ОЛИВА ООД
GUYTEK OLIVA
Представлявано от ЕНЧО БАРЪМОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 69
tel: +359 42 643046
fax: +359 42 643046
guytek@mail.bg 
www.guytek-oliva.com 
Производство и търговия с рафинирано слънчогледово 
масло, кюспе
Production and trade in refined sunflower oil, oil-cave

ГРАДУС – 1 ООД
GRADUS – 1
Представлявано от ИВАН АНГЕЛОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 617101, 617104
fax: +359 42 601069
gradus@gradusbg.com 
www.gradusbg.com 
Производство на еднодневни пилета, разплодни яйца, 
пилешко месо и пилешки продукти
Farming and trading in poultry (one-day chickens, breeding 
eggs, meat and chicken products)

ДИОНИ ООД
DIONI
Представлявано от ДИМИТЪР АНГЕЛИНОВ
Стара Загора, Местност Мечи кладенец, фабрика Дерони
tel: +359 42 660187
fax: +359 42 660187
dioni@deroni.com 
www.deroni.com 
Производство на лютеници, кетчуп, сосове, пиперици, 
пюрета, зеленчукови консерви, майонеза, горчици
Production of lyutenitsa, tomato pulp; vegetable cans, 
mayonnaise, soya sauce, mustard

Фирми – членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора

145Икономически годишник на регион Стара Загора – 2011 



146 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2011 

ЕКЗОТИК 2000 ООД
EKZOTIK 2000
Представлявано от ДИМИТЪР БОНЗОВ и ИВАН СТОЙЧЕВ
Стара Загора, ул. Васил Левски 27
tel: +359 42 604853
fax: +359 42 605245
ekzotik_2000@abv.bg 
Мелничарство. Производство на брашно и млевни про-
дукти
Milling works. Production of flour and milled products

КЕН АД
KEN
Представлявано от ЙОНКА РАНЧЕВА
Стара Загора, кв. Голеш
tel: +359 42 625277, 641128
fax: +359 42 601146
ken_ad_bg@yahoo.com 
www.ken.bg 
Производство на месни продукти, колбаси
Production of meat products and sausages

РАДУЛОВ ЕООД
RADULOV 
Представлявано от ДИМИТЪР РАДУЛОВ 
Стара Загора, кв. Индустриален 15
tel: +359 42 604746
fax: +359 42 604746
radulov@mail.orbitel.bg 
radulov_eood@abv.bg 
www.radulov-bg.com 
Производство на безалкохолни напитки
Production of soft drinks

РОКАР 1 ООД
ROKAR 1
Представлявано от ТОШО КАРОСЕРОВ
Стара Загора, бул. Никола Петков 61
tel: +359 42 690530
fax: +359 42 690020
rokar@abv.bg 
www.rokar-bg.com 
Производство на месо и месни продукти
Production of meat and meat products

РУМДО – 73 ООД
RUMDO – 73
Представлявано от ГОЧО МИТКОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Войвода Стойно 
Черногорски 52 А
tel: +359 42 603315
fax: +359 42 643315
rumdo73@abv.bg 
www.rumdo73.bg 
Хлебопроизводство и сладкарство
Manufacture of bread and fresh pastry

САКАРСКА БИЛКА КООП
SAKARSKA BILKA
Представлявано от АТАНАС РУДЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 152, П.К. 188
tel:+359 42 621475, 629253
fax:+359 42 603757
sakar@sz.inetg.bg 
www.sakarherbs.com 
Производство, заготовка и търговия с билки
Production and trading in cultivated herbs

ХРАНСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ АД
HRANSERVICEENGINEERING
Представлявано от ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА
Стара Загора, ул. Райна Кандева 65
tel: +359 42/ 608015, 608018
fax: +359 42/ 608017
info@hranservice.com
www.hranservice.com
Производство, внос и търговия с витаминно-минерални 
премикси и комбинирани фуражи
Production, import and trade in vitamin and mineral 
mixtures and combined fodders

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛА

MANUFACTURE OF TEXTILES 

AND TEXTILE PRODUCTS

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД
EMBUL INVESTMENT
Представлявано от ЕРОЛ ЛОДРИК
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 50
tel: +359 42 604721
fax: +359 42 601430
embul@emboy.com 
Промишлено производство на синтетични и акрилни 
прежди
Production of synthetic and acrylic yarns

ЗАГОРА ЧОРАП АД
ZAGORA CHORAP
Представлявано от ЯКО БИЧАДЖО и БОРА БИЧАДЖО
Стара Загора, ул. Войвода Стойно Черноговски 58
tel: +359 42 645500
fax: +359 42 647733
crasimira@gmail.com  
info@zagoracorap.com
www.zagoracorap.com 
Пакетиране и дообработка на дамски чорапи и чорапогащи
Packaging and processing of ladies’ stockings and tights

КОСИ ЕООД
KOSI 
Представлявано от КОНСТАНТИНА ПЕТКОВА
Стара Загора, ул. Петър Алабин 19
tel: +359 42 262027
fax: +359 42 262027
office@kosibg.com
account@kosibg.com 
kosi_sz@abv.bg 
Производство на облекло  /  Production of clothes
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МАГИ – М ЕООД
MAGI - M
Представлявано от МАРГАРИТА ЗЛАТИЛОВА  
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 28, ет.4, ап.16
tel: +359 42 604595 
fax: +359 42 604595 
office@magi-m.com 
www.magi-m.com  
Производство на дамско, мъжко и детско бельо
Manufacturing of underware 

ННН - ПЕНЕЙ - НЕЙЧЕВИ СД
NNN - PENEY - NEYCHEVI 
Представлявано от ПЕТКО НЕЙЧЕВ 
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168
tel: +359 42 690048 
fax: +359 42 690048 
sonata_an@abv.bg 
www.shtastlivcite.com  
Производство на текстилни изделия. Хотелиерство и 
ресторантьорство
Manufacturing of textile products; hotels and restaurants

СЕВТ АД
SEVT
Представлявано от ГРОЗЬО РУСЕВ
Казанлък, кв. Индустриален
tel: +359 431 68460
fax: +359 431 64405
sevt@sevtbg.com 
www.sevtbg.com 
Производство и търговия с текстилни изделия
Manufacture and trade in textiles

ХЕРМЕС ООД
HERMES
Представлявано от НЕЙКО МАРИНОВ
Стара Загора, ул. Парчевич 16
tel: +359 42 601532
fax: +359 42 626611
krisli_bg@yahoo.com 
www.expobg.net 
Производство на луксозно дамско бельо
Manufacture of luxury lady’s underwear

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ХИМИЧНИ ВЛАКНА

MANUFACTURE OF CHEMICALS, 

CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRES

АТЕ ПЛАСТ ООД
ATE PLAST 
Представлявано от МАРИЯ ЖЕКОВА и ЖИВКО ЖЕКОВ
Стара Загора, П.К. 124
tel: +359 42 616112, 616114
fax: +359 42 616118
sales@ateplast.eu
mzhekova@ateplast.eu 
www.ate-bg.com 

Производство на полимерни фолиа и опаковки
Manufacture of polymer folios and packages

ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД
VEREYA PLAST
Представлявано от ИВАН ТОТЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален 19
tel:+359 42 615562, 615565
fax:+359 42 620487
vplast_it@sz.inetg.bg
vplast@sz.inetg.bg 
www.ekoenergy.bg 
Производство на пластмасови изделия за бита; вакуум 
тръбни слънчеви системи, механичен и ел. монтаж
Production of customer plastic goods, vacuum tube solar 
system, mechanical and electrical montage

ГАЛАКСИ ПАРК ООД
GALAXY PARK
Представлявано от НИКОЛАЙ ЯНЕВ
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 5
tel: +359 42 633094
fax: +359 42 604474
Търговия с химически продукти и електронни елементи. 
Заведение за бързо хранене
Trade in chemical products and electronics elements. Fast 
food restaurant

ЕВРИКОМ ЕООД
EVRICOM
Представлявано от НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ
Стара Загора, ул. Ген. Гурко 20
tel: +359 42 630828, 620727
fax: +359 42 649088
office@evricom.com 
www.evricom.bg 
Производство и търговия на парафин, свещи, химикали
Production and trade in wax, candles, chemicals

ЗКУ АД
ZKU
Представлявано от ГЕОРГИ ПЕТРОВ
с. Горно Ботево
tel: +359 42 601946
fax: +359 42 600816
sales@zku-sz.com
secretary@zku-sz.com 
www.zku-sz.com 
Производство и търговия с каучукови изделия 
Production and trade in rubber products

ПАНХИМ ООД
PANCHIM
Представлявано от САСОН АЛКАЛАЙ
Стара Загора, площадка Агробиохим, П.К 159
tel: +359 42 615211
fax: +359 42 602927
panchim@panchim.com
chief_acc@panchim.com 
www.panchim.com 
Производство на листове от полиметил метакрилат – 
плексиглас
Manufacture of polymetal methacrylate sheets – Plexiglas 
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СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД
STANDARD PROFIL BULGARIA
Представлявано от ПЕТЪР АНГЕЛОВ
Стара Загора, ул.Никола Петков 12
tel: +359 42 610500
fax: +359 42 621273
pangelov@standardprofil.com
iatanasova@standartprofil.com 
www.standardprofil.com 
Производство на каучукови уплътнения за автомобилна-
та индустрия
Manufacture of rubber gaskets for automotive industry 

РОТОИНВЕНТ ООД
ROTOINVENT
Представлявано от АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 
Стара Загора, ул. Цар Асен II, 107
tel: +359 42 690048 
fax: +359 42 690048 
a.dimitrov@yahoo.fr
www.rotoinvent.com
Производство и търговия с пластмасови продукти по 
метода на ротационно леене
Manufacturing of and trade in plastic products produced by 
rotational molding

МЕТАЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

METALLURGY AND MANUFACTURE 

OF METALS WORKS

АЛИАНС – ДН ООД
ALIANS – DN
Представлявано от ДИАНА КЪРШАКОВА и НИКОЛАЙ 
КЪРШАКОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 17 Б
tel: +359 42 981788
fax: +359 42 981788
alianscompany@mail.bg 
www.alians-dn.bg 
Производство и търговия с алуминиеви капачки тип 
„Омния”
Production and trade in aluminium closures type „Omnia”

АСПРО ООД
ASPRO
Представлявано от ДЕЯН ТАНЕВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 22
tel: +359 42 603345
fax: +359 42 608077
deyantanev@abv.bg
Производство на метални изделия от неръждаеми и 
въглеродни стомани
Manufacture of metal products of stainless and carbon steel

БУЛМЕТАЛ ООД
BULMETAL
Представлявано от КОЛЬО АТАНАСОВ
Гурково, ул. Прохода 37
tel./fax: +359 42 601720, 602271
bulmetal@yahoo.com
www.bulmetal.com

Производство на метални опаковки
Manufacturing of metal packing

БУЛТЕХ 2000 ООД
BULTEH 2000
Представлявано от МЛАДЕН СТОЯНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, 
Административната сграда на Верея пласт
tel: +359 42 626019, 621689, 253057
fax: +359 42 626019
bulteh@sz.inetg.bg
www.bulteh.com
Производство на уреди за измерване параметри на 
мляко, автоматизация
Production of milk analyzers, special technological 
equipment 

ВАРИАНТИ ООД
VARIANTI
Представлявано от КИРЧО ДИМИТРОВ и ДЕКО КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ПК 51
tel: +359 42 625686
fax: +359 42 600381
varianti@abv.bg 
www.varianti-springs.com 
Производство на технически пружини, медни бобини, 
телови огъвки
Production of technical springs, coil springs, wireforms 

ЕЛТИ – АТАНАСОВ, ЖЕЛЕВ И СИЕ СД
ELTI – ATANASOV, JELEV & 
Представлявано от АТАНАС АТАНАСОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 82, вх. А, ап. 107
tel: +359 42 671257
fax: +359 42 671257
elti@mail.orbitel.bg 
Сервиз на машини с ЦПУ, доставка и сервиз на инверто-
ри за управление на АС двигатели
Service of machines with CPU systems, supply and repairs 
of AC motors inventors

ЕСС МАК ООД
ESS MAK
Представлявано от ЙЕЛИЗ ЯЛЧЪНКАЯ
Стара Загора, ул. Подп. Калитин 55, ет. 3, ап. 14 
info@essmac.com  
Заготовка и монтаж на железни конструкции 
Preparation and installation of steel structures

МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД
MONTAJENGINEERING
Представлявано от ПАВЕЛ СТОЯНОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 127
tel: +359 42 622755, 602997
fax: +359 42 602998
office@montage-engineering.com
marketing@montage-engineering.com 
www.montage-engineering.com 
Монтаж на метални конструкции, ремонт и монтаж на ОВ 
и ел. инсталации, ремонт на енергетично оборудване
Metal constructions; repair and mounting of electro 
installations and energy equipment
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НОВОТЕХПРОМ ООД
NOVOTECHPROM
Представлявано от СТЕФАН ШОСЕЛОВ
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16
tel: +359 42 603309, 621395, 256097
fax: +359 42 603277
ntp@novotechprom.com
www.novotechprom.com
Внос на рулони ламарина (поцинкована и пластифици-
рана); Производство на покривни и фасадни профили 
(трапецовидни, вълнообразен, касетъчни, декоративен 
мокропрофил, рифел); Производство на окантващи 
еламенти и лайсни; Разкрой на ламарина от рулон на 
гладки листи; Цепене на ламарина по дължина на щрипс; 
Производство на метални профили за сухо строителство 
CD / UD / CW / UW; Търговия с алумиеви панелни плос-
кости тип „Etalbond”; Термопанели ; Хладилна техника и 
автоматика; Климатична техника; Енергетична техника; 
Вентилационна техника
Import of rolled up sheet iron (galvanized and placticized); 
production of roofing and façade profiles (trapezoidal, 
wavy, boxy, decarative microprofile, lugged); production 
of friezed elements and strips; cutting up of rolled up iron 
to sheet iron; splitting of sheet iron; production of metal 
profiles CD / UD / CW / UW for dry construction; trade in 
aluminium panel type „Etalbond”, termopanels, refrigerating 
goods and automatics, air-conditioning systems; power 
producing equipment

ПРОГРЕС АД
PROGRESS
Представлявано от СЛАВИН ЯНАКИЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 605697
fax: +359 42 605661
contact@progress-sz.com 
www.progress-sz.com 
Производство на отливки от сив и сферографитен чугун
Production of high-quality gray and spheroidal-graphite 
iron castings

ХЕКСОД ООД
HEXOD
Представлявано от МИНКА ДОБРЕВА
Стара Загора, бул. Славянски 43, вх. А, ап.2
tel: +359 42 611800
hexod_ltd@abv.bg 
Механична обработка на метали
Machining of metals

ЧАХОВ ООД
CHAHOV
Представлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВ
с. Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева 44
tel: +359 42 919400
fax: +359 42 603170
chahov@abv.bg 
www.chahov.com 
Строително тенекиджийство. Производство на метални 
конструкции, олуци, вентилации и аспирации
Processing of various kinds of sheet iron – galvanized, 
matte, metal-plast, copper, aluminium, aluzinc, zinc, 
stainless. Ventilation and aspiration equipment

ЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ АД
CLEAN ROOMS ENGINEERING
Представлявано от ДРАГОМИР ДРАГОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 254034
fax: +359 42 254034
djdragov@abv.bg 
Производство на ЧКП, дървообработка, прахово боядис-
ване, металоконструкции
Production of clean rooms units; wood-processing; 
electrostatic powder painting, metal constructions

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT

БРБ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
BRB ENGINEERING
Представлявано от БОНЕВ, ЗАХАРИЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален - изток
tel: +359 42 640165, 611691
fax: +359 42 601337
brb@sz.inetg.bg 
www.brb-engineering.com 
Производство на дребни и средногабаритни единични 
детайли, резервни части и възли за всички браншове на 
машиностроенето
Production of details, spare parts; Metalprocessing services

БРАЙТ ЛАЙТ ООД
BRIGHT LITE
Представлявано от БОРИСЛАВ ТОДОРОВ
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16
tel: +359 42 631515
fax: +359 42 631414
office@light-cool.com
www.light-cool.com
Внос на светодиодни продукти, екрани, режещи машини.
Производство на светещи реклами, цялостно интериор-
но осветление за заведения и казина
Import of light-emitting products, shields, cutting machines
Production of illuminated advertisements, display lighting, 
interior lighting of bars, resaturants and casinos

БУЛТЕХ 2000 ООД
BULTEH 2000
Представлявано от МЛАДЕН СТОЯНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, 
Административната сграда на Верея пласт
tel: +359 42 626019, 620896
fax: +359 42 626019
bulteh@sz.inetg.bg 
www.bulteh.com 
Производство на уреди за измерване параметри на 
мляко, автоматизация
Production of milk analyzers, special technological 
equipment 
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БЪДЕЩНОСТ АД
BADESHTNOST
Представлявано от ПАВЕЛ АТАНАСОВ
Чирпан, кв. Индустриален
tel: +359 416 93012, 94486
fax: +359 416 5534
badestnost@hydraulic-vlv.com
sales@hydraulic-vlv.com 
www.hydraulic-vlv.com 
Производство на хидравлични компоненти и системи
Production of hydraulic components and systems

ВЪЛКОВ – ТЕХНОСВЕТ ЕООД
VALKOV – TECHNOSVET
Представлявано от ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ
Стара Загора, ул. Славянска 49 
tel: +359 42 638209, 600164
fax: +359 42 602446
technosvet@technosvet.com 
www.technosvet.com 
Производство на осветителни тела, проектиране на 
осветителни уредби, инсталации
Design and production of lighting fixtures and fittings and 
lighting systems

ДЗУ АД
DZU
Представлявано от ИВАН СТАЕВ
Стара Загора, ул. Никола Петков 10
tel: +359 42 602899, 604118
fax: +359 42 601849
staev@dzu.inetg.bg 
www.dzu.inetg.bg  
Производство на електронно и механично оборудване
Production of electro mechanical equipment

ЕЛФИ-ТЕХ ООД
ELPHI-TECH
Представлявано от ЖЕКО ГАНЕВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 157, офис 1
tel: +359 42 604764
fax: +359 42 604764
elphi_teh@abv.bg
www.elfiteh.com
www.elfiteh.blogsport.com 
Производство на инсталации за обработка на природна 
вода, физико-химична стабилизация на вода
Production of installations for natural water processing, 
physical-chemical water stabilization 

КАПРОНИ АД
CAPRONI
Представлявано от ЛЮБОМИР ДЯНКОВ
Казанлък, ул. Ген. Столетов 45
tel: +359 431 62230
fax: +359 431 62230, 63134, 62603
caproni@caproni.bg  
www.caproni.bg  
Производство на хидравлични елементи за вграждане в 
хидравлични системи
Manufacture of system integrated hydraulic components

КОМПАКС АД
COMPAX
Представлявано от МАРКО МАРКОВ
Стара Загора, бул. Руски 2 В
tel: +359 42 621571, 600820
fax: +359 42 601297
compax@compax.eu
www.compax.eu
Автоматизация на производството за пакетиране и дози-
ране, машини за термосвиване на пластмаси, електрон-
ни управляващи устройства
Automated control systems of technologic processes; 
microprocessor controllers and control systems; packing 
equipment for pulverized, liquid and other materials

КОМПАКТ ХОЛДИНГ ООД
COMPACT HOLDING
Представлявано от ЛИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА
София, ул. Александър Жендов 1, ет.12, ап.24
tel: +359 2 9800449
fax: +359 2 9831902
compact@mbox.digsys.bg 
www.compact-bg.com 
Търговска и промишлена дейност. Производство на хла-
дилни камери и панели; производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of 
refrigerator cameras and panels; manufacture of tractors

КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД
KALVACHA ENGINEERING
Представлявано от ВИДЕЛИН ВИДЕВ
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, П.К. 113 
tel: +359 42 600380, 602540
fax: +359 42 600009
engoffice@kalvacha.bg 
www.kalvacha.bg 
Производство, внос, износ и търговия с оборудване за 
бензиностанции и газстанции
Production, import, and trading in gas and fuel filling 
systems (LPG)

ПРОЕКТ – М ООД
PROEKT – M
Представлявано от ИВАН ВЪЛКОВ
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 100, вх. Б, ап. 30
tel: +359 42 603212, 601217
fax: +359 42 601217
proektm@mail.orbitel.bg
office@proektm.com 
www.proektm.com 
Проектиране и производство на машини за ХВП, машини 
за млекопреработка, бутилираща техника
Engineering and manifacturing of machines for the food 
industry, dairy, bootling equipment

РЕМОТЕКС – РАДНЕВО ЕАД
REMOTEX – RADNEVO
Представлявано от САБИН СПАХИЕВ
Раднево, ул. Заводска 1
tel: +359 417 82435
fax: +359 417 83143
remotex@remotex.bg  
www.remotex.bg 
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Ремонт на тежко минно оборудване и производство на 
резервни части и отливки
Service of heavy mining equipment; production of spare 
parts and castings

СЛАВ ВЕРИГИ ООД
SLAV VERIGI
Представлявано от СЛАВИ СЛАВОВ 
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Мизия 12
tel: +359 42 607330 
fax: +359 42 607331 
sales@slav-chains.com
www.slav-chains.com 
Производството на резервни части за селскостопански 
машини, търговията и реализацията на всички видове 
вериги
Manufacturing and supply of spare parts and components 
for agricultural Combine Harvesters

ТЕРМОХРАН ИНЖЕНЕРИНГ АД
TERMOHRAN ENGINEERING
Представлявано от ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ
Стара Загора, Христо Ботев 117, вх. А, ап. 1А
tel: +359 42 622201, 627379, 601870
fax: +359 42 601374
sales@thermohran.com 
www.thermohran.com 
Проектиране, производство, монтаж на машини и техно-
логични линии за ХВП
Production of machines and lines for the food industry

ХИДРАВЛИК СЕРВИЗ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД
HYDRAVLIC SERVICE ENGINEERING
Представлявано от ДЕЯН КОЛЕВ и ДАМЯН ДАМЯНОВ
Казанлък, ул. Никола Петков 41, ПК 6
tel: +359 431 64275
fax: +359 431 64167
office@hsebg.com 
www.hse.hit.bg 
Диагностика, сервиз и ремонт на хидравлични изделия. 
Производство на хидравлични агрегати и маркучи за 
високо налягане
Diagnostics, service and repair of hydraulic units. 
Manufacture of hydraulic aggregates

ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД
HRANINVEST-HRANMASHCOMPLECT
Представлявано от ТОДОР ЗАФИРОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 23
tel: +359 42 600801
fax: +359 42 600802
pd@hraninvest.com 
www.hraninvest.com 
Производство на машини и линии за ХВП. Механична и 
термична обработка на детайли, изработка на инстру-
менти, лазерно рязане. Детайли, възли и машини по 
документация на клиента
Мetal processing and manufacturing of food processing 
machines and equipment. Mecanic and thermal 
treatment, instruments manufacturing, laser cutting. 
Details, assemblies and machineries according to client’s 
requirements

УЗО – НИКОЛАЙ УЗУНОВ ЕТ
UZO – NIKOLAY UZUNOV
Представлявано от НИКОЛАЙ УЗУНОВ
Сливен, бул. Братя Миладинови 8, офис 3
tel: +359 44 666077, 666177
fax: +359 44 667444
office@asya-light.com
www.asya-light.com
Производство и търговия с осветителни тела
Manufacture of and trade in lighting equipment and 
electric lights

ХРАНМАШ ИНЖ ООД
HRANMASH ENG
Представлявано от МАНАХИЛ МАНАХИЛОВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 64
tel: +359 42 600450
fax: +359 42 600451
office@hranmash.com 
www.hranmash.com 
Оборудване за ХВП
Production of machines and equipment for the food industry

ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО

MANUFACTURING N.E.C.

ГАБРОВНИЦА АД
GABROVNITZA
Представлявано от ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ 
Горно Съхране, ул. Шипченска епопея 24
tel: +359 4357 317, 431 62017
fax: +359 431 62890
gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com   
www.gabrovnitsa.com 
Дървопреработване  /  Wood-processing

ДИКОН – ДИМИТРОВ И КОЛЕВ СД
DIKON – DIMITROV & KOLEV
Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 133-135, офис 12
tel: +359 42 251050
fax: +359 42 251050
dikon_sz@abv.bg 
Проектиране, изработка, доставка и монтаж на фураж-
ни предприятия, маслобойни, складови бази за зърно, 
мелници
Engineering, building, supplying and assembly of fodder 
mill, oil-factory, grain stores

ДИНЕЛ ООД
DINEL
Представлявано от ДИМИТЪР КОНДОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 92, П.К. 68
tel: +359 42 600683
fax: +359 42 602069 
kondov66@mbox.contact.bg 
www.autodinel.com 
Търговия с авточасти, производство на генератори и 
стартери за руски автомобили
Trade in car’s spare parts. Production of starters and 
generators for Russian cars
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ДЪГА ПЛЮС ООД
DUGA PLUS
Представлявано от АНТОНИЙ КАЗЛАЧЕВ и ПЕТКО МОНЕВ
Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 2
tel: +359 42 660664, 660665
fax: +359 42 601819
print@dagaplus.com 
www.dagaplus.com 
Офсетов печат на изделия. Реклама. Търговия и сервиз 
на компютърна и офис техника и консумативи 
Off-set printing, Advertisement. Trade in computer and 
office equipment and consumables 

ЕКСБИТ ООД
EXBIT
Представлявано от ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ
Стара Загора, ул. Братя Жекови 99
tel: +359 42 601265, 644170
fax: +359 42 601265, 644170
office@exbit.bg 
www.exbit.bg 
Производство на софтуер, силови, контролни и КИП таб-
ла. Инженеринг, проектиране и внедряване на автомати-
зация на производството 
Engineering, design and introducing of systems for 
automation of the production processes

ЕЛДИКС ЕООД
ELDIX
Представлявано от АТАНАС ХРИСТОЗОВ
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път, Адми-
нистративна сграда
tel: +359 42 607087, 606834
fax: +359 42 607087
eldix_ltd@eldix-bg.com
www.eldix.eu 
Производство на стартерни релета за автомобили и 
мотокари, авточасти
Manufacturing of starter relays for auto and engine trucks, 
auto parts

ИТИ – СОФТ ООД
ITI – SOFT
Представлявано от ПЛАМЕН ПАМПОРОВ и 
ГОСПОДИН МИТЕВ
Стара Загора, Отец Паисий 50, ап. 4
tel: +359 42 635666
office@itisoft.net 
www.itisoft.net 
Производство на икономически, производствен и интер-
нет софтуер, изграждане на компютърни мрежи
Designing and developing software products: accounting 
systems, industrial automation and internet, building of 
computer network (LAN)

ЛИНК ООД
LINK
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 1
tel: +359 42 601632, 888 303331
srebryo_ivanov@abv.bg 
www.link-bg.com
Производство и монтаж на дограма, окачени фасади и 
алуминиеви парапети

Manufacture and installation of profiles, curtain walls and 
aluminum railings

МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
MEBELI IVVEKS
Представлявано от РОСЕН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 2
tel: +359 42 622661, 624410, 633013, 644016
fax: +359 42 633013
info@ivveks.com
www.ivveks.com
Производство и търговия с мебели
Manufacture and sale of furniture

НИПИ - М АД
NIPI – M
Представлявано от ДИМИТЪР ПЕТКОВ 
Стара Загора, кв. Лозенец - НИПИ
tel: +359 42 625062 
fax: +359 42 622326 
petkov@nipim.com
www.nipim.com
Производство на функционални и медицински легла и 
медицински мебели 
Production of functional medical beds and medical 
furniture

РОСИ ЕООД
ROSI
Представлявано от ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Стара загора, кв. Инустриален
tel: +359 42 620660, 660771
fax: +359 42 640296, 640297
rosi@rosi.bg 
www.rosi.bg 
Търговия с плочи от дървени частици, МДФ профили, 
аксесоари за мебели; производство на мебели, PVC и 
алуминиева дограма
Trading in plates of wooden particles, MDF profiles, 
furniture accessories, production of furniture, PVC and 
aluminum joinery 

СЛАВ ВЕРИГИ ООД
SLAV VERIGI
Представлявано от СЛАВИ СЛАВОВ 
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Мизия 12
tel: +359 42 607330 
fax: +359 42 607331 
sales@slav-chains.com
www.slav-chains.com 
Производството на резервни части за селскостопански 
машини, търговията и реализацията на всички видове 
вериги
Manufacturing and supply of spare parts and components 
for agricultural Combine Harvesters

СРЕДНА ГОРА АД
SREDNA GORA
Представлявано от АЛЕКСАНДЪР ПАЛЕШУТСКИ
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 2
tel: +359 42 600206, 600889
fax: +359 42 600205
office@sg.inetg.bg 
www.srednagora.com 
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Производство на мебели от масивна иглолистна дърве-
сина
Production of massive wood furnitures

ТЕХНОПОЛ ЕООД
TECHNOPOL
Представлявано от ОГНЯН ТОДОРОВ 
Стара Загора, бул. Славянски 57, ет.4
tel: +359 42 600362, 660008 
fax: +359 42 633134 
office@technopol.biz 
www.technopol.biz 
Охранителна дейност, производство на електронна 
апаратура
Security, production of electronic equipment

ТРАЯНА 91 АД
TRAYANA 91
Представлявано от ГАЛИНА ПАПАЗОВА и 
ХРИСТО ПАПАЗОВ
Стара Загора, ул. Пенчо Минев 16
tel: +359 42 600849, 600887, 600882
fax: +359 42 600837
office@trayana91.net
www.trayana91.net
Търговия с материали за мебелната промишленост, про-
изводство на мебели
Trade in wood materials for the furniture industry, 
production of furniture

ФИРСТ ООД
FIRST
Представлявано от ДИМИТЪР БАНОВ
Стара Загора, ул. Св. Св. Кирил и Методий 84
tel: +359 42 257137
fax: +359 42 603933
first@nat.bg 
www.first-bg.com 
Проектиране, производство, инсталиране на компютър-
ни системи. Информационни технологии
Design, production and installing of PC systems, ICT

ПРОИЗВОДСТВО И СНАБДЯВАНЕ 

С ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ГОРИВА; 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА

ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY

БРИКЕЛ ЕАД
BRIKEL
Представлявано от ИВА ЦВЕТКОВА
Гълъбово
tel: +359 418 62128
fax: +359 418 62528
brikel@brikel-bg.com 
www.brikel-bg.com 
Производство на ел. енергия, топлинна енергия и брике-
ти, пренос на топлинна енергия
Production of electricity, heat energy and briquettes. Heat 
supply

В и К – СТАРА ЗАГОРА ЕООД
WATER SUPPLY & SWARAGE 
Представлявано от РУМЕН РАЙКОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 62
tel: +359 42 601096
fax: +359 42 601507 
secretary@wik-stz.com 
www.wik-stz.com 
Водоснабдяване и канализация, инженерингови услуги
Water-supply and sewerage; engineering services

ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД 
AES - 3C MARITZA EAST 1 
Представлявано от ЛИРОЙ МИНРОУ РИЙД
Гълъбово
tel: +359 418 65505
fax: +359 418 65514
miglena.koleva@aes.com
Производство на електроенергия, трансформиране 
и продажба на произведената електроенергия, всяка 
друга дейност, свързана с производството, трансформа-
цията и продажба на електроенергия
Power generation, energy transformation and sale of 
produced energy, other related activities

ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 СЪРВИСИЗ ЕООД
AES MARITZA EAST 1 
Представлявано от ПОЛ НАЙДЖЪЛ УAЙТАКЪР
Гълъбово
tel: +359 418 65505
fax: +359 418 65515
daniela.slavova@aes.com 
Стопанисване и поддръжка на електрически централи, 
всякаква друга търговска дейност свързана със стопа-
нисването и поддържането на ел. централи
Management and maintenance of electrical power stations 
and all other related economic activities

ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
ENEL MARITSA EAST 3
Представлявано от ДЖОН КЛАРК
София, бул. Александър Стамболийски 103, ет. 5
tel: +359 2/ 8102323
fax: +359 2/ 8102345
info@me3power.com
www.enel.com
Производство на електроенергия
Production of electric power

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TPP MARITSA EAST 2
Представлявано от ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ 
Ковачево, 6265 ТЕЦ Марица изток 2
tel: +359 42 662214, 662014 
fax: +359 42 662000
tec2@tpp2.com  
www.tpp2.com 
Производство на ел.енергия, ремонтна дейност
Electric-power production and maintenance services
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СТРОИТЕЛСТВО

CONSTRUCTION

БОЛИД ООД
BOLID
Представлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВ
Стара Загора, Патриарх Евтимий 138
tel: +359 42 608088
fax: +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително–монтажната дейност и търговията със стро-
ителни материали
Construction and assembly works, trade in building 
materials

ВОРЕК ООД
VOREK
Представлявано от ГЕОРГИ КЕРАНОВ
Стара Загора, ул. Господин Михайловски 30
tel: +359 42 623729
fax: +359 42 623729
georgkeranov@abv.bg 
Гражданско строителство, инвеститорска дейност
Construction, investing activities

ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД
DIANA COMMERCE 1
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ
Ямбол, к-с Златен рог 80
tel: +359 46 661054, 661055
fax: +359 46 661056
dianacomers@abv.bg 
www.dianacommerce.com 
Строителство  /  Construction

ЕВРОКОМФОРТ – СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА ЕТ
EVROCOMFORT - SLAVEYA STOYCHEVA
Представлявано от СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА-ДИМОВА
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168, вх. А, ап. 85
tel: +359 42 993604
eurokomfort@abv.bg 
Инсталация на PV системи, топлоизолация и довърши-
телни работи
Instalation of photovoltaic systems, finishing works

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
EL CONTROL
Представлявано от НЯГОЛ ХРИСТОВ
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 17 А
tel: +359 42 600178
fax: +359 42 639116
office@elkontrol.com 
www.elkontrol.com 
Строителство и монтаж на съоръжения ниско, средно и 
високо напрежение, проектиране и производство на ел. 
табла
Construction and fitting of high, medium and low voltage 
equipment, designing and manufacture of switchboards

ЕЛМИ ООД
ELMI
Представлявано от АНТОН ТОНЧЕВ
Стара Загора, ул. Х.Д.Асенов 136
tel: +359 42 601580
fax: +359 42 601580
elmi_ltd@abv.bg 
Строителство, ремонт и поддръжка на инфраструктурни 
обекти: изграждане на вятърни паркове, пътища и пътни 
съоръжения, ел. проводи и електрически уреди
Construction, repairs and maintenance of infrastructure 
facilities: construction of  wind parks, road construction, 
construction of distribution line

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ELTE ENGINEERING
Представлявано от ИСМЕТ ЧАВУШОГЛУ
Стара Загора, ул. Темида 5 А
tel: +359 42 984958, 984959
fax: +359 42 984960
elte@elte-bg.com 
www.elte.bg 
Инвестиционна и строителна дейност
Investments and construction works

ЕНЕМОНА – ГЪЛЪБОВО АД
ENEMONA – GALABOVO
Представлявано от ИЛИАН МАРКОВ
Гълъбово, бул. Република 120
tel: +359 418 68044, 68022
tel: +359 418 68048
branch.galabovo@enemona.com
emona.galabovo@enemona.com 
www.enemona.bg 
Строително-монтажна и ремонтна дейност
Construction, installing services and repairs

ЗСК БОРУЙ АД
ZSK BORUY
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален 1 
tel: +359 42 612522
fax: +359 42 601478
office@zsk.bg 
www.zsk-bg.com 
Производство и монтаж на сглобяеми конструкции от 
стоманобетон. Производство на продукти за монолитно 
строителство. Транспортни услуги
Design, production and assembly of pre-fabricated 
construction section made of conventional and pre-
stressed ferrous-concrete. Transport services

ЛИНК ООД
LINK
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 1
tel: +359 42 601632, 888 303331
srebryo_ivanov@abv.bg 
www.link-bg.com
Производство и монтаж на дограма, окачени фасади и 
алуминиеви парапети
Manufacture and installation of profiles, curtain walls and 
aluminum railings
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ПИ ЕС АЙ АД 
PSI
Представлявано от ТИХОМИР ДИМИТРОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190
tel: +359 42 613710
fax: +359 42 613731
psi@tracebg.com 
www.psibg.com 
Пътно строителство  
Road building

ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ – СТАРА ЗАГОРА АД
PSК TERA STROY INVEST – STARA ZAGORA
Представлявано от ЖЕКО ЖЕЛЯЗКОВ
Стара Загора, кв. Голеш, ПК 310
tel: +359 42 619620, 619600
fax: +359 42 619601
director@terragroup-bg.com 
Промишлено и пътно строителство. Строителни услуги
Industrial and road construction and construction services

СИВАТО ООД
SIVATO
Представлявано от ВАСИЛ ВЪЛЕВ
Стара Загора, ул. Света Богородица 71, ет.4, ап.8
tel: +359 42 663344, 417 82820
fax: +359 42 663344, 417 82820
sivato@abv.bg 
Строителство и реконструкция на обекти в областта на 
енергетиката
Машинен и ел. ремонт на обекти в областта на енерге-
тиката
Construction and rehabilitation of energy facilities. Repair 
of energy production machines

СТРОИТЕЛ ВД ООД
STROITEL VD
Представлявано от ВЕСЕЛИН ДРАГОВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 85, ап. 5
tel: +359 42 603837
fax: +359 42 604553
office@stroitelvd.bg
www.stroitelvd.bg 
Инженеринг, проучване, проектиране, изпълнение на 
метални и монолитни промишлени, жилищни и общест-
вени сгради, всички видове строителни ремонти на 
сгради и съоръжения
Engeneering, research, design, implementation of solid 
metal and industrial, residential and public buildings; all 
kinds of building repairs to buildings and facilities

ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД 
OPERATIONAL MANAGEMENT SERVICES
Представлявано от МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ
Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 3, офис 19
tel: +359 431 65444
fax: +359 431 65444
office@omservices.eu
www.omservices.eu
Управление, поддръжка, мониторинг, логистика и сервиз 
на енергийни обекти, използващи ВЕИ. Разработване, реа-
лизация и мениджмънт на проекти в областта на техноло-

гиите за производство и потребление на енергия от ВЕИ
Management, maintenance, monitoring, logistics and 
services of energy facilities using renewable energy sources. 
Developement, implementation and project management 
in the field of technology production and consumption of 
the energy from RES

СТРОНИК ЕООД
STRONIK
Представлявано от НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Стара Загора, ул. Гладстон 16, офис 1
tel: +359 42 624040
stronik@abv.bg
Жилищно и промишлено строителство, проектиране, 
цялостно изграждане и ремонтни дейности на сгради и 
съоръжения
Residential and industrial construction, design, complete 
construction and repair of buildings and facilities

ТИ ДЖИ О – СРТТП – КЛОН БЪЛГАРИЯ ООД
TGO BULGARIA
Представлявано от ХАЙДАР АГДЖАЕР
Стара Загора, бул. Руски 56 А, ет. 2, офис 11
tel: +359 42 657047, 657048
fax: +359 42 657049
tgo@tgo-bg.com 
Строителство
Construction

ТУРИСТСТРОЙ ООД
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ПК 207
tel: +359 42 629352
fax: +359 42 601388
touriststroi@mbox.contact.bg 
Строителство, търговия със строителни материали. 
Представител на продуктите ЦЕРЕЗИТ
Construction, trade in building material. Representative of 
CERESIT products

ЧАХОВ ООД
CHAHOV
Представлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВ
Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева 44
tel: +359 42 919400
fax: +359 42 603170
chahov@abv.bg 
www.chahov.com 
Строително текенеджийство, вентилация, метални 
конструкции, саниране, ЛТ ламарина, всичко от листов 
метал. PVC и алуминиева дограма
Processing of various kinds of sheet iron – galvanized, 
matte, metal-plast, copper, aluminium, aluzinc, zinc, 
stainless. Ventilation and aspiration equipment
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ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

TRADE IN METALS, MACHINES AND EQUIPMENT

АВТОХИТ 2000 ООД
AUTOHIT 2000
Представлявано от ГЕОРГИ АТАНАСОВ
Стара Загора, бул. Никола Петков 55
tel: +359 42 616040, 616041
fax: +359 42 616050
office@autohitbg.com 
www.autohit-vw.com 
Продажба на нови автомобили Фолксваген и Ауди. 
Оторизиран дилър на Фолксваген и Ауди за региона, 
сервизиране на автомобили, гаранционно и извънгаран-
ционно обслужване на автомобили с марката Фолксва-
ген и Ауди
Authorized dealer of Volkswagen and Audi for the 
region; Repairs, services, guarantee and after guarantee 
maintenance of motor vehicles Volkswagen and Audi

АГРОБУЛТЕХ ООД
AGROBULTECH
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel: +359 42 639905
fax: +359 42 630024
abtoffice@agrobultech.com 
www.agrobultech.com 
Производство и продажба на селскостопански машини, 
съоръжения и сервиз за тях
Извършване на селскостопанска дейност с тях, обработ-
ка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural machinery 
and equipment. Agricultural activities

АГРОКОНСУЛТ ЕООД
AGROCONSULT
Представлявано от КРАСИМИР СТАНЕВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 85 Б, ет.2 , офис 1
tel: +359 42 604026, 604027
fax: +359 42 604027
agroconsultsz@mbox.contact.bg 
Доставка и монтаж на оборудване за зърносъхранение, 
птицевъдство и дезинфекция. Търговия със селскосто-
панска техника
Supply and installation of grain-store equipment; poultry, 
wholesale of agricultural machinery

ВИТО – 95 ООД
VITO – 95
Представлявано от ТОНИ РУСЕВ
Стара Загора, ул. Боруйград 73
tel: +359 42 600905, 624994
fax: +359 42 638932
office@vito-bg.com 
www.vito-bg.com 
Строителство, търговия с прокат и метали, строително-
ремонтна дейност
Construction, trade in shaped iron and metals, repair work

ГЛЕНКОМ ЕООД
GLENCOM
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Нова Загора, кв. Индустриален, п.к.76
tel: +359 457 62301 
N.Kolev@glencom.bg  
Внос и търговия със селскостопанска техника, комбайни, 
верижни машини, прикачен инвентар и резервни части
Import and trade in agricultural equipment and spare parts 

ЖЕЛЕЗНИК – М ООД
JELEZNIK – M
Представлявано от КИРИЛ МИХАЙЛОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет.4, офис 3
tel: +359 42 640006
fax: +359 42 960058
jeleznik@jeleznik-m.com 
www.jeleznik-m.com 
Търговия с метали (черни и цветни) и метални изделия
Trade in metals (black and coloured) and metal products  

ИТАЛИНОКС БЪЛГАРИЯ ООД
ITALINOX BULGARIA
Представлявано от ДОНКА КОЛЕВА
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена
tel: +359 42 601477
fax: +359 42 601471
donka.koleva@italinox-bg.com
www.italinox-bg.com 
Търговия с метали, продукти от неръждаема стомана
Sale of metal and products of stainless steel

КОМПАКТ ХОЛДИНГ ООД
COMPACT HOLDING
Представлявано от ЛИЛИЯ ГРЪНЧАРОВА
София, ул. Александър Жендов, ет.12, ап.24
tel: +359 2 9800449
fax: +359 2 9831902
compact@mbox.digsys.bg 
www.compact-bg.com 
Търговска и промишлена дейност. Производство на хла-
дилни камери и панели; производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of 
refrigerator cameras and panels; manufacture of tractors

МЕТАЛКОМ – МИТЬО ГОРЧЕВ ЕТ
METALKOM – MITYO GORCHEV
Представлявано от МИТЬО ГОРЧЕВ
Стара Загора, ул. Веселин Ханчев 2, вх. В 
tel: +359 42 960058, 602006
metalkom@metalkom-m.com 
Търговия с метали (черни и цветни) и метални изделия
Trade in metals (black and coloured) and metal products

ПЕРФЕКС ЕООД
PERFEX
Представлявано от Д-р инж. ДИНЬО КОЛАРОВ 
Стара Загора, П.К. 305
tel: +359 888 202627
perfex@abv.bg 
www.perfex-bg.com 
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Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични 
електроцентрали и производство на етерични масла.
Design, supply and installation of photovoltaic power 
plants; production of essential oils

ПОЛИМЕТА ООД
POLYMETA
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel: +359 42 639905, 630169, 601691, 600559
fax: +359 42 630024
sales@polymetabg.com  
www.polymetabg.com 
Търговия с металообработващи машини
Dealer of used machine tools and equipment

ПРИМОТЕК ООД
PRIMOTEK
Представлявано от ПЕТЪР БОЖИЛОВ
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 42
tel: +359 42 643564, 607017
fax: +359 42 643564
p.bojilov@autobox.bg 
Търговия с автомобилни масла, антифриз и акумулатори
Trade in automotive fuels, accumulators

СЕВАТЕХ ЕООД
SEVATECH
Представлявано от НИКОЛАЙ ЯНКОВ
Стара Загора, бул. Руски 2Б
tel: +359 42 600035
fax: +359 42 252103
swt@swt.bg 
www.swt.bg 
Консултиране, одит, проектиране, изграждане и под-
дръжка на соларни електро- и термо-ветрови инстала-
ции 
Consulting, audit, design, engineering and maintenance 
of installations for renewable energy sources (PV, solar, 
thermal and wind)

СВЕ – ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
SVE – FLEX BULGARIA
Представлявано от СПИРИДОН СПИРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Тракийски памук 10
tel: +359 42 601484, 621445
fax: +359 42 602462
office@swe-flex.com 
www.swe-flex.com 
Търговия с адитиви и технологии, основни машини за 
месопреработващата промишленост, опаковки, ремонт 
на клипс машини
Trade in aditives, machines for meat-processing industry; 
Repair of clip machines

ТЕХНОКОМЕРС ООД 
TECHNOCOMMERCE
Представлявано от ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ
Стара Загора, Ген. Гурко 101
tel: +359 42 660262, 642085
fax: +359 42 603519
teo@stz.orbitel.bg 

Търговия с енергетично оборудване
Trading in energy supply equipment

ТРАКИЯ 2005 ООД 
TRAKIYA 2005
Представлявано от МУСТАФА МЕРИЧ
Стара Загора, Димитровградско шосе, Летище Стара 
Загора
tel: +359 42 607222
fax: +359 42 607333
Търговия със селскостопански машини, авточасти
Trade in agricultural machinery, auto parts

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

WHOLESALE OF AGRICULTURAL 

AND FOOD PRODUCTS

БУЛАГРО АД  
BULAGRO
Представлявано от ХРИСТОФОР БУНАРДЖИЕВ
Стара Загора, кв. Железник, Булагро център
tel: +359 42 600171
fax: +359 42 600175
office@bulagro.com 
www.bulagro.com 
Търговия със семена и препарати за растителна защита, 
селскостопанска техника, агрохимични консултации
Trade in seeds, agricultural chemicals, agricultural 
machinery, agro-chemical consulting  

РИТЪМ – 4 – ТБ ЕООД
RITAM – 4 – TB
Представлявано от РУСИ ДАНЕВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 93, ет.9
tel: +359 42 603539, 622006, 693454
fax: +359 42 600518
home@ritam-bg.com 
Търговия с енергоносители. Търговия със захар
Trade in primary energy carrier. Trade in sugar

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

WHOLESALE OF CHEMICAL PRODUCTS

БАЛКАН – ММ ООД
BALKAN – MM
Представлявано от МАРИАНА ПЕТРОВА
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 86, вх. 0, ап. 25
tel: +359 42 638287
fax: +359 42 638287
Търговия на едро с ПВЦ и алуминиеви аксесоари и алу-
миниеви хънъри; търговия със селскостопански машини
Trade in sillikon, aluminium profiles and accesories, 
aluminium hunters; trade in agricultural equipment 
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БОСФОРУС - БГ ЕООД
BOSFORUS - BG 
Представлявано от ЮКСЕЛ ХАСАН
Стара Загора, ул. Света Троица 75 - 77
tel: +359 42 622340 
fax: +359 42 622340
bosphorus@bosphorus-bg.com 
Търговия с хранителни добавки и ветеринарно-медицин-
ски препарати
Trade in additives and veterinary-medical products

БУЛАГРО АД   
BULAGRO
Представлявано от ХРИСТОФОР БУНАРДЖИЕВ
Стара Загора, кв. Железник, Булагро център
tel: +359 42 600171
fax: +359 42 600175
office@bulagro.com 
www.bulagro.com 
Търговия със семена и препарати за растителна защита, 
селскостопанска техника, агрохимични консултации
Trade in seeds, agricultural chemicals, agricultural 
machinery, agro-chemical consulting  

ИНТЕРХИМ ООД
INTERHIM
Представлявано от ПЛАМЕН РУСЕВ
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 94
tel: +359 42 252079
fax: +359 42 600022
interchem@trading.bg
Търговия на едро с химически продукти
Wholesale trade in chemical products

ЙОНАЙКО ООД
YONAIKO
Представлявано от ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА
Стара Загора, ул. Ген. Гурко 77
tel: +359 42 251135, 601450
fax: +359 42 601450, 602354
yonaiko@mbox.contact.bg  
www.yonaiko.eu 
Търговия с торове и препарати за растителна защита, 
семена, търговия със селскостопанска продукция
Trade in fertilizers and plant protection preparations; seeds, 
agricultural products

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МАШИНИ 

И ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ

WHOLESALE OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

AND RELATED SPARE PARTS

АГРОКОНСУЛТ ЕООД
AGROCONSULT
Представлявано от КРАСИМИР СТАНЕВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 85 Б, ет.2 , офис 1 
tel: +359 42 604026, 604027
fax: +359 42 604027
agroconsultsz@mbox.contact.bg 
Доставка и монтаж на оборудване за зърносъхранение, 

птицевъдство и дезинфекция. Търговия със селскосто-
панска техника
Supply and installation of grain-store equipment; poultry, 
wholesale of agricultural machinery

АГРОСТИЛ ООД
AGROSTYLE 2008
Представлявано от АРСЕНИ САРОВ
Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 10
Tel./fax: +359 42 633400
agrostil@gmail.com
Търговия със селскостопанска техника
Trade in agricultural equipment

ИТТ – БЪЛГАРИЯ ООД
ITT – BULGARIA
Представлявано от ДРАГОМИР МОСКОВ
Стара Загора, Хрищенско шосе 30
tel: +359 42 661035, 661036
fax: +359 42 601114
itt_schrauben@yahoo.com 
sales@mail.itt.bg 
www.itt.bg 
Внос и търговия с крепежни изделия, технически мате-
риали, машини и инструменти
Trade in linings, technical materials, machines and tools

ОПТИКОМ ООД
OPTICOM
Представлявано от ВЕСЕЛИН ГЕНЕВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 1 А
tel: +359 42 600156, 600792, 602219 
fax: +359 42 616640
opticom@mbox.contact.bg 
www.opticom-bg.com 
Търговия със селскостопанска техника и резервни части
Trade in agricultural equipment and spare parts

П и С СИСТЕМИ ООД
P AND S SYSTEMS
Представлявано от КРАСИМИР СТАНЕВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 85 Б, ет. 2, офис 1
tel: +359 42 604026, 604027
fax: +359 42 604027
agroconsultsz@mbox.contact.bg
Доставка и монтаж на оборудване за зърносъхранение, 
птицевъдство и дезинфекция
Supply and installation of grain storage facilities, poultry 
breeding and disinfecting

ФЕРМЕР 2000 АД
FARMER 2000
Представлявано от ЮЛИАН КОСТОВ
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев 6006, Агроцентър
tel: +359 42 600161, 600170
fax: +359 42 600228
farmer@farmer2000.com 
www.farmer2000.com 
Търговия с трактори, комбайни и прикачен инвентар. 
Изключителен представител на Massey Ferguson за 
България
Trading in agriculture machines - tractors, harvesrers etc. 
Representative of Massey Ferguson
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ТЪРГОВИЯ С ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

TRADE IN OTHER KINDS OF 

INDUSTRIAL PRODUCTS

АСМ ООД
ASM
Представлявано от АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Стара Загора, Бизнес Център ЗАГОРА, ет. 4, офис 42
tel: +359 42 601555
fax: +359 42 604555
office-stz@acm-bg.com
www.acm-bg.com
Внос и търговия с електроматериали и електроапарату-
ра ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СрН)
Import and trade in electrical materials and electrical 
equipment low voltage and middle voltage

АВЕРЕЛУКС БЪЛГАРИЯ ЕООД 
AVERELUX BULGARIA
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ 
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel: +359 42 600559, 601691
fax: +359 42 630024
info@lighttapebg.com 
www.lighttapebg.com 
Търговия с луминисцентни осветителни тела и пана
Trade in neon illuminants and wall panels

БОЛИД ООД
BOLID
Представлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВ
Стара Загора, Патриарх Евтимий 138
tel: +359 42 608088
fax: +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително–монтажната дейност и търговията със стро-
ителни материали
Construction and assembly works, trade in building 
materials

ГАЙТЕК ЕООД
GUYTEK
Представлявано от ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 69
tel: +359 42 601218, 600082
fax: +359 42 601218
guytek@guytek-bg.com 
www.guytek-bg.bg 
Търговия с бяла техника и железария; транспорт и спе-
диция
Trade in household appliances; Transport and shipping

ДИНЕЛ ООД
DINEL
Представлявано от ДИМИТЪР КОНДОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 92, П.К. 68
tel: +359 42 600683
fax: +359 42 602069, 602608
kondov66@mbox.contact.bg 
www.autodinel.com 
Търговия с авточасти, производство на генератори и 
стартери за руски автомобили
Trade in spare parts. Production of starters and generators 
for Russian cars

ЕВЪР ООД
EVAR
Представлявано от АНТОН БЮЙЛЕКОВ
Стара Загора, ул. Захари Княжески 19, ет.4, офис 405, 406
tel: +359 42 602632
fax: +359 42 602632
evar@mbox.contact.bg 
Търговия с почистващи и дезинфекционни препарати; 
Машини за нанасяне на пенополиуретаново изолацион-
но покритие
Trade in washing and disinfecting products; Machines for 
polyurethane insulation coverings

ИРИС ЕООД
IRIS
Представлявано от ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Захари Княжески 19, ет.2, офис 209
tel: +359 42 643122
fax: +359 42 643122
tencho.georgiev@abv.bg
Търговия с електропорцеланови и стъклени изолатори, 
електротехнически изделия
Trading in insulation-porcelain and glass and electro-
equipments

ИТА СЕРВИЗ ЕАД  
ITA SERVICE
Представлявано от ПАВЕЛ БОЯДЖИЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel: +359 42 622530, 627715
fax: +359 42 627715
rpertova@ita-service.bg 
Продажба на автомобили, гаранционно и следгаран-
ционно обслужване
Sale of motor vehicles, guarantee and post-guarantee 
maintenance

КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД
CONTRAGENT 35
Представлявано от СТАНЧО ПАНТОВ
Стара Загора, ул. Индустриална, Център за енергетично 
оборудване П.К. 177
tel: +359 42 255173, 600145
fax: +359 42 600129
office@contragent.com 
www.contragent.com 
Търговия и внос на електрооборудване и материали за 
енергетиката
Trade in electrical materials, Production of working clothes 
and concentrated fodder
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МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
MEBELI IVVEKS
Представлявано от РОСЕН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 2
tel: +359 42 622661, 624410, 633013, 644016
fax: +359 42 633013
info@ivveks.com
www.ivveks.com 
Производство и търговия с мебели
Manufacture and sale of furniture

НИДЕЯ КОМ ООД
NIDEA KOM
Представлявано от ДИАНА ДИМИТРОВА
Стара Загора, кв. Казански 25, ет.6, ап.138
tel: +359 42 237044, 601230
fax: +359 42 237044, 601230
nidea@abv.bg 
Търговия с кабели, кабелни трасета, електроматериали, 
осветителни тела и лампи
Trade in cables, cableways, electric materials, lighting 
fixtures, and lamps

НИС ЕООД
NIS
Представлявано от НИКОЛАЙ ШОПОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 80
tel: +359 42 622816
fax: +359 42 622816
nis56@yahoo.com 
Търговия, употреба и сервиз на всички видове оръжия, 
боеприпаси, пиротехнически изделия и средства за 
индивидуална защита; консултантски услуги в областта 
на екологията
Trading, use and repairs of all kinds of weapons, 
ammunition, pyrotechnical items, self-protection devices; 
consulting in ecology 

ПОЛИТРЕЙД ЕООД
POLITRADE 
Представлявано от ПЕТЪР ПОПОВ
Казанлък, ул. Христо Ботев 28
tel: +359 431 62365
fax: +359 431 62401
polytrade_kz@abv.bg 
www.polytrade-bg.com 
Внос на пружини, поцинковани и заваръчни телове от 
Италия и Русия. Търговия на дребно с двигателни, ма-
шинни масла и греси
Import of springs, galvanized and welded wires from Italy 
and Russia. Trade in engine and machine oils, grease 

РИТЪМ – 4 – ТБ ЕООД
RITAM – 4 – TB
Представлявано от РУСИ ДАНЕВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 93, ет.9
tel: +359 42 603539, 622006, 693454
fax: +359 42 600518
home@ritam-bg.com 
Търговия с енергоносители. Търговия със захар
Trade in primary energy carriers. Trade in sugar 

РОСИ ЕООД
ROSI
Представлявано от ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Инустриален
tel: +359 42 620660, 660771
fax: +359 42 640296
rosi@rosi.bg 
www.rosi.bg 
Търговия с плочи от дървени частици, МДФ профили, 
аксесоари за мебели; производство на мебели, PVC и 
алуминиева дограма
Trading in plates of wooden particles, MDF profiles, 
furniture accessories, production of furniture, PVC and 
aluminum joinery 

ТРАЯНА 91 АД
TRAYANA 91
Представлявано от ГАЛИНА ПАПАЗОВА, ХРИСТО ПАПА-
ЗОВ
Стара Загора, кв. Индустриален – Изток, ПК 402
tel: +359 42 600849, 600887, 600882
fax: +359 42 600837
office@trayana 91.net 
www.trayana91.net 
Търговия с материали за мебелната промишленост, про-
изводство на мебели
Sale of wood materials for furniture industry, production of 
furniture

ТУРИСТСТРОЙ ООД
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, ПК 207
tel: +359 42 629352
fax: +359 42 601388
touriststroi@mbox.contact.bg 
Строителство, търговия със строителни материали. 
Представител на продуктите ЦЕРЕЗИТ
Construction, trade in building material. Representative of 
CERESIT products

УСЛУГИ

SERVICES

АКТИМ ООД 
AKTIM 
Представлявано от РАЛИЦА КУЛЕЗИЧ
Стара Загора, ул. Васил Априлов 1
tel: +359 42 602013
fax: +359 42 602113
office@actimbg.com 
www.actimbg.com 
Продажба и внедряване на системи за управление на 
бизнеса (ERP, BI, CRM) системна интеграция, продажба на 
системен и приложен софтуер, продажба на хардуер 
Sale and implementation of systems for business 
management (ERP, BI, CRM) system integration, sales of 
system and application software, hardware distribution
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АМЕЕС ООД  
AMEES
Представлявано от МАРИЯ КОЛЕВА
Раднево, ул. Валентина Терешкова 3
tel: +359 417 82708, 82065
fax: +359 417 82655
amees.vg@gmail.com 
www.amees-bg.com 
Автоматизация, химия, екология на енергийната система
Autоmation, Chemical products, Ecology of the energetic 
system

ВИКТОР І ООД
VIKTOR І
Представлявано от ПЛАМЕН РУСЕВ
Стара Загора, ул. Сава Силов 36
tel: +359 42 613304
fax: +359 42 661155
plamen.rusev@gmail.com 
Хотелиерство и ресторантьорство
Hotels and restaurants

ГЛОБАЛ ГЕО ЕООД
GLOBAL GEO
Представлявано от РУМЕН ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Марин Дринов 11
tel: +359 42 603409
fax: +359 42 603439
globalgeo@globalgeo.eu 
www.globalgeo.eu 
Геодезия, кадастър, проектиране, фотограметрия
Geodesy, cadastre, design, photogrammetry

ЦЕНТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ
MANAGEMENT CENTER 
Представлявано от ДИАНА ГОСПОДИНОВА
Стара Загора, бул. Хаджи Димитър Асенов 80, вх.Б, ет.2
tel: +359 457 621990
fax: +359 42 621990
dgospodinova@mcentersz.com
www.mcentersz.com 
Консултантски услуги в бизнес управление
Consulting in business management 

ДЪГА ПЛЮС ООД
DUGA PLUS
Представлявано от АНТОНИЙ КАЗЛАЧЕВ и ПЕТКО МОНЕВ
Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 2
tel: +359 42 660664, 660665
fax: +359 42 601819
print@dagaplus.com 
www.dagaplus.com 
Офсетов печат на изделия. Реклама. Търговия и сервиз 
на компютърна и офис техника и консумативи 
Off-set printing, Advertisement. Trade in computer and 
office equipment and consumables 

ЕВРОКОМФОРТ – СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА ЕТ
EVROCOMFORT - SLAVEYA STOYCHEVA
Представлявано от СЛАВЕЯ СТОЙЧЕВА - ДИМОВА
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168, вх. А, ап. 85
tel: +359 42 993604 
eurokomfort@abv.bg  
Инсталация на PV системи, топлоизолация и довърши-
телни работи
Instalation of photovoltaic systems, finishing works

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР БЕРЛИЦ
BERLITZ
Представлявано от ЕЛЕНА ФИЗИЕВА
Стара Загора, ул. Господин Михайловски 8
tel: +359 42 639468
fax: +359 42 639468
sz@berlitz.bg 
www.berlitz.bg 
Чуждоезиково обучение
Language education center

ЕКСБИТ ООД
EXBIT
Представлявано от ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ
Стара Загора, ул. Братя Жекови 99
tel: +359 42 601265, 644170
fax: +359 42 601265, 644170
office@exbit.bg 
www.exbit.bg 
Производство на софтуер, силови, контролни и КИП таб-
ла. Инженеринг, проектиране и внедряване на автомати-
зация на производството
Engineering, design and introducing of software systems 
for automation of the production processes

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ELTE ENGINEERING  
Представлявано от ИСМЕТ ЧАВУШОГЛУ 
Стара Загора, ул. Темида 5 А
tel: +359 42 984958, 984959 
fax: +359 42 984960 
elte@elte-bg.com   
www.elte.bg  
Инвестиционна и строителна дейност
Investments and construction 

ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД
ENERGOKONSULT
Представлявано от ТОДОР ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Иван Мирчев 8, етаж 3, офис 8-10
tel: +359 42 603821
fax: +359 42 603821
mgeorgiev@energoconsult-bg.com 
www.energoconsult-bg.com 
Консултантска, експертна и проектантска дейност. Дос-
тавка на резервни части и специализирано енергетично 
оборудване
Consulting, expert and research activities, design of power 
stations. Supply of spare parts and specialized power 
equipment. Renewable energy sources 
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ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 СЪРВИСИЗ ЕООД
AES MARITZA EAST 1 
Представлявано от ПОЛ НАЙДЖЪЛ УИТАКЪР
Гълъбово
tel: +359 418 65505
fax: +359 418 65515
daniela.slavova@aes.com 
Стопанисване и поддръжка на електрически централи, 
всякаква друга търговска дейност свързана със стопа-
нисването и поддържането на електрически централи
Management and maintenance of electrical power stations 
and all other  related economic activities

ЕКОКОНСУЛТ 2008 ЕООД
ECOCONSULT 2008
Представлявано от ИВАН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кольо Райнов 10
tel: +359 897 810381
ecoconsult@abv.bg 
Консултантски услуги в областта на екологията и здраво-
словни и безопасни условия на труд
Consulting services in the fields of ecology, health and 
safety work

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ОП – СТАРА ЗАГОРА
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER – 
STARA ZAGORA BRANCH
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ 
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 139, ет. 1, 
офис 1 и 2
tel: +359 42 600676 
fax: +359 42 604813
stzagora_office@ksb.bg 
Създава и поддържа ЦПРС; участва в разработването на 
анализи и стратегии; подпомага разработването на бран-
шови стандарти по ЗБУТ; организира информационни 
бази данни и други, касаещи строителния бранш
Development and upkeeping of digital controlled systems; 
participation in the development of analyses and strategies; 
support for the development of branch standards of Health 
and Safety Requirements; development of database

КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД 
KLAS BOYCHEV 
Представлявано от МАРТИН БОЙЧЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 116, офис 10 
tel: +359 42 602280
fax: +359 42 602240
klas@dir.bg 
www.klas.bg  
Отоплителни инсталации – проектиране, доставка, 
монтаж и сервиз – газоснабдяване, отопление, охлаж-
дане, климатизация, котелни централи, тръбопроводи, 
инфрачервени излъчватели, слънчеви колектори
Heating instalations – drsign, supply, assembly, service 
– gas supply, heating, cooling, climatisation, pipelines, 
infrared transmitters, solar collectors

МЕДИНА МЕД ООД
MEDINA MED 
Представлявано от ИВАН ПАНЧОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 123 А
tel: +359 42 601098
fax: +359 42 600261
medina@mbox.contact.bg 
www.medina-med.com 

Студен регенерат на гуми за товарни автомобили
Cold regeneration of truck tires

НЕВЕН ООД
NEVEN 
Представлявано от НЕВЕНА ГАЙДАРОВА
Стара Загора, ул. Господин Михайловски 47, ет.4
tel: +359 42 600116
fax: +359 42 600186
office@neven-ood.com 
www.neven-ood.com 
Консултантска дейност; проектиране и експлоатация на 
фотоволтаични съоръжения
Consultancy; constructional engineering and exploitation 
of photovoltaic equipment

НИС ЕООД
NIS
Представлявано от НИКОЛАЙ ШОПОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 80
tel: +359 42 622816
fax: +359 42 622816
nis56@yahoo.com 
Търговия, употреба и сервиз на всички видове оръжия, 
боеприпаси, пиротехнически изделия и средства за 
индивидуална защита
Trading, use and services of all kinds of weapons, 
ammunition, pyrotechnical items, self-protection devices  

ННН - ПЕНЕЙ - НЕЙЧЕВИ СД
NNN - PENEY - NEYCHEVI
Представлявано от ПЕТКО НЕЙЧЕВ 
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168
tel: +359 42 690048 
fax: +359 42 690048 
sonata_an@abv.bg 
www.shtastlivcite.com  
Производство на текстилни изделия. Хотелиерство и 
ресторантьорство
Manufacturing of textile products; hotels and restaurants

ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД 
OPERATIONAL MANAGEMENT SERVICES
Представлявано от МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ 
Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 3, офис 19
tel: +359 431 65444
fax: +359 431 65444
office@omservices.eu
www.omservices.eu
Управление, поддръжка, мониторинг, логистика и сервиз 
на енергийни обекти, използващи ВЕИ. Разработване, реа-
лизация и мениджмънт на проекти в областта на техноло-
гиите за производство и потребление на енергия от ВЕИ
Management, maintenance, monitoring, logistics and 
services of energy facilities using renewable energy sources. 
Developement, implementation and project management 
in the field of technology production and consumption of 
the energy from RES

ПАЛАС ООД
PALAS
Представлявано от КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА
Казанлък, ул. Петко Стайнов 9
tel: +359 431 62161
fax: +359 431 62161
info@hotel-palas.com 
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www.hotel-palas.com 
Ресторантьорство, хотелиерство, кетъринг
Restaurants, hotels, catering

ПРИНС ООД
PRINS
Представлявано от ИВАН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Братя Жекови 47, ап. 12
tel: +359 42 653800
fax: +359 42 653800
ivanov_prinse@abv.bg 
www.princehamburger.com  
Заведения за бързо хранене, ресторантьорство
Fast food restaurants

СЕВАТЕХ ЕООД
SEVATECH
Представлявано от НИКОЛАЙ ЯНКОВ
Стара Загора, бул. Руски 2Б
tel: +359 42 600035
fax: +359 42 252103
swt@swt.bg 
www.swt.bg 
Консултиране, одит, проектиране, изграждане и под-
дръжка на соларни електро- и термо-ветрови инстала-
ции 
Consulting, audit, design, engineering and maintenance 
of installations for renewable energy sources (PV, solar, 
thermal and wind)

СММ ЕООД
SMM
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel: +359 42 600559, 639905
fax: +359 42 630024
cmmoffice@cmmbg.com   
www.cmmbg.com 
Аграрни и промишлени дейности
Agricultural and industrial activities

СТАЙКОНИ ООД
STAYKONI
Представлявано от СТАЙКО НЕНОВ 
Стара Загора, бул. Руски 56, вх.А
tel: +359 42 643479
staikoni@yahoo.com 
Козметични услуги, третиране на пластмасови отпадъци
Cosmetic service, treatmento of plastic wastes

ТЕХНОПОЛ ЕООД
TECHNOPOL
Представлявано от ОГНЯН ТОДОРОВ 
Стара Загора, бул. Славянски 57, ет.4
tel: +359 42 600362, 660008 
fax: +359 42 633134 
office@technopol.biz
www.technopol.biz  
Охранителна дейност, производство на електронна 
апаратура
Security, production of electronic equipment

ТМК ЕООД
TMK
Представлявано от КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Хан Аспарух 33, ап.22
тел./факс: +359 42 981340, 628948
office@tmkbg.eu
www.tmkbg.eu
Бизнес услуги и инвестиции във водния сектор; консул-
тантска дейност; услуги, продажба и сервиз на надстрой-
ки за комунални и специализирани автомобили 
Business services and investments in the water sector, 
consulting services, sale and upgrading services ofutilities 
and specialized vehicles

ТЪРГОМЕТ СНЦ 
TARGOMET
Представлявано от ДОНКА КОЛЕВА 
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16
tel: +359 42 601477
fax: +359 42 601471
targomet@abv.bg  
www.targomet.com  
Подкрепа на членовете на сдружението, обединяващо 
търговци на метали
Support for the members of the Association of metal dealers

ФИРСТ ООД
FIRST
Представлявано от ДИМИТЪР БАНОВ
Стара Загора, ул. Св. Св. Кирил и Методий 84
tel: +359 42 257137
fax: +359 42 603930
first@nat.bg 
www.first-bg.com 
Проектиране, производство, инсталиране на компютър-
ни системи. Информационни технологии
Design, production and installing of PC systems, ICT

ХИДРАВЛИК СЕРВИЗ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД
HYDRAULIC SERVICE ENGINEERING
Представлявано от ДЕЯН КОЛЕВ, ДАМЯН ДАМЯНОВ
Казанлък, ул. Никола Петков 41, ПК 6
tel: +359 431 64275
fax: +359 431 64167
office@hsebg.com 
www.hse.hit.bg   
Диагностика, сервиз и ремонт на хидравлични изделия. 
Производство на хидравлични агрегати и маркучи за 
високо налягане
Diagnostics, service and repair of hydraulic units. 
Manufacture of hydraulic aggregates

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ 
И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION 
Представлявано от БЛАГОВЕСТА ШИНЕВА
Стара Загора, ул. Индустриална 2, 
Административна сграда 
Строителна компания Загора, ет. 3
tel: +359 42 620368, 602778
fax: +359 42 602377
ctec@ctec-sz.com 
www.ctec-sz.com   
Орган за оценяване на съответствието на техническите 
продукти
Center for EU technical product compliance assessment
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МКБ Юнионбанк АД 124

Мол Галерия 18, 23

Монтажинженеринг АД 11, 106, 148

Нанюк Интернешънъл ООД 14, 141

Наталия АД 19, 98

Невен - ЗИГ Солар ООД 91

Невен ООД 162

Непедони ООД 18

Нидея Ком ООД 133, 160

Николина Алендарова ЕТ 11, 14

НИПИ - М АД 16, 18, 139, 152

НИС ЕООД 160

ННН - Пеней - Нейчеви СД 147

Новотехпром ООД 9, 14, 15, 149

Номиком ЕТ 135

Обществен дарителски фонд - Стара Загора 23, 36

Овергаз изток АД 92

ОЕТ - Обединени Енергийни Търговци ООД 8

Оперейшън Мениджмънт Сървисис ООД 95, 155

Оптиком ООД 9, 21, 125, 158

П и С Системи ООД 158

Палас ООД 162

Панхим ООД 9, 14, 15, 17, 118, 147

Папагал ООД 10

Парк Мол Стара Загора 30, 142

Перфекс ЕООД 156

Пи Ес Ай АД 18, 155

Полимета ООД 119, 157

Политрейд ЕООД 160

Пресков АД 14, 16, 18, 99

Примотек ООД 157

Принс ООД 163

Прогрес АД 11, 14, 16, 19, 98, 149

Проект – М ООД 150

Пружини Пенев ООД 18

ПСК Тера строй инвест – Стара Загора АД 155

Пътно Строителна Компания Ес Би Ес АД 9, 21

Пътстрой ООД 10

Радулов ЕООД 146

Ремотекс - Раднево ЕАД 9, 14, 19, 107, 150

Ритъм 4 ТБ ЕООД 8, 21, 157

Рокар 1 ООД 146

Роси ЕООД 9, 131, 152

Росита Ойл ЕООД 9, 21, 134

Ротари клуб - Стара Загора 23, 38

Ротоинвент ООД 127, 148
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Рудин - Динев и Желев и Сие СД 6, 9, 17, 19

Румдо – 73 ООД 146

Руно - Казанлък АД 17

Сакарска билка КООП 133, 146

Све – Флекс България ЕООД 157

Севатех ЕООД 16, 157

Севт АД 147

Сивато ООД 155

Слав вериги ООД 151

Слава и Солар ЕООД 132

СММ ЕООД 163

Средна гора АД 10, 16, 18, 19, 102, 152

Стайкони ООД 163

Стандард Профил - България АД 10, 19, 24, 93, 148

Стара Загора - Табак ЕООД 11

Стара Загора Проект ООД 11

Строител - ВД ООД 8, 16, 17, 18, 19, 21, 155

Строителна компания Загора ЕАД 99

Строителна Компания Трейс АД 10

Строник ЕООД 155

Суперабразив ЕООД 16, 18

Табак Груп - Деливъри АД 8, 21

Термохран Инженеринг АД 151

Технокомерс ООД 157

Технопол ЕООД 153

ТЕЦ Eнел Марица Изток 3 АД 12, 13, 153

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово 13, 16, 23, корица

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 
 8, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 153, корица

Ти Джи О - СРТТП ООД - клон България 8, 19, 155

Томи Шоу Козметикс ЕООД 11

Тракия 2005 ООД 157

Траяна 91 АД 153

Трейс Груп Холд АД 8, 16, 18, 21

Туристстрой ООД 126, 155

Търговско-промишлена палата - Стара Загора 
 25, 41

Търгомет СНЦ 163

Узо – Николай Узунов ЕТ 151

Фермер - 2000 АД 10, 158

Фирст ООД 153

Хексод ООД 100, 149

Хермес ООД 147

Хидравлик сервиз и инженеринг ООД 151

Хипермаркет Багира 114

Холдинг Загора ООД 98, 99

Хотелски комплекс Белмонт 134

Хотелски комплекс Ефир 123

Хотелски комплекс Калиста 126

Хотелски комплекс СИТИ 98

Хотелски комплекс Уникато 136

Хотелски комплекс Форум 136

Хранинвест - 
Хранмашкомплект АД 10, 14, 19, 98, 151

Хранмаш инж ООД 151

Хрансервиз инженеринг АД 146

Център за изпитване и 
европейска сертификация ЕООД 97, 163

Център по мениджмънт (Д&Д Консулт ЕООД) 132, 161

Чахов ООД 11, 24, 128, 149

Чисти климатични помещения инженеринг АД 149

Шоко Тим ООД 14

Яворкомерс ЕООД 17
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Класация Актив® (публикувана на стр. 8) е предоставена от фирмата за одит, финансови и счето-
водни консултации и експертизи Актив ООД (www.activ.bg). Списъкът на азбучния показалец включва 
и имена на фирми, информация за които е събрана и обработена от Медиен център на Търговско-
промишлена палата – Стара Загора. В него със зелен цвят са обозначени страниците, на които може 
да бъде намерена адресна информация за фирмите, които са членове на Търговско-промишлена па-
лата – Стара Загора през февруари 2011 г. С червен цвят са маркирани страниците, на които може да 
бъде видяна реклама на съответната фирма.
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