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Уважаеми дами и господа,
предприемачи и инвеститори,
Поздравявам ви чрез 11-ия брой на Икономически годишник на регион Стара Загора, издаван от
Търговско-промишлената палата в града!
Живеем и работим в предизвикателно и динамично време, в което на изпитание са поставени
икономиката, работните места и устойчивото развитие на целия регион. В края на януари 2012 година Стара Загора спечели приза в класацията на
Дарик радио и вестник 24 часа за Бизнес град на
България за 2011 година. Амбицирани сме да работим здраво и през следващите години, за да докажем, че заслужаваме това признание.
Прогнозата на Световната банка за България
през 2012 година вещае трудности – спад в ръста
на БВП от 3,4% на 1,2%, задълбочаване на дълговата криза, намаляване на производството, свиване на износа и други проблеми.
В период на криза успяват най-гъвкавите, прогресивно мислещите и търсещите нови възможности.
Стара Загора притежава потенциал и е добро място за инвестиции. През 2012 година намалихме туристическия данък и таксата, която предприемачите плащат за генерираните отпадъци. Общината е готова
през следващите месеци да предложи реални идеи и проекти за публично-частно партньорство. Залагаме
изключително на постигането на прозрачност и откритост при изпълнението на обществените поръчки.
Наши основни приоритети ще бъдат също така доброто здравеопазване, образованието, което намира бързо приложение в реалния живот, запазването на работните места и на доходите на хората. Само
така регионът ще продължи да се утвърждава като културен и икономически център!

Живко Тодоров
Кмет на Стара Загора
Respected Ladies and Gentlemen,
Entrepreneurs and Investors,
I greet you via the 11th edition of the Economic Yearbook of the Stara Zagora Region, published by the city’s
Chamber of Commerce and Industry!
We live and work in challenging and dynamic times, in which the economy, jobs and stable development
of the entire region are put to the test. At the end of January 2012 Stara Zagora won first place in the ranking of
Business Cities in Bulgaria for 2011, organised by Darik Radio and the 24 Hours newspaper. We continue to be
ambitious to work hard over the next years to prove that we deserve this recognition.
The World Bank’s forecast for Bulgaria in 2012 promises difficulties – a decline in the growth of GDP from
3.4% to 1.2%, a deepening of the debt crisis, a decrease in manufacturing and shrinking exports among other
problems.
During a period of crisis the most flexible, the progressive thinking and the seekers of new opportunities
are those, who succeed. Stara Zagora has potential and is a good place for investments. For 2012 we have
lowered the tourism tax and the fee, which entrepreneurs pay for the waste they generate. The municipality is
ready to suggest realistic ideas and projects for public-private partnerships during the following months. We
are completely set on achieving transparency and openness in the fulfillment of public contracts.
Our main priorities will also be healthcare and education (which are quickly applicable in real life), while
preserving people’s jobs and incomes. That is the only way the region will continue to affirm itself as a cultural
and economic centre!
Zhivko Todorov
Mayor of Stara Zagora
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Географското
положение на
Стара Загора –
предимства и
възможности
за бизнеса

Административна
област
София

Централното географско разположение на
област Стара Загора в рамките на страната дава
естествени конкурентни преимущества на фирмите от региона. Те се дължат на добре развитата пътна инфраструктура и на използването на
природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия.
През територията на областта преминават
магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии. Пресичат се трасетата
на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната
граница на България при р. Дунав с южната – до
Гърция и Турция. През 2012 година продължава изграждането на автомобилните магистрали
„Тракия“ и „Марица“ и завършването им ще даде
допълнителен стимул за развитие на бизнеса.
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Стара Загора разполага и с възможност за
възраждане на съществуващото летище. Към
проекти за превръщането му в летище с търговско предназначение има заявени интереси от
азиатски инвеститори.
Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5 151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на
Балканския полуостров на лигнитни въглища,
които се използват като суровина за добив на
електрическа енергия. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България.
Регионът привлича и сериозни чуждестранни и
вътрешни инвестиции, насочени през последните години предимно към изграждането на нови
топлоелектрически централи, модернизация на
съществуващи мощности и техника. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и десетките
минерални извори.
Областният град Стара Загора е на 6-о място
по население в България – след София, Пловдив,
Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора се намира в южните склонове на Средна гора и е с
географски координати 42˚25’ северна ширина
и 25˚37’ източна дължина. Средната надморска
височина е 197 м.
Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места, от които
11 града – Стара Загора, Казанлък, Раднево,
Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково,
Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските
центрове – Опан и Братя Даскалови са със статут
на села.
Средната продължителност на живота в
България е 76,4 години при жените и 69,2 години
при мъжете. Средните стойности за държавите
от Европейския съюз са съответно 80,8 години
за жените и 74,3 години за мъжете.
Към 1 февруари 2011 г. населението на
Република България е 7 364 570 души. В периода
между двете официални преброявания 2001 –
2011 година населението на страната намалява с
564 331 души, при средногодишен темп на намаление 0,7%.
Населението на област Стара Загора е
333 265 души. В периода от 10 години намалява с
37 350 души, което е повече от 10%.
В община Стара Загора живеят 160 108 души,
а в града – 138 272 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място
в страната.

6

Структура на
икономиката
на регион
Стара Загора
Основните икономически дейности, които определят облика на област Стара Загора,
са: търговията, преработващата промишленост, енергетиката и строителството. Данни на
Националния статистически институт, обхващащи икономическите показатели на 14 300 фирми,
показват, че през 2010 година приходите от дейността им възлизат на близо 8 млрд. лева. Това
представлява ръст от 6% спрямо предходната
година. Търговските фирми имат дял от повече
от една трета част от общия размер на приходите, предприятията от преработващата промишленост – 21,3%. Производството и разпределението на електрическа енергия дава 13,5%
от приходите, а добивната промишленост –
6%. Въпреки кризата делът на строителството
остава над 10%. През последните две години
много динамично се развива селското стопанство, чиито дял нараства постоянно и е над 4%
(вж. таблица на стр. 8).
Най-многобройна е групата на микро фирмите, показва наблюдението на НСИ за броя на
работниците и служителите в предприятията.
Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети) в
област Стара Загора е над 1 000, а на средните
предприятия – около 200. Предприятията, които
разполагат с персонал над 250 души, са 38.
Данни на Националната агенция по приходите към януари 2012 година показват, че броят
на активните фирми в област Стара Загора е
59 819. От тях регистрация по Закона за ДДС имат
8 561. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 58 дружества от област Стара
Загора. Средни данъкоплатци са 171 фирми.
Структурата на НАП в Стара Загора е осигурила през 2011 година 217 млн. лева постъпления
от данъци и осигуровки в държавния бюджет
(без сумите от големите и средните данъкоплатци и осигурители в областта). Приходите са с
33,7 млн. лева повече от предходната година.
Офисът на НАП в Стара Загора е на първо място
в България по резултатност на дейността си през
2011 година с изпълнение на годишния план от
121%.
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия
за 2010 година по групи предприятия според броя на заетите
Фирми

Произведена
продукция

Приходи от
дейността

(брой)

(хил. лева)

(хил. лева)

Нетни
приходи от
продажби
(хил. лева)

Разходи за
дейността
(хил. лева)

Печалба

Загуба

(хил. лева) (хил. лева)

Заети
лица

Възнаграждения

(брой)

(хил. лева)

Дълготрайни
материални
активи
(хил. лева)

Общо за
областта

14 277

4 840 814

7 839 851

7 136 090 7 551 314

469 496

222 280

93 697

689 611

6 276 973

Микро до
9 заети

13 036

847 669

1 966 347

1 820 738 1 912 411

172 286

131 570

25 486

72 483

2 514 568

Малки от
10 до 49

1 006

896 506

2 151 210

1 959 314 2 049 838

114 337

21 913

19 855

111 647

547 815

Средни от
50 до 249

197

1 029 786

1 529 803

1 381 303 1 444 502

99 187

25 115

18 577

137 007

880 872

38

2 066 853

2 192 491

1 974 735 2 144 563

83 686

43 682

29 779

368 474

2 333 718

Големи
над 250

Селско стопанство

245 988
3,4% Преработваща

Големи

Микро

промишленост

1 510 979
21,2%
Търговия

2 683 369
37,6%

Разпределение на
сумите от нетни
приходи от продажби на предприятията
от водещите сектори
на икономиката
(в хил. лева и %)

913 743
12,8%
Производство
на енергия

711 094
10,0%

1 974 735
27,7%

Средни

1 820 738
25,5%

Разпределение на сумите
от нетни приходи от
продажби на предприятията според броя
на работниците
(в хил. лева и %)

1 381 303
19,4%

Малки

1 959 314
27,5%

Строителство
Селско стопанство

31 395
6,7%

Търговия

150 337
32,0%

Преработваща
промишленост

105 441
22,5%

Разпределение на
сумите от печалбата
на предприятията от
водещите сектори
на икономиката
(в хил. лева и %)

29 970
6,4%

Производство
на енергия

56 500
12,0%

Данъчните приходи са с 27,4 млн. лева повече от предходната година и общата им сума е над
113 млн. лева. Отчита се увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност
(47,7 млн. лева). Платените корпоративни данъци са 17,2 млн. лева. От данъка върху доходите
на физическите лица в държавния бюджет са постъпили 43 млн. лева – с 3 млн. лева повече от
платените през 2010 година.
Брутният вътрешен продукт на област Стара
Загора е над 3% от сумата за страната. Брутният
вътрешен продукт на България за 2011 година е
39,4 млрд. евро (оценка на БНБ). За 2010 г. е 36
млрд. евро или 70,5 млрд. лева по текущи цени.

Строителство
7

8
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Основни показатели за фирмите
(нефинансов сектор) за 2010 година
Предприятия

Произведена
продукция
(хил. лева)

Нетни приходи
от продажби
(хил. лева)

14 277

4 840 814

7 136 090

7 551 314

469 496

222 280

93 697

689 611

638

233 276

245 988

311 020

31 395

11 094

4 254

20 654

14

466 397

455 123

461 352

10 494

111

7 416

119 056

Икономическа дейност
(брой)
Общо за област Стара Загора
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост

Разходи за
дейността
(хил. лева)

Данни: Национален статистически институт

Печалба

Загуба

(хил. лева)

(хил. лева)

Заети
лица
(брой)

Възнаграждения
(хил. лева)

1 412

1 537 074

1 510 979

1 578 207

105 441

26 511

27 420

186 240

Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и газообразни горива

66

792 449

913 743

1 074 384

29 970

43 611

4 790

97 726

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

27

68 246

87 786

87 699

5 933

78

1 284

15 326

874

745 082

711 094

820 649

56 500

60 056

9 811

88 724

Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

6 065

494 810

2 683 369

2 643 115

150 337

45 239

18 896

71 357

Транспорт, складиране и пощи

754

177 516

186 801

190 699

14 414

6 613

3 424

14 549

Хотелиерство и ресторантьорство

918

56 865

77 392

90 738

4 687

5 030

3 981

12 445

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти, далекосъобщения

210

25 191

25 975

22 995

4 506

598

729

4 145

Операции с недвижими имоти

502

31 813

32 918

55 390

11 554

14 846

839

3 389

1 114

66 596

68 198

56 888

24 133

2 796

2 146

10 285

234

34 061

31 576

31 762

5 152

989

2 286

8 743

76

2 480

2 433

2 270

368

168

199

608

595

73 089

72 149

91 692

7 358

3 498

4 716

32 068

99

26 408

21 084

23 767

4 737

397

469

2 532

679

9 461

9 482

8 687

2 517

645

1 037

1 764

Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Класация според размера на
приходите от продажби
за 2010 година и данни за печалбата

Големи предприятия
в област Стара Загора
Фирма

Населено
място

Заети
2011

Дейност
според
КИД-2008

Приходи от
продажби
2010
(в хиляди лева)

Приходи от
продажби
2009
(в хиляди лева)

Ръст
(спад) на
приходите
(в %)

Печалба
2010
(в хиляди
лева)

Печалба
2009
(в хиляди
лева)

Ръст
(спад) на
печалбата
(в %)

1 ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Раднево

2 445

35.11

522 139

579 510

-10

12 724

74 554

-83

2 Мини Марица изток ЕАД

Раднево

7 100

05.20

446 435

418 361

7

8 250

1 592

418

3 Брикел ЕАД

Гълъбово

1 265

35.11

189 550

154 776

22

-23 980

-24 717

*

4 Загорка АД

Стара Загора

549

11.05

141 979

149 140

-5

22 103

22 153

0

5 Пи Ес Ай АД

Стара Загора

316

42.11

120 913

95 460

27

196

1 462

-87

6 М+С Хидравлик АД

Казанлък

1 068

28.12

62 819

38 093

65

7 456

38

19 521

7 Градус - 1 ООД

Стара Загора

435

10.12

60 924

63 540

-4

1 495

56

2 570

8 Еенергоремонт - Гълъбово АД

Гълъбово

895

25.62

33 397

38 937

-14

2 846

1 705

67

9 Строител ВД ООД

Стара Загора

296

41.20

33 224

47 030

-29

952

7 941

-88

10 Ембул Инвестмънт АД

Стара Загора

524

13.10

30 531

28 786

6

-577

-144

*

11 Енел Оперейшънс България АД

с. Медникарово

471

35.11

29 037

31 046

-6

3 936

3 741

5

12 Булметал ООД

Гурково

432

25.92

28 942

23 622

23

722

1 689

-57

13 Стандард Профил България АД

Стара Загора

678

29.32

27 491

16 078

71

2 962

1 519

95

14 Металик АД

Стара Загора

504

25.11

26 396

22 329

18

235

3 076

-92

15 Водоснабдяване и канализация ЕООД

Стара Загора

781

36.00

26 344

26 593

-1

477

570

-16

16 Ей И Ес Марица изток І Сървисиз ЕООД

Гълъбово

330

35.12

25 272

18 429

37

3 668

3 738

-2

17 Капрони АД

Казанлък

803

28.12

24 947

17 208

45

2 544

264

864

18 Даник АД

Казанлък

34

22.22

24 366

24 067

1

1 450

3 095

-53

19 Ремотекс Раднево ЕАД

Раднево

902

28.15

23 821

24 650

-3

69

-157

*

В класацията са използвани данни на ICAP Bulgaria
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Фирма

Населено
място

Заети
2011

Дейност
според
КИД-2008

Приходи от
продажби
2010
(в хиляди лева)

Приходи от
продажби
2009
(в хиляди лева)

Ръст
(спад) на
приходите
(в %)

Печалба
2010
(в хиляди
лева)

Печалба
2009
(в хиляди
лева)

Ръст
(спад) на
печалбата
(в %)

20 Енемона - Гълъбово АД

Гълъбово

273

41.20

22 290

24 516

-9

250

2 295

-89

21 Средна гора АД

Стара Загора

514

31.02

19 078

17 310

10

520

234

122

22 Прогрес АД

Стара Загора

400

24.51

16 895

11 087

52

205

-1 454

*

23 Конекс - Тива ООД

с. Оризово

434

10.39

15 509

13 210

17

870

278

213

24 МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД

Стара Загора

1 087

86.10

15 195

14 519

5

-452

-2 485

*

25 ДЗУ АД

Стара Загора

886

27.33

14 438

12 904

12

798

208

284

26 България К АД

Казанлък

406

13.10

14 388

16 558

-13

14

95

-85

27 Българска роза Севтополис АД

Казанлък

276

21.20

14 205

12 743

11

1 188

754

58

28 Хранинвест-ХМК АД

Стара Загора

511

28.93

14 023

12 302

14

522

651

-20

29 Атоменергоремонт Гълъбово ЕООД

Гълъбово

604

33.12

13 991

30 674

-54

40

478

-92

30 Наталия АД

Стара Загора

432

14.13

12 972

7 102

83

100

-490

*

31 Рудин-Динев и Желев и сие СД

Стара Загора

354

42.22

11 604

24 208

-52

1 059

7 541

-86

32 Катекс АД

Казанлък

462

13.20

8 122

8 615

-6

-659

-1 047

*

33 Благоустройство и чистота ЕООД

Гълъбово

305

43.39

7 607

7 620

0

558

660

-15

34 МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД

Казанлък

443

86.10

7 191

7 684

-6

624

1 291

-52

35 Нелсен Чистота ООД

Стара Загора

272

38.11

7 142

7 356

-3

310

187

66

36 УМБАЛ - Стара Загора ЕАД

Стара Загора

521

86.10

6 605

6 331

4

-1 769

-1 544

*

37 ЗСК Боруй АД

Стара Загора

147

41.20

6 504

12 893

-50

-897

604

-249

38 Аркомат - България ЕООД

Казанлък

528

27.33

6 266

4 385

43

1 524

595

156

39 ТИ ДЖИ О - СРТТП ООД

Стара Загора

6

41.20

6 207

42 263

-85

-39 400

-19 393

*

40 Енергоремонт Раднево ЕООД

Раднево

184

33.12

4 680

6 111

-23

70

-726

*

41 Саламандър ООД

Казанлък

264

80.10

1 389

1 564

-11

24

13

85

42 Арсенал АД

Казанлък

6 682

25.40

предприятие от военно-промишления комплекс

43 КонтурГлобал Оперейшънс България АД

Гълъбово

465

35.11

извършва дейност от 2011 година
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Малки и средни
предприятия
Фирма

Населено
място

Класация на 150 водещи фирми
според размера на приходите
от продажби за 2010 година
Брой
Приходи от про- Приходи от про- Ръст (спад)
служители дажби за 2010 дажби за 2009 на прихо2011 г.
(в хиляди лева) (в хиляди лева) дите (в %)

Позиция
в класацията по
печалба

1

ОЕТ ООД

Казанлък

10

208 900

41 733

400,6

3

2

Зара-Е ООД

Стара Загора

49

182 354

90 341

101,9

8

3

Ритъм-4-ТБ ЕООД

Стара Загора

27

164 438

80 025

105,5

4

4

Захар ЕАД

Стара Загора

162

67 207

52 639

27,7

*

5

ГУ - Фарадей ЕООД

Стара Загора

27

61 922

64 113

-3,4

145

6

Градус - 3 АД

Стара Загора

79

58 844

56 933

3,4

6

7

Габровница АД

с. Горно Сахране

232

54 490

47 129

15,6

*

8

КЕН АД

Стара Загора

244

49 443

46 091

7,3

16

9

Панхим ООД

Стара Загора

118

47 064

28 038

67,9

2

10

Зар. Им. Екс. ЕООД

Стара Загора

26

42 891

4 396

875,7

*

11

Деливъри Стара Загора АД

Стара Загора

19

37 419

48 863

-23,4

44

12

Бисер Олива АД

Стара Загора

158

35 984

38 130

-5,6

149

13

Милениум 2000 ООД

Стара Загора

308

30 995

20 097

54,2

19

14

Златекс ООД

Стара Загора

53

28 903

37 153

-22,2

27

15

А.П.П. Зоохранинвест ЕООД

Стара Загора

112

28 765

20 010

43,8

45

16

Оптиком ООД

Стара Загора

53

28 225

21 089

33,8

5

17

Медина Мед ООД

Стара Загора

98

26 111

23 969

8,9

53

18

Булагро АД

Стара Загора

34

25 818

19 827

30,2

17

19

Новотехпром ООД

Стара Загора

82

24 918

19 738

26,2

13

20

Ей И Ес Марица изток І ЕООД

Гълъбово

119

23 719

8

296387,5

68

21

Ате Пласт ООД

Стара Загора

139

22 643

21 272

6,4

*

22

Евро Ойл ООД

Гълъбово

55

21 379

20 035

6,7

42

23

Пещострой ЕООД

Стара Загора

235

21 102

14 583

44,7

1

24

Йосини ЕООД

Стара Загора

30

20 424

17 777

14,9

*

25

Логистик БГ ООД

Стара Загора

93

20 285

7 569

168,0

*

26

Загора Енерджи ЕООД

Стара Загора

21

20 052

1 907

951,5

134

27

Бул - В ЕООД

Раднево

36

19 546

4 225

362,6

11

28

Жюлив ООД

Стара Загора

59

18 062

23 337

-22,6

*

29

Домейн Менада ЕООД

Стара Загора

125

17 940

24 249

-26,0

100

30

Булметал Трейдинг ЕООД

Гурково

6

17 732

11 072

60,2

12

31

Фермер - 2000 АД

Стара Загора

64

17 579

15 607

12,6

77

32

Роси ЕООД

Стара Загора

171

17 156

17 893

-4,1

22

33

ГСТ Скафолдинг България ЕООД Стара Загора

26

17 072

18 180

-6,1

*

34

Маркели ЕАД

Казанлък

5

16 741

16 689

0,3

*

35

Геонед ЕООД

Стара Загора

21

16 715

10 420

60,4

67

В класациите са използвани данни на ICAP Bulgaria
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Фирма

Населено
място

Брой
Приходи от про- Приходи от про- Ръст (спад)
служители дажби за 2010 дажби за 2009 на прихо2011 г.
(в хиляди лева) (в хиляди лева) дите (в %)

Позиция
в класацията по
печалба

36

Пътно строителна
компания Ес Би Ес АД

Стара Загора

114

16 529

28 126

-41,2

*

37

Вито - 95 ООД

Стара Загора

196

16 166

27 360

-40,9

*

38

Булагро Машини АД

Стара Загора

27

15 002

9 555

57,0

51

39

Папагал ООД

Стара Загора

33

14 624

14 401

1,5

7

40

Красийдо ЕООД

Стара Загора

13

13 576

3 203

323,9

*

41

Анимексс ЕООД

Стара Загора

34

13 473

8 944

50,6

122

42

Монтажинженеринг АД

Стара Загора

171

13 281

10 857

22,3

73

43

Казанлък АД

Казанлък

128

13 250

13 257

-0,1

71

44

Агроин ООД

Стара Загора

34

12 823

12 900

-0,6

35

45

Бисер Олива - 98 АД

Стара Загора

136

12 801

15 144

-15,5

36

46

Зара - Газ ООД

Стара Загора

88

12 792

9 934

28,8

*

47

Био-Ойл ООД

Опан

10

12 732

24 775

-48,6

*

48

Кетен ООД

Стара Загора

23

12 225

6 951

75,9

111

49

Росита Ойл ЕООД

Стара Загора

28

12 115

19 969

-39,3

*

50

Стара Загора Табак ЕООД

Стара Загора

3

12 102

8 549

41,6

*

51

Загора Чорап АД

Стара Загора

125

12 039

13 956

-13,7

*

52

Автохит 2000

Стара Загора

59

11 874

11 363

4,5

69

53

Анкъл Статис ЕООД

Чирпан

72

11 744

13 510

-13,1

*

54

Чахов ООД

с. Богомилово

100

11 678

10 542

10,8

20

55

Медийни системи АД

Стара Загора

48

11 621

8 647

34,4

152

56

Бойл ООД

Стара Загора

5

11 510

11 736

-1,9

*

57

Лъки ЕООД

Стара Загора

69

11 144

11 606

-4,0

*

58

Аквавижън ЕООД

Стара Загора

83

11 133

4 606

141,7

*

59

Здравец ЕООД

Стара Загора

63

11 042

12 089

-8,7

*

60

Даник АД

Казанлък

39

10 642

21 681

-50,9

25

61

БГС Груп АД

Стара Загора

194

10 593

12 534

-15,5

*

62

Диони ООД

Стара Загора

90

10 473

11 835

-11,5

92

63

Ляноридис ЕООД

Стара Загора

41

10 240

10 541

-2,9

*

64

Николина Алендарова ЕТ

Стара Загора

66

10 200

8 069

26,4

31

65

Ник - Инвест - Казанлък ЕООД

Казанлък

103

10 123

9 158

10,5

*

66

Бъдещност АД

Чирпан

195

10 091

5 895

71,2

78

67

Томи Шоу Козметикс ЕООД

Казанлък

202

10 074

8 004

25,9

*

68

Аскент Шоп ЕООД

Стара Загора

135

9 954

9 068

9,8

*

69

Градус - 7 ООД

Стара Загора

21

9 922

8 762

13,2

*

70

Агро - Ойл ЕООД

Стара Загора

9

9 906

7 525

31,6

96

71

Мастър Фийд ЕООД

Стара Загора

12

9 698

10 965

-11,6

*

72

Лев Ойл ЕООД

Стара Загора

13

9 618

14 281

-32,7

*

73

Кил - Комерс ООД

Казанлък

20

9 246

7 084

30,5

*

74

Инмат ООД

Раднево

65

9 165

18 871

-51,4

*

13

Фирма

14

Населено
място

Брой
Приходи от про- Приходи от про- Ръст (спад)
служители дажби за 2010 дажби за 2009 на прихо2011 г.
(в хиляди лева) (в хиляди лева) дите (в %)

Позиция
в класацията по
печалба

75

Лост Сити ООД

с. Даскал Атанасово

14

9 027

6 683

35,1

*

76

Зара фуражи АД

Стара Загора

37

8 931

9 532

-6,3

*

77

Мина ЕООД

Стара Загора

20

8 599

13 904

-38,2

24

78

Пътстрой ООД

Стара Загора

169

8 471

12 073

-29,8

*

79

Руно - Казанлък АД

Казанлък

45

8 384

7 445

12,6

10

80

Евриком ЕООД

Стара Загора

107

8 309

6 772

22,7

*

81

ИТТ - България ООД

Стара Загора

79

8 072

7 824

3,2

15

82

ПИР - Импекс ЕООД

Стара Загора

41

8 010

5 571

43,8

47

83

Индустриал Партс ООД

Казанлък

47

7 969

10 013

-20,4

75

84

Ню гейм амюзмънт ООД

Гълъбово

33

7 925

4 629

71,2

*

85

Марица изток Автотранспорт ЕООД

Гълъбово

85

7 917

5 924

33,6

14

86

Пресков АД

Стара Загора

191

7 737

6 254

23,7

*

87

Брадърс Комерс ООД

Стара Загора

52

7 720

5 401

42,9

*

88

БАРТ- 99 ООД

Казанлък

11

7 485

4 589

63,1

85

89

Агроконсулт Инженеринг ЕООД

Стара Загора

15

7 190

11 697

-38,5

140

90

Елми ООД

Стара Загора

77

6 976

16 251

-57,1

*

91

Ел Контрол ЕООД

Стара Загора

139

6 716

7 840

-14,3

46

92

Петрол - Раднево ЕООД

Раднево

9

6 694

5 396

24,1

*

93

Гайтек Олива ООД

Стара Загора

39

6 516

3 655

78,3

*

94

ЗСК Боруй АД

Стара Загора

173

6 504

12 483

-47,9

*

95

Тракия Дъш Тиджарет АД

Стара Загора

2

6 503

774

740,2

*

96

Сила Холдинг АД

Стара Загора

2

6 495

0

*

9

97

Автобусни превози ООД

Стара Загора

243

6 489

6 238

4,0

*

98

Лесо Инвест ООД

Стара Загора

89

6 426

6 572

-2,2

38

99

Дипол ЕООД

Стара Загора

46

6 361

3 681

72,8

*

100

Контрагент 35 ЕООД

Стара Загора

53

6 332

6 658

-4,9

60

101

Аскент ЕООД

Стара Загора

12

6 201

4 156

49,2

*

102

Нова - Ф - 49 ООД

Казанлък

40

6 180

6 228

-0,8

101

103

Италинокс България ООД

Стара Загора

9

6 154

4 145

48,5

*

Раднево

104

Арко Импорт ЕООД

105

Слънце Стара Загора - Табак АД Стара Загора

106

Нанюк Интернешънъл ООД

107

27

6 098

1 866

226,8

135

113

6 058

2 597

133,3

*

Стара Загора

66

6 056

6 612

-8,4

*

Хлебопроизводство ООД

Стара Загора

172

6 053

4 061

49,1

56

108

Пинокио ООД

Стара Загора

3

6 043

4 455

35,6

*

109

Сибиес ООД

Стара Загора

80

5 995

5 351

12,0

*

110

Багира ООД

Стара Загора

115

5 951

6 073

-2,0

*

111

Автохит Трейд ООД

Стара Загора

37

5 911

5 977

-1,1

121

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

Фирма

Населено
място

112

Инвестгруп ООД

Стара Загора

113

Суперабразив ЕООД

Крън

114

Агросинч - Сичанов и Сие СД

115

Брой
Приходи от про- Приходи от про- Ръст (спад)
служители дажби за 2010 дажби за 2009 на прихо2011 г.
(в хиляди лева) (в хиляди лева) дите (в %)

Позиция
в класацията по
печалба

22

5 850

5 468

7,0

*

127

5 745

4 781

20,2

81

Стара Загора

14

5 734

5 688

0,8

*

Мегагруп Комерс - 97 ООД

Казанлък

45

5 673

3 077

84,4

*

116

ТИ ДЖИ О СРТПП ООД клон България

Стара Загора

28

5 625

0

*

*

117

П.С.В. Груп ООД

с. Боздуганово

36

5 607

6 395

-12,3

109

118

Натали - 83 ЕООД

Чирпан

7

5 577

473

1 079,1

*

119

Комерсиал ЕООД

Стара Загора

45

5 538

19 359

-71,4

*

120

Бул Трейдинг ООД

Стара Загора

8

5 531

6 639

-16,7

*

121

Екзотик 2000 ООД

Стара Загора

59

5 431

2 546

113,3

*

122

МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД

Стара Загора

192

5 419

1 799

201,2

*

123

Траяна - 91 АД

Стара Загора

50

5 387

7 406

-27,3

*

124

Самара - 98 АД

Стара Загора

77

5 341

5 899

-9,5

*

125

Илия Илиев - Сведи ЕТ

Раднево

52

5 334

4 258

25,3

30

126

Стара Загора Проект ООД

Стара Загора

45

5 304

9 719

-45,4

*

127

Термохран-Инженеринг АД

Стара Загора

20

5 279

3 616

46,0

*

128

Балканпак ООД

Казанлък

35

5 278

3 343

57,9

*

31

5 239

7 202

-27,3

43

2

5 238

4 489

16,7

*

129

Све - Флекс ЕООД

Стара Загора

130

Павлови Ойл ООД

Чирпан

131

Фармко Систем ООД

Стара Загора

44

5 221

5 983

-12,7

58

132

Емпием Инженеринг ООД

Стара Загора

28

5 143

3 818

34,7

49

133

Меркстрейд ООД

Стара Загора

4

5 141

3 476

47,9

21

134

Нико ЕООД

Гълъбово

79

5 097

7 399

-31,1

*

135

Гранит - М ООД

Раднево

74

5 096

3 874

31,5

*

136

Завод за пружини АД

Крън

184

4 986

5 784

-13,8

*

137

Строителна компания
Загора ЕАД

Стара Загора

110

4 927

4 870

1,2

74

138

Агро Гаранти ЕООД

с. Загоре

9

4 915

2 075

136,9

*

139

Инермат АД

Стара Загора

71

4 854

5 876

-17,4

62

140

Шоко Тим ООД

Стара Загора

140

4 829

4 071

18,6

*

141

Загора 2000 ООД

Стара Загора

26

4 720

4 787

-1,4

*

142

Строителна механизация АД

Казанлък

72

4 718

4 814

-2,0

59

143

Георги Стефанов - Златаров ЕТ

Стара Загора

2

4 710

4 165

13,1

*

144

Енергоремонт - Раднево ЕООД

Раднево

181

4 680

6 111

-23,4

*

145

Хрансервизинженеринг АД

Стара Загора

40

4 645

4 508

3,0

*

146

Агрогарант - Сервиз ООД

Стара Загора

32

4 644

7 651

-39,3

*

147

Шанс - 96 ООД

Стара Загора

16

4 637

3 784

22,5

*

148

КТС ЕООД

Стара Загора

25

4 604

5 544

-17,0

34

149

Мебел - Стил ООД

Казанлък

120

4 576

3 001

52,5

54

150

Осана - 96 ООД

Стара Загора

35

4 571

5 602

-18,4

*
15

Малки и средни
предприятия

Брой
Нетна печалба Нетна печалба
служители
за 2010
за 2009
2011
(в хиляди лева) (в хиляди лева)

Ръст (спад) Позиция в
на печал- класациябата (в %) та по НПП

Фирма

Населено
място

1 Пещострой ЕООД

Стара Загора

235

7 146

3 869

85

23

2 Панхим ООД

Стара Загора

118

6 008

1 776

238

9

3 ОЕТ ООД

Казанлък

10

4 404

313

1 307

1

4 Ритъм-4-ТБ ЕООД

Стара Загора

27

3 796

-11 663

*

3

5 Оптиком ООД

Стара Загора

53

3 749

3 159

19

16

6 Градус - 3 АД

Стара Загора

79

3 674

-1 342

*

6

7 Папагал ООД

Стара Загора

33

3 661

3 693

-1

39

8 Зара-Е ООД

Стара Загора

49

3 011

433

595

2

9 Сила Холдинг АД

Стара Загора

2

2 583

-6 163

*

96

10 Руно - Казанлък АД

Казанлък

45

2 383

2 076

15

79

11 Бул - В ЕООД

Раднево

36

2 312

121

1 811

27

12 Булметал Трейдинг ЕООД

Гурково

6

2 289

700

227

30

13 Новотехпром ООД

Стара Загора

82

2 281

955

139

19

Гълъбово

85

2 281

339

573

85

15 ИТТ - България ООД

Стара Загора

79

2 243

1 896

18

81

16 КЕН АД

Стара Загора

244

1 968

591

233

8

17 Булагро АД

Стара Загора

34

1 925

1 144

68

18

18 Диамант 6 ЕООД

Раднево

29

1 754

58

2 924

*

19 Милениум 2000 ООД

Стара Загора

315

1 690

1 323

28

13

20 Чахов ООД

с. Богомилово

100

1 688

1 371

23

54

21 Меркстрейд ООД

Стара Загора

4

1 647

848

94

133

22 Роси ЕООД

Стара Загора

171

1 615

1 068

51

32

23 Людяни 2002 ООД

Стара Загора

37

1 532

2 006

-24

*

24 Мина ЕООД

Стара Загора

20

1 488

-326

*

77

25 Даник АД

Казанлък

39

1 450

3 095

-53

60

26 Амеес ООД

Раднево

30

1 358

1 187

14

*

27 Златекс ООД

Стара Загора

53

1 345

613

119

14

28 Браво АД

с. Коларово

230

1 305

772

69

*

29 Тракия - Газ ЕООД

Стара Загора

22

1 269

669

90

*

30 Илия Илиев - Сведи ЕТ

Раднево

52

1 268

685

85

125

31 Николина Алендарова ЕТ

Стара Загора

66

1 248

398

214

64

14

16

Класация на 150 водещи фирми
според размера на печалбата
за 2010 година

Марица изток Автотранспорт ЕООД

32 Орета - Неси ЕООД

Стара Загора

1

1 216

-102

*

*

33 Холдинг Тера Груп АД

Стара Загора

33

1 215

234

419

*

34 КТС ЕООД

Стара Загора

25

1 209

1 383

-13

148

35 Агроин ООД

Стара Загора

34

1 144

1 286

-11

44

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

Фирма

Населено
място

36 Бисер Олива - 98 АД

Стара Загора

37 Експрес Мъглиж ООД

Брой
Нетна печалба Нетна печалба
служители
за 2010
за 2009
2011
(в хиляди лева) (в хиляди лева)

Ръст (спад) Позиция в
на печал- класациябата (в %) та по НПП

136

1 121

1 660

-32

45

Мъглиж

60

1 082

804

35

*

38 Лесо Инвест ООД

Стара Загора

89

1 058

1 275

-17

98

39 Строймонтажгруп ООД

Стара Загора

60

1 055

2 295

-54

*

40 Сполука (кооперация)

с. Гита

49

1 027

119

763

*

41 Попов-66 - Тодор Попов ЕТ

с. Спасово

11

988

45

2 096

*

42 Евро Ойл ООД

Гълъбово

55

967

452

114

22

43 Све - Флекс ЕООД

Стара Загора

31

966

1 079

-10

129

44 Деливъри Стара Загора АД

Стара Загора

19

964

1 404

-31

11

45 А.П.П. Зоохранинвест ЕООД

Стара Загора

112

959

775

24

15

46 Ел Контрол ЕООД

Стара Загора

139

958

1 553

-38

91

47 ПИР - Импекс ЕООД

Стара Загора

41

923

651

42

82

48 Бултех - 2000 ООД

Стара Загора

49

912

180

407

*

49 Емпием Инженеринг ООД

Стара Загора

28

871

411

112

132

50 Милкотроник ООД

Стара Загора

28

856

770

11

*

51 Булагро Машини АД

Стара Загора

27

827

311

166

38

Стара Загора

232

814

559

46

*

53 Медина Мед ООД

Стара Загора

98

812

742

9

17

54 Мебел - Стил ООД

Казанлък

120

769

224

243

149

с. Сърнево

28

759

24

3 063

*

172

754

-162

*

107

52

55

Комплексен онкологичен
център - Стара Загора ЕООД

Земеделска производителна
кооперация Нива

56 Хлебопроизводство ООД

Стара Загора

57 Никдим ЕООД

Казанлък

60

753

798

-6

*

58 Фармко Систем ООД

Стара Загора

44

739

1 366

-46

131

59 Строителна механизация АД

Казанлък

72

733

293

150

142

60 Контрагент 35 ЕООД

Стара Загора

53

729

524

39

100

61 Агрозлатекс ООД

Стара Загора

21

714

432

65

*

62 Инермат АД

Стара Загора

71

692

1 098

-37

139

63 Метал - Харт ЕООД

Казанлък

9

692

90

669

*

64 Евротранс 2007 ЕООД

Гълъбово

13

682

726

-6

*

65 Интернет груп ООД

Стара Загора

46

680

870

-22

*

66 Абакус брокер ООД

Стара Загора

24

678

1 461

-54

*

67 Геонед ЕООД

Стара Загора

21

663

233

185

35

68 Ей И Ес Марица изток І ЕООД

Гълъбово

119

661

-3 583

*

20

69 Автохит 2000

Стара Загора

59

655

978

-33

52

70 Здравко Георгиев-76 ЕТ

с. Загоре

1

652

216

202

*

71 Казанлък АД

Казанлък

128

638

781

-18

43

Раднево

22

623

761

-18

*

171

617

626

-1

42

72

Валмар - Валентин
Вангелов ЕООД

73 Монтажинженеринг АД

Стара Загора

17

Фирма

74

Стара Загора

Брой
Нетна печалба Нетна печалба
служители
за 2010
за 2009
2011
(в хиляди лева) (в хиляди лева)

Ръст (спад) Позиция в
на печал- класациябата (в %) та по НПП

110

611

34

1 697

137

75 Индустриал Партс ООД

Казанлък

47

603

1 896

-68

83

76 Експрес ООД

Стара Загора

32

603

374

61

*

77 Фермер - 2000 АД

Стара Загора

64

593

818

-28

31

78 Бъдещност АД

Чирпан

195

579

265

118

66

Раднево

40

557

104

436

*

80 Табак Груп ООД

Стара Загора

12

556

582

-4

*

81 Суперабразив ЕООД

Крън

127

544

58

838

113

82 Максконсулт ООД

Стара Загора

45

536

566

-5

*

83 ВЕС ООД

с. Бенковски

159

529

510

4

*

84 Давид Холдинг АД

Казанлък

62

525

333

58

*

85 БАРТ- 99 ООД

Казанлък

11

519

219

137

88

86 Загора Сити ЕАД

Стара Загора

43

516

469

10

*

87 Интертед АД

Стара Загора

32

514

1 047

-51

*

79

18

Строителна компания Загора ЕАД

Населено
място

Земеделска кооперация за
производство и услуги Тракия

88 Елит - Монтаж ООД

Стара Загора

68

513

392

31

*

89 Арбалов къмпъни АД

Стара Загора

2

513

258

99

*

90 И Т С - Ивона ЕООД

Стара Загора

42

510

420

21

*

91 БСТ-България АД

Стара Загора

0

508

700

-27

*

92 Диони ООД

Стара Загора

90

498

850

-41

62

93 СМЦ ООД

Стара Загора

12

496

435

14

*

94 Машпром-КМХ ООД

с. Енина

64

490

218

125

*

95 Ауто Хит ООД

Казанлък

17

488

311

57

*

96 Агро - Ойл ЕООД

Стара Загора

9

485

415

17

70

97 Седона-ОП ЕООД

Стара Загора

6

481

694

-31

*

98 Дикон - Димитров и Колев СД

Стара Загора

28

476

475

0

*

99 Алианс - ДН ООД

Стара Загора

19

473

351

35

*

100 Домейн Менада ЕООД

Стара Загора

125

468

-492

*

29

101 Нова - Ф - 49 ООД

Казанлък

40

468

223

110

102

102 Асошийтед Медикал Груп ООД

Стара Загора

9

458

109

320

*

103 Дижемон ЕООД

Стара Загора

39

453

1 318

-66

*

104 Стубел М ЕООД

Стара Загора

22

447

-21

*

*

105 Метал Инвест ЕООД

Стара Загора

10

447

15

2 880

*

106 Вертекс ЕООД

Казанлък

22

442

528

-16

*

107 Маги Груп ООД

Стара Загора

41

436

138

216

*

108 Анел - Стара Загора ООД

Стара Загора

41

429

91

371

*

109 П.С.В. Груп ООД

с. Боздуганово

36

427

1 070

-60

117

110 Слав вериги ООД

Стара Загора

21

427

255

67

*

111 Кетен ООД

Стара Загора

23

425

317

34

48

112 Вълеви ООД

Чирпан

76

424

484

-12

*

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

Фирма

Населено
място

Брой
Нетна печалба Нетна печалба
служители
за 2010
за 2009
2011
(в хиляди лева) (в хиляди лева)

Ръст (спад) Позиция в
на печал- класациябата (в %) та по НПП

113 Ай Ви Би Козметикс ЕООД

Стара Загора

56

419

203

106

*

114 Дружба 16 ЕАД

Стара Загора

2

416

314

32

*

115 Айс - А - Георгиеви и сие СД

Стара Загора

43

411

508

-19

*

116 Наслада АД

Стара Загора

1

408

-257

*

*

117 Агрогард - Георги Недев ЕТ

Стара Загора

29

407

182

124

*

с. Бенковски

29

404

10

3 940

*

119 Агресия 99 ЕООД

Стара Загора

27

400

288

39

*

120 Холдинг Загора ООД

Стара Загора

92

399

1 750

-77

*

121 Автохит Трейд ООД

Стара Загора

37

398

420

-5

111

122 Анимексс ЕООД

Стара Загора

34

391

135

190

41

123 Енергоконсулт ЕООД

Стара Загора

17

389

91

327

*

124 Интелект 99 АД

Стара Загора

1

389

0

*

*

125 ЮМТ ЕООД

Казанлък

12

388

143

171

*

126 Агротон ЕООД

Чирпан

2

387

145

167

*

127 Еньо Бончев ООД

с. Търничени

10

384

394

-3

*

128 Тера Груп АД

Стара Загора

1

381

-78

*

*

129 Перфект Медика ООД

Стара Загора

22

380

407

-7

*

130 Варианти ООД

Стара Загора

48

380

457

-17

*

131 МПР имоти АД

Стара Загора

4

377

-1

*

*

с. Зетьово

25

376

198

90

*

133 Вакуум тех ООД

Казанлък

18

376

-28

*

*

134 Загора Енерджи ЕООД

Стара Загора

21

374

162

131

26

135 Арко Импорт ЕООД

Раднево

27

374

398

-6

104

136 Трон ЕООД

с. Дунавци

70

374

440

-15

*

137 Брайтдон Трейд ООД

Стара Загора

11

370

-10

*

*

138 Билдинг 2003 ООД

Казанлък

46

368

143

157

*

139 Балиста ООД

Казанлък

17

363

-16

*

*

Агроконсулт 140
Инженеринг ЕООД

Стара Загора

15

359

619

-42

89

141 Ромил ООД

Стара Загора

38

357

215

66

*

142 Техноинвест Инженеринг ООД

Стара Загора

13

355

-8

*

*

143 Триглав - Еделвайс ЕООД

Казанлък

22

354

215

65

*

144 Кохаб ЕООД

Гурково

10

353

102

246

*

145 ГУ - Фарадей ЕООД

Стара Загора

27

350

-16 120

*

5

146 Реми Пласт ООД

Казанлък

3

347

55

531

*

147 Аква - Био - Хим ООД

Стара Загора

3

346

449

-23

*

148 Ароматик ООД

Казанлък

37

345

330

5

*

149 Бисер Олива АД

Стара Загора

158

344

356

-3

12

34

343

356

-4

*

118

132

150

Земеделска кооперация
Георги Бенковски

Земеделска кооперация
Съгласие

Петьо Петков Комерсиал - 2002 ЕООД

Раднево
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20

Въгледобив и
енергетика,
ВЕИ, енергийна
ефективност

на суровината за ТЕЦ-овете, осигуряват заетост
на работници от още десетки фирми, които се
занимават с производство и доставка на материали и резервни части, ремонтни дейности, охрана, транспорт и други.

2011

2010

2010

Мини Марица изток
приходи
ЕАД е най-голямото друже446 435
ство за добив на лигнитни
хил. лв.
въглища по открит способ
печалба
на Балканския полуостров.
8 250
Компанията е 100% държавхил. лв.
на собственост. Експлоатира
работници
находище с площ от 240 кв.
7 100
километра, което е разположено на територията на четири общини. През
2011 година Мини Марица изток ЕАД предостави на четирите топлоелектрически централи от
региона 33 млн. тона въглища. Това количество е
рекордно. То надвишава със 7 млн. тона добива
през 2010 година, който е от 26 млн. тона въглища. В трите рудника на Мини Марица изток ЕАД
през 2011 година са изкопани, транспортирани и
насипани 95,5 млн. куб. метра земна маса и този
обем е с близо 20 млн. тона повече от предходната година.
По предварителни данни печалбата на Мини
Марица изток ЕАД, преди данъчното облагане за
2011 година, е около 19 млн. лева. За 2010 година
финансовият резултат на дружеството (нетна печалба) е в размер на 8,3 млн. лева. Планираните
инвестиции през 2012 година са в размер на 110
млн. лева и са насочени предимно към подобряване на техниката.
В дружеството в началото на 2012 година работят 7 100 души. Дейностите, свързани с добива

2011

Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора.
България разполага с общи инсталирани
мощности за производство на електроенергия
от около 14 хил. мегавата (MW). През 2011 година в страната се увеличава обемът на добитата
електроенергия от топлоелектрическите централи и от възобновяемите енергийни източници. В региона на Стара Загора се намират четири
ТЕЦ, които осигуряват около 40% от електроенергията на България.

2010

2010

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е
приходи
най-голямата топлоелектри522 139
ческа централа на Балканите.
хил. лв.
Дружеството е 100% държавпечалба
на собственост. Работи с осем
12 724
енергийни блока с обща мощхил. лв.
ност от 1 586 MW и осигуряработници
ва над 20% от използваната в
2 445
страната електроенергия.
През последните години дружеството извърши модернизация на енергийните си мощности
и с това запазва водещата роля на централата и
през следващите 20 години. Подменени са турбини и генератори, като всички съоръжения са
изпълнени от японската фирма Тошиба.
През 2011 година са направени инвестиции
от 167 млн. лева. Сумата се разпределя най-вече
за дейностите по изграждането на сероочистващите инсталации (СОИ) на блокове 5 и 6; инсталация за обезводняване на гипс от СОИ и рехабилитация на блок 5.
Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България.
Най-мащабният проект по изграждането на СОИ на блокове 5 и 6 е на стойност 167
млн. лева и се финансира изцяло със собствени средства на централата. Главен изпълнител
е консорциум Идреко Инсигма, а подизпълнител – Енергоремонт Холдинг. В края на 2011
година завърши изграждането на абсорбера.
Съоръжението е с височина 135 метра и е изработено от GPR материал, който се състои от
полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени
влакна. Технологията беше приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за
блокове 1 и 2; 3 и 4; 7 и 8. Ефективността на съоръженията за пречистване на вредните газове е
над 94%.
В края на 2011 година ТЕЦ Марица изток 2
ЕАД успешно защити сертификата си по околна
среда (ISO 14001:2004) за следващите три години. Подновеният сертификат доказва, че дейността на ТЕЦ Марица изток 2 EAД е в съответствие с европейските екологични норми.
В ТЕЦ Марица изток 2 EAД в началото на 2012
година работят 2 445 души.
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2011

2010

2010

През пролетта на 2011
приходи
година започна работа ТЕЦ
25 272
Ей И Ес Гълъбово. Централата
хил. лв.
достигна проектната си инпечалба
сталирана мощност от 600
3 668
MW в края на годината. Тя
хил. лв.
е собственост на американработници
ската енергийна компания
330
AES, която инвестира в изграждането на ТЕЦ-а 2,6 млрд. лева.
Друга дъщерна фирмата на AES (Ей И Ес Солар)
изгражда седем фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност от 20,6 мегавата.

22

2010

2010

Четвъртата по значеприходи
ние електроцентрала (ТЕЦ
189 550
Брикел), която е и най-старахил. лв.
та в комплекса и има 50-гопечалба
дишна история, работи от
23 980
края на 2010 година с намахил. лв.
лени мощности и спря проработници
изводството на електрическа
1 265
енергия за два месеца през
пролетта на 2011 година. От лятото на 2011 година Брикел ЕАД, след изграждането на сероочистваща инсталация, получи ново комплексно разрешително за работа и възобнови дейността си.
Предприятието е единственото в България за
производство на брикети от лигнитни въглища,
предназначени за битово отопление. Годишният
обем е около 200 хиляди тона брикети.

2011

Една от ключовите сделки, извършени в
енергийния сектор през 2011 година и засягащи основни активи в региона на Стара Загора, е
придобиването на дела на италианската компания Enel в една от топлоелектрическите централи от КонтурГлабал Марица изток 3, дъщерна
фирма на американската компания ConturGlobal.
ContourGlobal е международна енергийна
компания със седалище в Ню Йорк. Експлоатира
мощности от 3 250 MW, като най-голямата от тях
е в България. Има 1 500 служители в предприятия от 4 континента и оперира електроенергийни централи и съоръжения, използващи природен газ, въглища, течни горива, биомаса, водни,
вятърни и соларни ресурси. През 2011 година
общият оборот на групата е около 900 млн. американски долара.
Дружеството на ContourGlobal в България
притежава 73% от активите на ТЕЦ-а, а останалата част е собственост на държавната Национална
електрическа компания (НЕК). ТЕЦ-ът работи от
2009 година в пълно съответствие с европейските екологични стандарти. От края на 2010 година
електроцентралата е сертифицирана за работа
по системи за управление на околната среда и
за здравословни и безопасни условия на труд
(ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007).
ТЕЦ КонтурГлабал Марица изток 3 разполага
с инсталирана мощност от 908 MW и осигурява
12% от електроенергията на България.

Съоръженията се намират в Североизточна
България и в дейностите по въвеждане в експлоатация се инвестират 94 млн. лева. Те ще бъдат
завършени до средата на 2012 година
От 2009 година AES експлоатира и вятърен
енергиен парк, разположен край морския град
Каварна. Изграждането струваше 527 млн. лева.
Паркът има 52 турбини в обща мощност от 330
MW и може да произвежда до 340 гигаватчаса
(GWh) електроенергия на година.
Трите инвестиции – в ТЕЦ-а край Гълъбово
и за използването на възобновяеми енергийни
източници, превръщат AES в най-големия инвеститор в България през последните три години.
AES има 15-годишен договор с НЕК за изкупуване на електроенергията, като цената, която
получава от държавната компания, е сред найвисоките в страната.

През 2011 година регионът на Стара Загора
затвърди позициите си и като производител на
„зелена“ енергия, добивана от възобновяеми
енергийни източници. Добри практики при
оползотворяването на природните ресурси са:
вятърният парк Ветроком, соларните инсталации на Руно – Казанлък АД, Севатех ЕООД, Верея
пласт АД и други; оползотворяването на дървесни отпадъци от производството на Средна
гора АД; производството на брикети от отпадъчен продукт при производството на слънчогледово олио от Гайтек Олива ООД и други.
Вятърен парк Ветроком има обща генерираща мощност от 72,5 MW, като изграждането
на съоръженията с мощност от 22,5 MW бяха
завършени през 2011 година. Това е най-големият високопланински вятърен парк в България.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година
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2011

2010
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Предприятията, които преработват различни суровини и произвеждат стоки на територията на област Стара Загора, са около 1 500. Те се
занимават с многообразни дейности, като водещите отрасли са производството на: електрическа енергия; храни; напитки; метални изделия и
конструкции; машини; платове и дрехи; изделия
от пластмаси и каучук и други.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

2010

Водещата в България
приходи
пивоварна Загорка АД ще
141 979
продължи и през 2012 годихил. лв.
на да изпълнява мащабна
печалба
инвестиционна програма.
22 103
Дружеството ще завърши
хил. лв.
през настоящата година изработници
граждането на екологичен
549
склад за готова продукция в
Стара Загора. Това е първата сграда, сертифицирана по стандарта BREEAM в България, и първа по рода си сред всичките 140 пивоварни на
Heineken в света. Площта на новия склад е около 3 000 кв. м, а инвестицията е в размер на над
2 млн. лева.
Пивоварната започва историята си през
1902 година и през 2012 г. отбелязва 110-ата си
годишнина. Днес предприятието е част от групата Хайнекен и Кока-Кола Хеленик и е собственост
на холандската компания Брюмастерс холдинг
лимитид. Предлага на пазара 7 вида бира, като
основното производство е съсредоточено върху две от най-популярните за България марки –
Ариана (с пазарен дял в България от 20%) и
Загорка (14%). Въпреки спада в потреблението
на бира в България през последните три години,
Загорка АД запазва обема на продукцията си и
постигна много добрите финансови резултати.
Продажбите на пивоварната са в размер на 1,5
млн. хектолитра годишно, като пазарният дял е
около 35%. Почти цялата продукция на пивоварната е предназначена за вътрешния пазар, като
зад граница се предлагат неголеми количества
бира от марката Загорка.
През 2011 година компанията инвестира в
нова филтрираща линия, разшири складовите си
площи и увеличи броя на наливните инсталации
и хладилните витрини, които имат търговско
приложение.

2010

2010

Доставката на елекприходи
троенергия до абонатите
344 752
хил. лв.
в област Стара Загора се
извършва от ЕВН България
печалба
Електроразпределение
39 921
АД. Дружеството има над
хил. лв.
1,6 млн. абонати в Южна
работници
България. То е собственост
2 172
на австрийското енергийно предприятие EVN. Първоначално компанията притежава 67% и в края на 2011 година
изкупи дела на държавната НЕК. Сделката на
стойност 90 млн. лева оформи мажоритарен
дял на австрийската компания от 97,8% в ЕВН
България Електроразпределение АД и 99,7%
в другото дъщерно дружество ЕВН България
Електроснабдяване АД.
За периода 2005 – 2011 година ЕВН България
Електроразпределение АД инвестира над 900
млн. лева за модернизация на инфраструктурата и за намаляване на технологичните загуби по
преносната мрежа. В съоръжения на територията на област Стара Загора през 2011 година са
вложени 6,5 млн. лева. Инвестиционната програма на дружеството за 2012 година е на стойност
128 млн. лева. От тях за развитие на мрежата се
влагат 34 млн. лева, а за дейности, свързани с
производството на ток от ВЕИ – 13 млн. лева.
През 2012 година на територията на област
Стара Загора предстои изграждането на 21 нови
трафопоста и поставянето на 87 км нови електропроводи със средно и ниско напрежение. Ще
приключи и въвеждането на дистанционно отчитане на електромерите в жилищните сгради.
Тези дейности се финансират с 14 млн. лева.

Преработваща
промишленост

2011

Годишното му производство е 125 GWh електроенергия. С дейността си паркът ще спести над 2
млн. тона въглеродни емисии.
На територията на областта работят и две
водноелектрически централи: ВЕЦ – Копринка
(7 MW) и ВЕЦ – Стара Загора (22,4 MW), които са собственост на Енерго-Про България ЕАД.
Дружеството е най-големият частен производител на електричество, добивано чрез водноелектрически централи в България. Предприятието
разполага с обща инсталирана мощност от 103
мегавата и произвежда годишно 255 хил. мегаватчаса електроенергия. На територията на
Стара Загора са изградени и няколко микро ВЕЦ,
които се експлоатират от държавното дружество
Водоснабдяване и канализация ЕООД.
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2011

2010

2010

приходи
Старозагорското пред49 433
приятие КЕН АД има трахил. лв.
диции в производството
печалба
на колбаси от 1991 година.
1 968
Дружеството пусна в експлохил. лв.
атация през 2009 година моработници
дерно предприятие за пре244
работка на месо, оборудвано
с линии на водещи в света производители на
машини за месопреработвателната индустрия
(Fessmann, Alpina и други). Производственият
капацитет на предприятието е от 60 тона колбаси на ден. Гарантираното качество, постоянният
вкус на колбасите и разнообразната продуктова
гама превърнаха КЕН в една от най-известните
български марки. През последните години КЕН
е един от лидерите на пазара за малотрайни варено-пушени колбаси в България и има пазарен
дял от около 10%. Основен продукт са кренвиршите. Фирмата предлага продуктите си чрез големите търговски вериги и териториални дистрибутори.
Предприятието работи със суровини, доставени от регламентирани доставчици от
държави на Европейския съюз и от България.
Произвежданите от КЕН АД продукти не съдържат ГМО, от състава им са изключени и съставките, съдържащи соя.
През последните три години компанията
активно комуникира с потребителите си чрез:
присъствие на специализирани изложения в
България и чужбина; организиране на масови
кетъринги, сред които бяха фестивалът Spirit of
Burgas и концертът на АC/DC в София; рекламни
кампании; социалните мрежи.
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2010

приходи
Бисер Олива АД е водещ
35 984
за България производител
хил. лв.
на висококачествени распечалба
тителни хранителни масла.
344
Предприятието работи от
хил. лв.
1947 година. Днес то е част от
работници
структурата на групата Градус.
158
Извърши технологично обновяване на производството си и има капацитет за
преработка на 550 тона слънчогледово семе за
денонощие. При добив от 225 тона сурово масло,
предприятието може да достигне производствен

2010

2011

2010

2010

Градус е най-големиприходи
ят производител на пти60 924
че месо в България. Във
хил. лв.
фирмите на компанияпечалба
та работят 1 100 души.
1 495
Произвеждат се над 150
хил. лв.
вида различни продукти
работници
от пилешко месо с марката
435
Градус. Дружеството разполага с най-голямата люпилня в страната, като
годишният капацитет е над 36 млн. броя еднодневни пилета.
Фуражният завод на Градус произвежда 80
хил. тона фураж годишно, а родителските ферми, разположени в Ямбол и Русе – над 42 млн.
разплодни яйца. Годишно в специализираните
ферми се отглеждат над 20 млн. бройлери.
Заводът за преработка на птичи меса в
Стара Загора е с капацитет за преработка на
8 000 птици на час. Годишното производство е
40 хил. тона пилешко месо, разфасовки, колбаси, полуфабрикати и деликатесни месни продукти. Предприятието е единственото в България,
което разполага с технология за автоматизирано машинно обезкостяване на птиците. Прилага
се и хуманно отношение при третирането на
птиците. Предприятието е сертифицирано по
стандартите НАССР, QS и ISO. Продукцията му се

предлага на вътрешния пазар и се изнася в държави от Европа и Азия.
Кланицата на Градус в Стара Загора е най-голямата на Балканите и е сред водещите по преработка на бели меса в Европа.

2011

Загорка АД има устойчива социално ангажирана политика, която е в полза на местната общност. През 2011 година пивоварната изпълни
социалната програма под надслов „Създаваме
по-добро бъдеще”. 10 проекта на местни организации получиха финансиране на обща стойност
100 309 лева. Средствата бяха дарени целево за
дейности в три области: здравеопазване, околна
среда и образование.
Дарителската програма на Загорка АД получи висока оценка за обновения си механизъм и
успешна реализация, както на регионално, така
и на европейско ниво. В края на май 2011 година
тя беше представена в Европейския парламент
като добра практика по време на кръгла маса за
ролята на европейските пивовари в развитието
на местните общности. В началото на юли 2011
година на компанията беше присъдена наградата „Заедно” на фондация Работилница за граждански инициативи. Наградата е в категория
добро сътрудничество между бизнеса и неправителствена организация.
Акцентът през 2012 година в социалната
програма на пивоварната е да подкрепя проекти, насочени към опазване на околната среда.

т

2011

2010

2010

Прогрес АД е фирма с
приходи
над 100-годишна история.
16 895
Днес е лидер на Балканския
хил. лв.
полуостров при производпечалба
ството на висококачестве205
ни технически отливки от
хил. лв.
сив и сферографитен чугун.
работници
Клиенти на предприятието
400
са световно известни фирми от областта на хидравликата, енергетиката, автомобилната и тракторната промишлености и от други браншове.
Дружеството, което е част от структурата на
Холдинг Загора, се утвърди и като производител
на декоративни отливки с приложение при парково и улично осветление и оборудване (улични
и паркови осветителни тела, пейки, антипаркинг
колчета, кошове за отпадъци и др.).
Прогрес АД разполага с модерна лаборатория,
която е акредитирана и извършва пълен контрол
на: входящи суровини; характеристики на стопения материал и формовъчната смес; физични,
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2010

приходи
В структурата на Холдинг
14 023
Загора влиза и Хранинвест –
хил. лв.
Хранмашкомплект
АД.
печалба
Дру-жеството разполага с
522
модерно и високотехнохил. лв.
логично предприятие за
работници
производство на машини
511
и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и за механична
обработка на детайли от максимално широка
гама. Производствената програма на фирмата
включва над 2 000 вида машини, възли и оборудване. Извършва и производство на инструменти –
щанци, шприцформи, щампи за горещо коване и
други. Хранинвест – ХМК АД разполага с най-съвременно оборудване за изработка на заварени
конструкции и всички необходими за дейността си
сертификати. Продукцията на фирмата се изработва по индивидуални поръчки и е предназначена
до голяма степен за износ в страни от Европейския
съюз, САЩ и Близкия изток. Дружеството преодоля кризата през 2010 година и през 2011 година

2010

2011

2010

2010

Старозагорското предприходи
приятие за изковки от въг7 737
леродна и легирана стохил. лв.
мана Пресков АД е част от
печалба
структурата на Холдинг
1 167
Загора ООД. През 2011 гохил. лв.
дина реализира мащабен
работници
проект за технологична
191
модернизация на стойност
над 10 млн. лева, финансиран от Оперативна
програма „Конкурентоспособност“. В рамките на
проекта е внедрено модерно оборудване, с което дружеството отговаря на всички европейски
изисквания и повиши енергийната ефективност
и производителността на труда.
Дружеството работи с над 30 български и 20
чуждестранни фирми, като изделията се изработват предимно по индивидуални поръчки и
сериите са предназначени за износ зад границите на България. През 2011 година предприятието
има ръст на оборота с около 30% и разшири списъка на търговските си партньори и на гамата от
изделия, които произвежда.

химични и механични характеристики на готовите изделия.
Прогрес АД е сертифицирано по системите
за управление ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007.
През 2011 годшина дружеството реализира
над 30% ръст в обемите спрямо 2010 година.
Увеличен е и броят на клиентите, използващи
висококачествени отливки, които са предимно световно известни компании, сред които е и
Bosch Rexroth.
Прогрес АД покрива над 70% нуждите от отливки за българското машиностроене.
През 2011 година в дружеството са инвестирани средства за нови машини за леярски модели, за смяна на филтърните тела, с цел подобряване на околната среда, и за повишаване на
квалификацията на персонала.
През 2012 година се планират инвестиции от
около 2 млн. лева за закупуване на нови пещи,
което ще доведе до повишаване на повиши
енергийната ефективност.

2011

капацитет от 3 200 бутилки на час. Освен слънчогледово олио Бисер Олива произвежда високопротеинов слънчогледов шрот, лецитин за хранителни цели и други.
Бисер Олива АД има добра практика и като
социално-отговорна компания, като подпомага
различни кампании и организации.

2010
2010
2011

2010
2010
2011

приходи
Стандард Профил Бълга27 491
рия АД е сред водещите
хил. лв.
дружества в Европа за пропечалба
изводство на екстериорни
2 962
каучукови уплътнителни сисхил. лв.
теми за автомобилната инработници
дустрия. Предприятието е
678
изцяло експортно ориентирано. Сред клиентите му са: Фолксваген (VW),
Фиат (Fiat), Дженеръл Мотърс (GM). От 2011 година изпълнява поръчки и на Рено Дачия. През
2012 година работи по два мащабни проекта за
Фолксваген Амарок и за Фиат L0 с инвестиции
за над 2 млн. лева, което включва оборудване и

2011

2011

2010

2010

Зар. Им. Екс ЕООД се утприходи
върди като най-динамично
42 891
развиващата се търговска
хил. лв.
компания, като постигна
печалба
значителен ръст на оборо198
та и печалбата си. Фирмата
хил. лв.
търгува на едро с пакетиработници
рани храни и консерви.
26
Дейността се допълва и от
други фирми с обща собственост, които се занимават с производство на храни и с търговия.

приходи
Групата Зара обединява
182 354
фирми (основното предприхил. лв.
ятие е Зара - Е ООД), които
печалба
извършват търговия на едро
3 011
и услуги, свързани с горива и
хил. лв.
продукти от нефт и смазочработници
ни материали. Разполага с
139
верига от бензиностанции и
с два терминала за съхранение и обработка на
горива. Предприятията имат собствен специализиран автомобилен транспорт за горива и химикали, а също и лаборатория за анализиране на
енергийните продукти. Фирмите от групата извършват също транспорт и доставка на газ пропан-бутан; пътен битум; обработка и съхранение
на нефтопродукти в данъчни складове; горива за
отопление и др.

2010

2011

2010

2010

приходи
Ате Пласт ООД е воде22 643
що предприятие в България
хил. лв.
за производство на полипечалба
мерни фолиа и опаковки.
49
Произвежда
бариерни
хил. лв.
5-слойни коекструдирани
работници
фолиа за нуждите на храни139
телно-вкусовата промишленост и термосвиваеми технически фолиа с
приложение в други промишлености. Изделията
са различни по вид – чували, калъфи, салфетки
и други, а също и платна от 20 сантиметра до 6
метра, които се използват при транспорт, в селското стопанство и в строителството.

в топлоелектрическите ценприходи
трали в региона – Ей И Ес
6 716
Гълъбово,
КонтурГлобал
хил. лв.
Марица изток 3 и ТЕЦ
печалба
Марица изток 2. Работата
е
958
е свързана с поддръжка и
хил. лв. с
ремонти на съоръженияработници
та и с доставки на части и
139
елементи. През 2011 година
Ел Контрол постигна значително по-добри финансови резултати в сравнение с предходната
година. Успешно се развиват и електроизпитвателната лаборатория към дружеството и цехът
за производство на ел. табла. Дружеството е
партньор на световната компания ABB и разполага със сертифицирани сервизни инженери и
апаратура за ремонт на честотни регулатори.
Планира се тази дейност да се развие значително през 2012 година, защото е пряко свързана с
нуждите на предприятията от енергийния сектор в страната.

2010

2011

2010

2010

увеличи оборота си с около
приходи
30%.
62 819
М+С Хидравлик АД е
хил. лв.
водещ в Европа и света
печалба
производител на нискоско7 456
ростни, високо моментни,
хил. лв.
орбитални, хидравлични
работници
мотори,
хидростатични
1 068
сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари. Основни акционери в дружеството са Стара планина холд АД,
Индустриален капитал холдинг АД и М+С 97 АД.
За 2011 година М+С Хидравлик АД отчита ръст
на печалбата преди данъчно облагане от 115%
(на годишна база спрямо 2010 година), възлизаща на 16,1 млн. лева. Нетните продажби на дружеството за 2011 година са се увеличили с 47%
на годишна база, спрямо предходната 2010 година и са на стойност 91,9 млн. лева.

Ел Контрол ЕООД извършва електромонтажни и ремонтни дейности в областта на енергетиката. През последните три години насочи
дейността си и в областта на строителството,
като обектите отново са свързани с енергетиката и с изграждането на подстанции с високо
напрежение. Дружеството изпълнява проекти
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нов склад за готова продукция. Това ще осигури
нови 150 работни места.
През 2011 година работните места са увеличени с 25% и в началото на 2012 година броят на
заетите е 678 души. Ръководството на дружеството въведе системата TPS - Тойота производствени
системи. Целта е да се постигне най-високо ниво
на ефективност и повишаване на производителността. Акцентът се поставя върху човешкия фактор и използването на неговия потенциал.
Стандард Профил България АД провежда
устойчива корпоративна социална политика,
инвестирайки в подобряване условията на труд
и почивка. През 2011 година дружеството покри
изискванията на стандарт OHSAS – 18001. През
януари 2012 година получи и национална награда за дейността си в сферата на управление на
човешките ресурси.

2011

2010

2010

Успешна 2011 година с
приходи
26 111
ръст на оборота от около
хил. лв.
20% отчита Медина Мед АД.
Основната дейност е свърпечалба
зана с регенерат на гуми
812
за тежкотоварни машини.
хил. лв.
Фирмата е директен вноработници
сител на автомобилни гуми
98
на Michelin, Continental
и Goodyear и предлага цялата им продуктова
гама. Основни клиенти на Медина Мед са фирми,
извършващи товарен и пътнически транспорт,
строителство и добив на руда. Предприятието
разполага с машини за регенерат на гуми със
специфичен протектор, които осигуряват експлоатацията на тежкотоварни машини при натоварване над 200 тона.
Конкурентно предимство пред предприятия
от други региони на България дава възможността фирмите от Стара Загора да ползват природен
газ. Горивото се доставя от газоразпределителната компания Овергаз Инк. АД. Стара Загора е
на второ място в страната по брой газифицирани потребители. Според дължина
на газопреносната мрежа, която е 127 км,
градът се нарежда на трето място, след
София и Варна. Фирмите от Стара Загора,
които ползват като гориво природен газ, в
началото на 2012 година са 318, а битовите
абонати са близо 3 000. Сред най-големите
клиенти на газоразпределителната компания Овергаз Инк. са пивоварният завод
на Загорка, текстилната фабрика на Ембул
Инвестмънт и 4-те метанстанции в града.
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Строителство
Строителството остава най-сериозно засегнатият сектор на икономиката, като кризата се
отрази и на всички предприятия от региона на
Стара Загора. През 2011 година беше продължено и завършено строителството на сгради с
жилищно предназначение и на сгради с търговски площи в градовете Стара Загора и Казанлък.
Пуснатите в експлоатация за последните две
години сгради са около 90. Сред тях са физиономичните за Стара Загора Мол Галерия и комплексната многофункционална сграда на Сити
център. Приключи изграждането и е пусната в
експлоатация пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора; големи обекти за
енергетиката, сред които и ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово.
Приключи и изграждането на вятърния парк
Ветроком, разположен на билото на Стара планина. През 2012 година предстои завършването
на отсечката от автомагистрала „Тракия“, която
преминава през територията на област Стара
Загора.
В същото време десетки проекти остават без
необходимото финансиране и изграждането им
е спряло. Приходите в сектора през 2010 година са с около 40% по-малко от предходната година. Спадът продължи и е от 8% за първите 6
месеца на 2011 година. Причината за кризата е
в приключването на големите проекти и липса
на нови инвеститори. През 2012 година се очаква инвеститорският интерес да бъде още по-малък. Това означава, че част от фирмите ще преустановят дейността си. През последната година
една четвърт от строителните фирми в България
спряха работа и бяха извадени от строителния
регистър. В област Стара Загора това се случи с
близо 12% от дружествата в сектора.
Добрите примери за мащабни проекти на
територията на област Стара Загора през 2012
година са в областта на пътното строителство и
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СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД
За компанията: Стандард Профил България АД е ос-

About Company: Standard Profil Bulgaria

нована през 2004 г. и е част от групата Стандард Профил
– производител на уплътнения за автомобилната индустрия в световен мащаб. През изминалите шест години
фирмата разшири асортимента на производството си и
откри много нови работни места.

was established in 2004. The company is part of
Standard Profil Group – global manufacturer of
automotive seals. During the last six years the
company expanded its production range and
opened new working places.

Производство: Фирмата произвежда уплътнителни

Manufacturing: The

системи за автомобилната индустрия. Компанията залага
на непрекъснато подобрение на качеството и процесите
за задоволяване високите изисквания на клиентите си.

Company produces
rubber sealing systems for the automotive
industry. The company relies on continuous
improvement of quality and processes to meet
the high requirements of its customers.

Клиенти: Стандард Профил България АД работи само
за износ, доставя готови изделия на над десет завода,
разположени на четири континента. Основните клиенти
на дружеството са:
Фолксваген
ФИАТ
Дженерал Mоторс

Customers: Standard Profil Bulgaria produces
only for export, supplying its products to more
than ten factories located on four continents. The
main customers of the company are:
General Motors, FIAT, Volkswagen

Гаранция за качество:

Quality assurance: The activity of Standard

Дейността на Стандард Профил България АД е сертифицирана по международно признати стандарти:
ISO 16949 – за автомобилната индустрия;
ISO 14001 – за опазване на околната среда.

Profile Bulgaria is certified on internationally
standards:
ISO 16949 - for the automotive industry;
ISO 14001 - for environmental protection.

Ул. „Никола Петков“ 12, Стара Загора 6000
Тел. 042/ 610 500, факс 042/ 621 273; www.standardprofil.com
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Пи Ес Ай АД е водеща компания в структурата на Трейс Груп Холд АД и водеща строителна
компания в Югоизточна България. Дружеството
е приключило успешно редица проекти от
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2010
2010

В пътно-строителния бранш през 2012 година също предстои сериозен процес на преструктуриране. Причината е, че работата по всички
големи обекти, свързана с изграждането на
автомобилни магистрали, е в напреднала фаза
или са избрани изпълнителите на незавършените лотове. При осигуряване на финансиране,
фирмите от сектора на пътното строителство ще
насочат дейността си към рехабилитацията на
шосета от републиканската пътна мрежа. Друга
потенциална ниша е ремонтът на четвъртокласните общинските пътища и на градската инфраструктура. Тези дейности могат да бъдат възлагани от общинските администрации, които се
очаква да станат най-големият бенефициент по
ОП Регионално развитие.
Възможности за работа на пътно-строителните фирми създават и неусвоените средства по
ОП Околна среда за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и регионални
депа за третиране на отпадъци.
Български фирми ще насочат техника и работна ръка за изпълнение на проекти в съседни държави като Сърбия, Македония, Косово и
Албания, а също и в страните от Близкия изток.

национално значение. Има
приходи
участие и в строителни
120 913
проекти извън България.
хил. лв.
Дейностите на Пи Ес Ай са
печалба
насочени предимно към
196
ново строителство, оснохил.
лв.
вен ремонт и реконструкработници
ция на участъци от пътната
316
мрежа на България, а също
и към поддръжка на градска инфраструктура.
Дружеството работи успешно по проекти,
финансирани от държавата и от оперативните
програми на Европейския съюз и съфинансирани от Европейската инвестиционна банка и
Европейска банка за възстановяване и развитие.
Основните проекти през последните години
са проектирането и строителството на военното
летище край Пловдив, което покри всички изисквания на НАТО; дейности по изграждането на
метрото на София (като водещ партньор в обединение Метро Младост) на стойност 222 млн.
лева; строителството на отсечки от автомагистрала „Тракия“.
През 2011 година изпълни пътно-строителни и ремонтни дейности на територията на
общините Симеоновград, Чирпан, Казанлък,
Павел баня и други. Като партньор на сдружение
Магистрала Трейс дружеството изпълнява строителството на лот 2 на автомагистрала Тракия в
отсечката от Стара Загора до Нова Загора (31,8
км). Проектът е на стойност 138 млн. лева и приключва през юли 2012 година.
2011

това се дължи на изграждането на отсечки от магистралите „Тракия“ и „Марица“.
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За контакти:
6000 Стара Загора
ул. Хаджи Димитър Асенов 139
ет. 1, офис 1 и 2
Звено „Регистър“
Телефон: 042/ 604 813
Факс:
042/ 604 813
ел. поща: stzagora_register@ksb.bg

www.ksbsz.com

Технически секретар
Телефон: 042/ 600 676
Факс:
042/ 604 813
ел. поща: stzagora_office@ksb.bg
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ОКАЧЕНИ ФАСАДИ
AL И PVC ДОГРАМА
www.link-bg.com
Офиси:
• София
02/ 9714 849
• Пловдив
032/ 968 190
• Русе
082/ 826 895

Централен
офис:

042/ 603 552
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Земеделие

Безработица
Безработицата в България през декември
2011 година е 10,4%. В бюрата по труда са регистрирани 342 422 безработни лица, което е с
15 152 души повече спрямо ноември 2011
година. На годишна база, спрямо декември
2010 година, броят на безработните се запазва непроменен. Нивото на безработицата в област Стара Загора през последния
месец на годината е 8,9%. Областта е на 5-о
място в страната по най-нисък ръст на безработицата – след София град, Габрово, Варна
и Бургас. Броят на икономически активното
население в област Стара Загора е 147 697,
а на регистрираните безработни – 13 182.
В община Стара Загора процентът на безработните спрямо икономически активното население през декември 2011 година е 6%. Това
е най-ниското ниво в региона. Безработицата
е най-висока в общините Николаево (44,2%) и
Братя Даскалови (35,7%).

0
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Опан

Николаево

Гурково

Братя Даскалови

Мъглиж

Павел баня

Гълъбово

Чирпан

Раднево

Казанлък

Равнище на безработицата
по общини

Стара Загора

Земеделието е сред най-динамично развиващите се сектори в региона на Стара Загора.
Благоприятен фактор за това е качеството на
земите със селскостопанско предназначение.
В област Стара Загора те са с категории от 2-ра
до 10-а, като преобладават 4-та и 5-а. В районите
с по-ниски категории, на север от Казанлък, успешно виреят етерично-маслени култури и найвече маслодайната роза и лавандулата.
Земеделските производители в област Стара
Загора са около 2 500, като почти 70% от тях са
производители на зърно. През последните 10 години машинният парк в стопанствата е обновен
около 65%, предимно с финансиране от програма САПАРД, Програмата за развитие на селските
райони и чрез кредитиране от банки.
През 2011 година са реализирани рекордни
за последните 20 години добиви при ечемика и
пшеницата, съответно 380 кг/дка и 400 кг/дка.
Заради неблагоприятните метеорологични условия добивите при слънчогледа и царевицата
са чувствително по-ниски от 2010 година – средно 180 кг/дка при слънчогледа и 350 кг/дка при
царевицата.
Чувствително по-ниски добиви и
45
при пролетните и при есенните култури се очакват през 2012 година заради
продължителните засушавания в края
40
на предходната година. Особено ще пострадат площите, засети с рапица. По
данни на зърнопроизводители пропад35
налите площи са между 50 и 80%. С тази
маслодайна културата са засети между
30
6 и 8% от обработваемите площи в региона на Стара Загора.
През последните години в региона
25
на Стара Загора не се отглежда памук.
Културата става нерентабилна заради
липса на работна ръка и заради високи20
те субсидии, които получават земеделските производители в съседна Гърция
за нея.
15
Постепенно фирми в България започват да инсталират съоръжения за
10
преработка на биомаса, за да намалят
разходите си за енергия. Очаква се през
следващите години да се увеличи тър5
сенето на растителни отпадъци от селското стопанство.

Община

Икономически
активно
население
(брой)

Регистрирани
безработни
(брой)

Поспъпили
на работа
през месеца
(брой)

Регистрирани
до 29 години вкл.
(брой)

Брой
Равнище на
безработни
безработица
за едно
свободно място
(%)

Стара Загора

78 315

4 659

151

994

24

5,9

Казанлък

34 403

2 449

103

531

18

7,1

Раднево

8 793

722

10

173

55

8,2

Чирпан

7 532

1 683

17

460

34

22,3

Гълъбово

5 466

515

6

129

61

9,4

Павел баня

5 045

757

6

181

31

15,0

Мъглиж

2 841

772

10

216

202

27,2

Братя Даскалови

2 123

757

2

211

65

35,7

Гурково

1 477

314

2

62

18

21,3

Николаево

1 073

474

1

141

22

44,2

629

80

1

21

41

12,7

3 282 740

342 422

8 996

67 838

19

10,4

гр. София

665 475

22 454

1 124

3 939

8

3,4

Пловдив

302 681

27 334

636

6 352

32

9,0

Варна

222 697

17 379

585

3 769

24

7,8

Бургас

188 448

16 285

394

3 181

45

8,6

Благоевград

151 333

18 689

723

3 786

19

12,3

Стара Загора

147 697

13 182

309

3 119

18

8,9

Пазарджик

115 297

17 377

481

3 648

17

15,1

Софийска

109 181

13 366

566

3 331

11

12,2

Велико Търново

108 453

11 834

333

2 022

32

10,9

Плевен

107 641

15 374

274

2 916

30

14,3

Хасково

104 465

11 654

282

2 397

25

11,2

Русе

102 880

10 093

321

1 700

10

9,8

Добрич

79 873

10 254

281

1 876

24

12,8

Сливен

78 097

12 399

183

3 199

24

15,9

Шумен

76 138

13 276

182

2 472

15

17,4

Враца

74 912

12 981

187

2 424

43

17,3

Перник

60 837

5 574

167

1 130

44

9,2

Кърджали

60 746

8 830

156

1 277

27

14,5

Монтана

60 045

11 334

154

2 359

15

18,9

Смолян

58 440

11 156

593

1 575

8

19,1

Кюстендил

56 911

7 362

154

1 589

9

12,9

Ловеч

55 868

8 637

179

1 620

39

15,5

Ямбол

55 779

7 878

140

2 015

28

14,1

Габрово

54 178

3 778

120

599

16

7,0

Разград

52 154

9 418

122

1 460

47

18,1

Опан
Област
Общо за страната

Търговище

49 168

9 455

121

1 358

36

19,2

Силистра

45 518

8 293

136

1 411

35

18,2

Видин

37 828

6 776

93

1 314

18

17,9

Данни: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора, към 31 декември 2011 година
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Преки чуждестранни
инвестиции, направени
според държавите

Преки
чуждестранни
инвестиции

Държави

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
в област Стара Загора имат непрекъснат ръст
през последните години. За 2010 година общата
сума на ПЧИ в предприятията е 573,5 млн. евро.
Това представлява ръст от 35% спрямо инвестициите, направени през предходната година. Найголяма е сумата, инвестирана в предприятия в
община Гълъбово – 358,5 млн. евро. Следват община Стара Загора със 145,2 млн. евро и община
Казанлък с 42,6 млн. евро.
Данни на НСИ за 2010 година показват, че
ПЧИ в България възлизат на 22,1 млрд. евро, като
това е с 8,2% повече в сравнение с 2009 година.
По данни на БНБ преките инвестиции в страната за месеците от януари до октомври 2011 г.
са 668 млн. евро (1,7% от БВП), при 1 126,6 млн.
евро (3,1% от БВП) за януари – октомври 2010 г.
Около 60% от чуждестранните инвестиции
са направени в енергийния сектор. Атрактивни
за чуждестранните инвеститори са също и търговията; производството на: хранителни продукти и напитки; изделия от каучук и пластмаси;
електрически съоръжения; текстил и облекло;
операциите с недвижими имоти.

Казанлък
7,4%

Чирпан
2,5%

Павел баня
1,9%

Общо за област
Стара Загора

573 532,9

Нидерландия

349 930,3

Турция

36 120,0

Кипър

28 398,5

Унгария

19 567,4

Германия

17 279,4

Гърция

12 037,0

Италия

11 333,8

Австрия

6 429,0

САЩ

6 380,8

Израел

5 685,1

Швейцария

3 193,6

Казахстан

2 673,4

Франция

1 823,0

Полша

668,4

Чехия

648,8

Белгия

314,0

Сирия

195,0

Испания

10,1

Китай

3,9
Данни: Национален статистически институт
за 2010 година

Раднево
0,3%

Преки чуждестранни
инвестиции в предприятията,
развиващи дейност в общините
Общини

Стара Загора
25,3%

Преки чуждестранни инвестиции в
предприятията,
развиващи дейност в общините

Гълъбово
62,5%

Инвестиции (хил. евро)

Общо за област Стара Загора

573 532,9

Гълъбово

358 540,3

Стара Загора

145 154,9

Казанлък

42 550,6

Чирпан

14 195,9

Павел баня

10 780,6

Раднево
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Инвестиции (хил. евро)

1 596,7

Братя Даскалови

69,6

Мъглиж

56,5
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www.varianti-springs.com

- ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
- ТОПЛОИЗОЛАЦИИ
- ГИПСОКАРТОН
- PVC и АЛ. ДОГРАМА

Varianti Ltd.
Industrialna zona
Stara Zagora, 6000

Tel. +359 42 625 686
Tel./Fax +359 42 600 381
Mob. +359 887 664 712
E-mail: varianti@abv.bg

гр. Стара Загора, тел. 042/ 60 80 88
www.bolid.stzagora.com
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„ЕЛТЕ Инженеринг“ ЕООД е строително-инвестиционна
компания, осъществяваща цялостно изграждане на енергийни,
индустриални, инфраструктурни, търговски и др. обекти.
Важна част от дейността ѝ е реализирането на ивестиционни
проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.
Компанията е сертифицирана по международните
стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 9001:2007.

www.elte.bg
• Стара Загора, ул. ’’Темида” 5, блок Айкорис А, Тел: +359 42 984 958 / 59, Факс: +359 42 984 960
• София, Цариградско шосе, ул. „Михаил Тенев“ 12, Бизнес център Евротур 4/15, Тел: +359 02 480 61 94, Факс: +359 02 480 61 95
• Истанбул, Buyukcekmece, Alkent Mahallesi, Pelican Hill - Messina C5/1, Тел: +90 212 886 47 90, Факс: +90 212 886 96 58
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www.ctec-sz.com

1871
Нотифициран орган пред ЕК по 4 Директиви:
Директива 89/106/EEC - строителни продукти
Директива 2006/42/EC - машини
Директива 2006/95/EC - съоръжения за ниско напрежение
Директива 2000/14/EC - излъчван шум от машини и съоръжения,
които работят на открито

Изпитване на машини, съоръжения и устройства
Изпитвания на електробезопасност и електромагнитна съвместимост
Механични и химични изпитвания на строителни продукти
Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън
Акредитирана сертификация на системи за управление
по следните международни стандарти: EN ISO 9001:2008,
EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Оценка за съответствие на инвестиционни проекти
по част „Енергийна ефективност“
Обследване за енергийна ефективност на промишлеми системи

Регистрация, първоначален и периодичен преглед
на съоръжения с повишена опасност

Контрол на детски площадки за игра – открити и закрити,
параметри за електробезопасност, фактори на работната среда

Бизнес школа и център за професионално обучение,
осъществяващи семинари и обучения по ключови
компетентности и професионална квалификация
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ЦИЕС ЕООД, 6000 гр. Стара Загора, ул. „Индустриална” 2
тел. +359 42 620 368, факс +359 42 602 377, e-mail: ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com
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Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора осигурява
питейното водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадъчни води
на селищата в Старозагорска област и община Тополовград.
Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202
населени места с население 370 962 жители (99,65% от населението).
Дружеството подава вода на 5 780 промишлени и обществени абоната и
185 000 абоната от населението.

Клиентски център – Стара Загора

Дружеството разполага с:

ул. Христо Ботев 56

работилници за ремонт на водомери

тел. 042/ 251 728

лаборатория за химичен анализ на водата

klienti@wik-stz.com

бобинажна работилница
съвременна техника и механизация

работно време – от понеделник до петък
от 800 до 1800 ч.

Клиентски център – Казанлък
ул. Свобода
бода 1
тел. 0431/ 649
49 32
работно време – от понеделник до петък
от 800 до 1700 ч.
Стара Загора – Централно управление
тел. 042/ 601 096
факс 042/ 601 507
secretary@wik-stz.com

www.wik-stz.com

Дежурни телефони – 042/ 601 639, 601 648
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Община
Стара
Загора
Стара Загора е град с хилядолетна история. Разположен е в Горнотракийската низина,
която е населявана от най-дълбока древност.
Проучвания 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. Днешното име
Стара Загора е утвърдено на църковния събор в
Цариград през 1871 година.
Забележителна дата в историята на града е
31 юли 1877 година. Тогава се води една от големите битки през Руско-турската освободителна
война, при която град Стара Загора е опожарен и
сринат до основи от османските войски.
Основният камък за възстановяването на
града е положен на 5 октомври 1879 година от губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди.
Стара Загора се изгражда отново по проект
на чешкия строителен техник Лубор Байер и става първият следосвобожденски град в България
с модерно за времето си градоустройствено
планиране.
Съвременна Стара Загора е красив и динамично развиващ се индустриален град, университетски център, с богато историческо минало,
с много научни и културни институти. Тук се
намира най-новата и модерна музейна сграда
в България, обявена и за Сграда на годината. В
Стара Загора е и един от най-големите оперни
театри на Балканския полуостров. Сградата му
беше опожарена през есента на 1991 година.
След основен ремонт тя посреща посетители от
5 октомври 2010 година. В края на 2010 година тя
също е обявена за Сграда на годината.
Община Стара Загора работи по система за
управление на качеството в съответствие със
стандарта ISO 9001:2000. Системата се прилага
в работата на общинската администрация през
последните 8 години.
От 2004 година Общината има и кредитен
рейтинг, присъден от Standard & Poor‘s, който
потвърди през август 2011 година дългосрочния
кредитен рейтинг BB.
Добрата финансова дисциплина и стабилното състояние на Общината са предпоставки за
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получаване на финансов ресурс и изгодни условия за изпълнение на проекти по оперативните
програми на ЕС.
През 2012 година се планира поемане на дългосрочен заем в размер до 10 млн. лева, който
да бъде отпуснат от Фонда за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ. Сумата
ще бъде използвана през следващите години за
съфинансиране на проекти на общината по оперативните програми. Планира се средствата да
бъдат инвестирани в подобряване на водопреносната мрежа на града; дейности, свързани със
здравеопазването и транспорта на Стара Загора.
Предвидените приходи в бюджета на община Стара Загора през 2012 година са в размер
на 79,5 млн. лева. Делегираните от държавата
дейности се финансират с 42,7 млн. лева. От тях
най-голяма сума (27,7 млн. лева) се отделят за
образованието. Следват социалните дейности,
които се финансират с 6,3 млн. лева и дейности
от здравеопазването, които получават 2,7 млн.
лева. Разходите, предвидени в това перо на бюджета, са предимно за заплати и осигуровки на
работещите.
Приходите за финансиране на местни дейности, планирани през годината, са 36,8 млн.
лева. Над една трета част от тази сума (13,8 млн.
лева) се отделят за благоустрояване и подобряване на градската среда. Общо разходната част
на бюджета за 2012 година възлиза на 78,5 млн.
лева. Общината разчита и на преходен остатък
от бюджета за 2011 година в размер на 2,3 млн.
лева.
През периода 2011 – 2012 година в община
Стара Загора се изпълняват проекти с европейско финансиране за повече от 26 млн. лева. В
област Стара Загора до януари 2012 година по
оперативните програми на Европейския съюз
са финансирани 125 проектни предложения на
обща стойност 125 млн. лева. От тях 59 проекта
са свързани с дейности в община Стара Загора.
В края на 2011 година започна изпълнението
на мащабния проект „Подобряване физическата и жизнената среда на кв. Железник“. Той е на
стойност 8,6 млн. лева.
С парите се извършва реконструкция и обновяване на уличната мрежа. Изграждат се 4
паркинга, велоалея, ново улично осветление с
използване на възобновяеми енергийни източници. Други дейности по проекта са насочени
към облагородяване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки с
безопасна настилка.
Друг важен проект, който приключва през
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2013 година, е насочен към превръщане на културно-исторически паметници от античния
период на Стара Загора в туристическа атракция. Финансира се
с 4,4 млн. лева, предоставени ОП
„Регионално развитие”.
През 2011 година в Стара
Загора беше открита модерна пречиствателна станция за отпадъчни
води, която постави нов стандарт
в екологичното строителство на
България. Тя има капацитет да
преработва отпадъчните води от
бита и от производствените предприятия на града. Стойността на
строителните работи е 40 млн.
лева, като финансирането е от
програма ИСПА, Европейската инвестиционна банка и държавния
бюджет. Съоръжението работи с
висока енергийна ефективност,
като преработва метан в електроенергия, използвана за собствени
нужди.
Голяма придобивка в края на
2011 година получиха и почитателите на футбола в Стара Загора.
Градският стадион „Берое“ разполага с осветление и модерно електронно табло, които отговарят на
изискванията на УЕФА за стадион
от 4-та категория.
Започна осъществяването на
проект „Подготовка на Интегриран
план за градско възстановяване и
развитие”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. Той е на стойност от 1 млн.
лева. Проектът определя приоритети за развитие на град Стара
Загора през следващите 10 години. Готовият план за работа в дългосрочен мащаб ще бъде включен
в Националния интегриран план за
развитие „България – 2020“, което
ще позволи допълнително привличане на средства от оперативните програми, от националния
бюджет и от други международни
финансови инструменти.
През 2012 година се очаква
в община Стара Загора да бъдат
инвестирани около 13 млн. лева

Президентът на България Росен Плевнелиев на среща с ръководствата на общинската и областната администрация в Стара Загора

Именитият български поет и писател Любомир Левчев гостува на зам.-кмета на община Стара Загора Иванка Сотирова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и неговите заместници станаха кръстници на деца, лишени от родителски грижи
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за изграждане на интегрирана градска транспортна схема. С 52 млн. лева през 2012 година се
финансира изграждането на Регионално съоръжение за третиране на битови отпадъци, разположено край село Ракитница.
През юли 2012 година ще бъде изграден лот
2 на автомагистрала Тракия в отсечката Стара
Загора – Нова Загора. Изпълнител на обекта е
обединение Магистрала Трейс. Проектът е на
стойност 138 млн. лева. Финансирането е по
Оперативна програма „Транспорт“. През октомври 2011 година беше пуснато модерното пътно
съоръжение, което осигурява на пътуващите поголямо удобство и сигурност при връзката на автомагистрала Тракия със града.
Доказателство за добрия инвестиционен
климат и жизнен стандарт в Стара Загора е успешното развитие на десетки търговски вериги.
Жителите и гостите на града са клиенти на Park
Mall Стара Загора – търговски център с 30 хил.
кв. метра разгъната застроена площ, търговски
център от веригата молове Галерия (Mall Galleria)
и други. На територията на града хипермаркети
имат и веригата от магазини: Мосю Бриколаж (Mr.
Bricolage); австрийската Баумакс (BauMax); немската верига магазини от типа „Направи си сам”
Практикер (Praktiker), австрийската Билла (Billa),
немската Метро (Metro), словенската Меркатор
(Mercator), немските вериги Кауфланд (Kaufland)
и Lidl и други.
Акцент в работата на администрацията на
община Стара Загора е привличането на нови
чуждестранни инвестиции и прилагането на модели на публично-частното партньорство. При
проявен интерес от потенциални инвеститори,
общината предоставя пълна информация за условията на работа; инфраструктурата и комуникациите; нормативната уредба; състоянието на
пазара на труда и други данни.
Във връзка с подобряването на административното обслужване на гражданите, в Община
Стара Загора е разкрит „горещ телефон”, на който гражданите могат да подават жалби, предложения, сигнали за нередности и закононарушения. Градският стационарен номер е 042/ 614 613,
а абонатите на мобилните оператори могат да
използват телефон 087/ 5126 613.
Всеки четвъртък от седмицата Центърът за
информация и услуги и офисът на отдел Местни
данъци и такси на адрес бул. „Митрополит
Методи Кусев“ 35 работят за граждани с удължено работно време до 19,30 часа.
По инициатива на кмета на Община Стара
Загора Живко Тодоров, в града се създава
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Кариерен център. Целта му е да направи връзка между потребностите на работодателите и
младите хора, които завършват образованието
си. Центърът ще дава информация за свободни работни места и нивата на заплащане. Чрез
Кариерния център ще се потърси и решение на
проблема с липсата на конкретни кадри в определени професии, които са необходими на предприемачите.
Община Стара Загора спечели конкурса на
Министерството на околната среда и водите за
„Най-зелен град” в България за 2011 година в категорията за населени места от 100 хил. до 200
хил. жители. Основните извършени дейности,
описани в апликационната форма на конкурса,
са свързани с оползотворяване на отпадъчна
дървесина, получена при поддръжката на парковете в града, и използването ѝ като материал
за изработване на паркова мебел, декорация,
аксесоари и други.
Общината има утвърдени дългогодишни отлични отношения с дипломатическите мисии на
редица държави. Партньор е и в културни, социални и екологични проекти с администрациите
на градовете от различни европейски държави,
като френския Страсбург, руския Самара, гръцкия Лариса, френския департамент Де ла Дром,
полския Радом и др. Поставен е акцент върху
икономическите отношения и партньорство с
градове от Европейския съюз с цел привличане
на средства от различни програми за стимулиране на местната икономика.
Заедно с това са наложени ясни правила и
при взаимодействието с местните предприемачи и потенциалните инвеститори.
От началото на 2012 година общинската администрация работи с нова структура и с щат от
331 служители. Промяната е насочена към подобряване на работата и повишаване на контрола. Създаден е отдел „Информационни технологии“, който подобрява услугите за граждани и
фирми, достъпни по електронен път. Предимство
за гражданите дават и изнесените извън сградата на общината работни пунктове за събиране на
местните данъци и такси.
Стара Загора е домакин на много фестивали
и културни прояви. Традиционен е Фестивалът
на оперното и балетното изкуство (април – юни).
Той дава възможност на млади и талантливи артисти да дебютират успешно на Старозагорска
сцена, но заедно с това прескочи границите на
България и привлича интереса на много театри
и изпълнители от други европейски страни.
По време на фестивала се връчва Национална
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награда на името на оперната прима Христина Морфова, за принос
в развитието на изпълнителското
изкуство.
Стара Загора е европейска
сцена на куклено-театралното
изкуство. Градът е домакин на
Международен
куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро”
(септември). Той се провежда като
биенале и представя оригинални и
нетипични форми на театралното
изкуство.
Художествена галерия – Стара
Загора е домакин на Балканско квадрианале на живописта „Митовете и
легендите на моя народ”(декември –
януари). Галерията има постоянна
експозиция с картини на някои от
най-големите български 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 поетите се защитава от
Национален младежки конкурс за
поезия „Веселин Ханчев” (ноември). Той има 29-годишна история
и ежегодно дава среща на таланти
от различни творчески поколения.
Националният конкурс по
фолклор за деца „Орфеево изворче” (март); Фестивалът на маскарадните игри (март); Нощ на музеите и
галериите (септември); 24-часов
маратон на четенето „Четяща Стара
Загора” (23 април) са само малка
част от богатия календар от културни събития на Стара Загора.

Президентът Росен Плевнелиев инспектира строителството на лот 2 на автомагистрала Тракия, придружаван от общинското и областното ръководство на Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и председателят на Общинския съвет Емил Христов са гости на
официална церемония в Тракийски университет

Община Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, 6000
бул. „Цар Симеон Велики” 107
тел. 042/ 614 652, 042/ 918 652
факс 042/ 601 103
mayor@starazagora.bg
www.starazagora.bg

Държавна опера Стара Загора
Снимки в раздела: Жейна Желева
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световна верига за
чуждоезиково обучение
от 1878 г.

Обучението в Berlitz
не е един възможен избор,
то е единственият избор
София
пл. Руски паметник, бул. Македония 31, тел. 02 8517090, sofia@berlitz.bg
Пловдив
ул. Лавеле 2, тел. 032 624201, факс 032 625478, plovdiv@berlitz.bg

Открийте защо, като посетите
най-близкия клон на Berlitz
или www.berlitz.bg

Стара Загора, ул. Марин Дринов 11
тел. 042/ 603 409, факс 042/ 603 439
e-mail: globalgeo@globalgeo.eu
www.globalgeo.eu

Варна
пл. Екзарх Йосиф 5, тел. 052 639013, varna@berlitz.bg
Стара Загора
бул. Митрополит М. Кусев 40 , тел. 042 230094, sz@berlitz.bg

ПАНХИМ ООД

ПРОИЗВЕЖДА:

Гранули от Полиметилметакрилат - CRYSTACRYL®
Листове от Полиметилметакрилат и Полистирол
 6 стандартни: 2050 - 3050, 2050 - 1550
 6 по размери на клиента
• дебелина от 1,50 до 15,00 мм
• безцветни и оцветени
• прозрачни и непрозрачни релефни
• удароустойчиви
6000 Стара Загора, площадката на Агробиохим
тел. 042 615 211; 042 615 212
факс 042 602 927; 042 602 921
panchim@panchim.com; sales@panchim.com

PANCHIM Ltd

The company produces:

Polymethyl Methacrylate granules - CRYSTACRYL®
Polymethyl Methacrylate and Polystyrene sheets
  6standard: 2050 - 3050, 2050 - 1550
  6 by request
• thickness from 1,50 to 15,00 mm
• colourless and coloured
• transparent and opaque in relief
• high impact
Bulgaria, 6000 Stara Zagora, Agrobiochim site
tel. +359 42 615 211; 359 42 615212
fax +359 42 602 927; 359 42 602921
panchim@panchim.com; sales@panchim.com
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Община
Казанлък
Община Казанлък е
втората по големина в област Стара Загора. Известна е далеч зад пределите на България с богатото си културно-историческо наследство, което привлича многобройни
туристи от цял свят и особено от Япония.
През 2011 година приключи изпълнението на Интегриран воден проект на община
Казанлък – етап 1. Стойността е над 4,7 млн.
лева. Продължава изпълнението на проект за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в 7 учебни заведения. Окончателно беше завършен и въведен в експлоатация обект Природоматематическа гимназия „Никола Обрешков” –
Казанлък. Работи се по обновяване на Основно
училище „Мати Болгария” и Художествената гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. През 2012 година се извършват строително-ремонтните дейности и в: ОУ „Георги Кирков”, ОУ „Никола Вапцаров”,
ОУ „Чудомир” и гимназия „Петко Стайнов”.
Продължава изпълнението и на проектите
„Солидарност” и „Подкрепа за достоен живот”. Те
се финансират със средства на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и имат за
цел да подобрят предоставянето на социалните
услуги: личен асистент, домашен помощник и социален асистент.
Стартира изпълнението на проект за възстановяване на част от унищожения по време на пожарите през 2007 година горски фонд на територията на общината. Финансирането е по мярка
216 на Програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 64 хил. лева и с
него ще бъдат възстановени горски насаждения
на площ от 130 дка в землището на с. Овощник.
Три кметства в общината – Горно Черковище,
Бузовград и Ръжена, както и СНЦ ФК „Елтимир” –
град Крън, спечелиха финансиране и реализираха своите проекти по националната кампания
„За чиста околна среда” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.
Община Казанлък разработи редица проекти, които получиха финансиране по различни
оперативни програми.
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ОП „Регионално развитие”
Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020”, на стойност 497 хил. лева, е насочен към устойчиво и
трайно преодоляване на високата концентрация
на икономически, природни и социални проблеми в града – център на агломерационен ареал.
В плана ще бъдат определени зони за въздействие, където да бъдат насочени инвестициите за
периода 2014 – 2020 година.
Проект „Докоснати от древността”, на стойност 460 хил. лева, цели създаване и утвърждаване на ново културно събитие. То надгражда
съществуващите Празници в долината на тракийските царе. Дейностите по проекта ще утвърдят идентичността и неповторимостта на региона, като есенция от културни напластявания
от древността до наши дни, синтез на тракийска
цивилизация и неконвенционални форми на изкуствата. Събитието ще се проведе два пъти в
рамките на проекта и поне веднъж след неговото приключване. То е с продължителност 7 дена
в края на август и в началото на септември. По
проекта се предвижда и изпълнението на широка кампания за промоцията му.
Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД –
Казанлък” е на стойност 3,8 млн. лева. Изпълнява
се в периода 2012 – 2014 година. С финансирането ще бъде доставено оборудване за покриване
на медицинските стандарти на стойност близо
2,5 млн. лева и ще бъдат рехабилитирани помещенията. Ще бъде закупена и монтирана нова
медицинска апаратура. В същите помещения ще
бъдат реализирани и мерки за повишаване на
енергийната ефективност съобразно планираните в обследването за енергийна ефективност
на сградата.

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
Финансиране получи проект „Подпомагане
на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община
Казанлък”. Чрез него в продължение на 24 месеца се работи за осигуряване на подкрепяща
среда за интеграция на децата и учениците, с цел
равнопоставеното им участие в извънкласни
дейности. Проектът е на стойност 364 хил. лева.
Проект „Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък” е на стойност
372 хил. лева. В продължение на 18 месеца се
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работи за подобряване капацитета на общинската администрация
в областта на управлението на човешките ресурси. Това ще се постигне чрез използване на опита и
на добри практики на местни администрации в други държави членки на Европейския съюз (Унгария,
Германия и Франция).
Подготвен e и проект за реконструкция и модернизация на
Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води – Казанлък. От оперативна програма „Околна среда” се очаква финансиране на
стойност 23 млн. лева. Проектът трябва да бъде
изпълнен до края на 2014 г.
Община Казанлък е привлекателна и за
външни инвеститори. През 2011 година на територията на общината е реализирана сериозна
инвестиция от 70 млн. лева за изпълнението на
втория етап от изграждането на вятърен парк
Ветроком. Това е най-голямата инвестиция в общината. Вятърният парк е разположен в близост
до връх Бузлуджа, на 30 км северно от Казанлък.
Към момента той е най-големият високопланински вятърен парк в България. Годишното му
производство е 125 GWh чиста електроенергия.
Благодарение на зелената технология на енергопроизводство, паркът ще спести над 2 милиона тона въглеродни емисии през периода си на
експлоатация.
Изповядвайки ценностите на социална отговорност, Ветроком инициира дългосрочна
програма за развитие на социални проекти в
региона. Компанията осъществи редица инициативи, като поддръжка на местна инфраструктура, подобряване на базата на учебни заведения и осигуряване на ресурс за закупуване на
апаратура за болницата в Казанлък.
Крупна инвестиция започна фирма Би Си Ай
холдинг АД. Това е иновативна българо-немска
компания, създадена като дружество с инвестиционна цел в областта на възобновяемите
енергийни източници и предимно на фотоволтаичните електроцентрали. През 2011 година
на територията на община Казанлък стартира
изграждането на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от ВЕИ. Имотите,
в които ще се инсталират фотоволтаичните
централи, са разположени на 14 км северозападно от Казанлък. Общата им площ е 1 137 декара. Състоят се от нископродуктивни земи –
пасища и мери. Не се засяга горски фонд.
Предвижда се да се установи устройствена

зона за изграждане на фотоволтаичен парк с
мощност около 50 MW.
Община Казанлък има богато културно-историческо наследство и приоритет е превръщането на региона в национален културен и исторически център. Извършиха се дейности, насочени
към опазването и експонирането на основните
артефакти, открити в гробницата на тракийския
цар Севт ІІІ. Днес повечето от тях са представени
на Исторически музей „Искра” – Казанлък и могат да бъдат разгледани в специално отделена
музейна зала с трезор за уникалните находки на
тракийското изкуство.
Общината е организатор на традиционните за Казанлък празници – Празник на розата,
Дните на тракийската култура, Чудомировите
празници, които привличат вниманието на много наши и чуждестранни гости и туристи.
Продължи активното развитие на международните отношения, поддържани от община
Казанлък с побратимени и приятелски градове
от различни страни по света. През април 2011
година, при посещение в побратимения на Казанлък унгарски град Надканижа, е обсъдено
сътрудничеството между двата града и възможностите за бъдещо партньорство. Акцентът е
при кандидатстването и изпълнението на съвместни проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз.
През 2011 година бяха реализирани два проекта по европейската програма „Европа за гражданите” с партньорите на Казанлък от Франция –
Грас и Сент Ерблен.
Успешно и устойчиво се развиват контактите с Япония. Казанлък е единственият град в
България с добри взаимоотношения с три японски града – Фукуяма, Хирошима и Мунаката.
В знак на съпричастност към населението на
Япония, пострадало от земетресението и последвалото го цунами на 11 март 2011 година,
Община Казанлък дари 20 хил. лева за оказване
на хуманитарна помощ чрез организацията на
Червения кръст.
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Лайънс клуб
Стара Загора –
Тракия

региона в Национална кампания „Дари зрение” в Пловдив, при
която 1 100 човека бяха прегледани от американски специалисти и получиха безплатно очила;
•
Дарение на фотографска
апаратура за Клуба по фотография при ГПЧЕ „Ромен Ролан”;
•
През 2010 година ЛК Стара
Загора – Тракия участва в съвместен проект с Община Стара
Загора и Държавна опера Стара
Загора за инсталиране на изложбена система във фоайетата
в сградата на операта.

Лайънс клуб Стара Загора – Тракия
е част от международното Лайънс движение, създадено през 1917 година. В
момента в световен мащаб движението
има повече от 1 350 000 членове от 206
страни и географски региони.
Лайънс клуб Стара Загора – Тракия
www.lions-trakia.com
е вписан в международната Асоциация
на Лайънс клубовете в гр. Оукбрук, Илиноис, САЩ
През периода 2010 – 2011 година Клубът зана 12 юли 2002 година и конституиран на 7 юни върши два от най-големите си до момента проекти.
2003 година. Клубът кръстник е френският ЛК Това са:
Лезоропеен (Европейците), Страсбург. Президент
• Реновирана детска площадка в парк „Пети
на клуба при чартирането е д-р Евгений Желев.
октомври”. Проектът е на обща стойност
От създаването си през 2002 година, ЛК Стара
20 000 лева и е реализиран съвместно с
Загора - Тракия има сериозен принос при обсъждаОбщина Стара Загора и Обществен дарителнето и решаването на важни обществени проблеми
ски фонд. Финансирането от името на ЛК Стара
на Стара Загора. Реализирани са дейности на обща
Загора – Тракия е осигурено от собствени средстойност над 160 000 лева.
ства, както и от събрани средства по време на
• Организиране на кампания за набиране на
дарителската акция „Градено с любов”.
средства и дарения на: социални домове; до• Компютърен клуб за хора със затруднено зремове за деца, лишени от родителска грижа; чиние, реализиран благодарение на дарението
талища; културни институции; храмове; лишена „Загорка” АД в рамките на Дарителската проните от свобода в Старозагорския затвор;
грама „Създаваме по-добро бъдеще”. Проектът
• Участие в изграждане на храм „Св. Паисий
на клуба се класира сред десетте победители
Хилендарски”, кв. Зора чрез изработване на рези спечели финансиране за 7 160 лева. Общата
бован иконостас, частично зографисване, изстойност на проекта е 13 500 лева, като 6 340
граждане на чешма в двора на храма и дарение
лева от тях са принос на Клуба.
на икони и резбована кутия за дарения;
През 2005 – 2006 година ЛК Стара Загора –
• Участия в общи благотворителни събития на Тракия е избран за Клуб на годината от Лайънс клубовете в България. Клубът ежегодно е домакин на
НПО от Стара Загора;
• Провеждане на кампания на ЛК Стара Загора – Националния Лайънс спортен празник – Лиониада,
Тракия под надслов „Заедно срещу духовната на който присъстват представители на движението
слепота”, в рамките на която беше организи- от цялата страна.
ран общоградски младежки концерт „Твори,
вярвай и ще успееш”;
• Поддържане на трайни партньорски връзки и дарения на
Регионалната организация на съюза на слепите в Стара Загора;
• Дарени таблици за измерване на зрителната
острота в медицинските кабинети на всички училища в Стара
Загора;
• Организиране на участието на жители от
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Агенция за
регионално
икономическо
развитие –
Стара Загора
Агенция за регионално икономическо развитие –
Стара Загора (АРИР) е неправителствена организация в
обществена полза.
Основните цели на АРИР са:
• Насърчаване и подпомагане развитието на предприемачеството и малкия и средния бизнес;
• Подкрепа на местните власти в дейността им за
устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда;
• Популяризиране на региона и привличане на национални и чуждестранни инвестиции.
Агенцията за регионално икономическо развитие работи 15 години в подкрепа на бизнеса и общините за местно и регионално развитие. През това време е реализирала успешно над 50 проекта, финансирани по различни европейски програми и от други донори, а също 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 управление на проекти в подкрепа на местните общности и бизнеса, а също
и на индивидуални проекти на МСП. Партньорството с организации и институции и екипният подход в
работата са другата причина за успехите на сдружението.
Изграденият по партньорски проект Регионален център за насърчаване на инвестициите (www.
invest-stara-zagora.szeda.eu) продължава своята успешна работа и след приключване на финансирането
му по програма ФАР 2004.
АРИР работи активно с малките и средните предприятия от региона за повишаване на тяхната конкурентоспособност и утвърждаване на пазара чрез иновации, развитие на човешките ресурси и инвестиции. В тази област Агенцията предоставя консултации при разработване на проектни предложения
за финансиране по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” и „Конкурентоспособност”, Програмата за развитие на селските райони, както и от други източници.
Опитният екип е в състояние да оказва техническа помощ и при управление и изпълнение на вече финансирани проекти.
АРИР представи Стара Загора в конкурса, организиран от FDi Intelligence – нова главна дирекция на
Financial Times Ltd, специализирана в области, свързани с преките чужди инвестиции и насърчаването на
инвестициите. Стара Загора е на второ място в две категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето”.
От октомври 2011 година Агенцията започна работа като водеща организация по проект SESP, финансиран по програма „Обучение през целия живот” на Leonardo da Vinci на Европейската комисия.
Партньори са организации от още четири европейски страни. Проектът предвижда разработване на програма за обучение по стратегическо развитие и управление на малки фирми, съсредоточени в областта на
социалното предприемачество – проблем, идентифициран при проучвания от предходни проекти.
Сдружението е един от 500-те центрове на мрежата EUROPE DIRECT в Обединена Европа.
Реализирането на дейностите на EUROPE DIRECT – Стара
Загора се финансира от Генерална дирекция „Комуникации”
Стара Загора, 6000
на Европейската комисия. Центърът е подкрепен и от местул. Генерал Столетов №127
ните власти. Целта на проекта е да бъдат създадени условия
тел. 042 605 007
за лесен достъп на студенти, предприемачи, интелектуалци,
тел./факс 042 638 075
земеделци, местни власти до актуална и разбираема инфорoffice@szeda.eu
мация за всички сфери на дейност на Европейския съюз, касаwww.szeda.eu
ещи ежедневието на гражданите, и да бъде установен активен
диалог, насърчаващ гражданското участие.
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Обществен
дарителски
фонд –
Стара Загора
„Да създадем заедно промяната, която искаме да видим” е мотото на Обществен дарителски фонд – Стара Загора. От своето създаване
през 2003 година Фондът работи за развитието на
местната общност, като подкрепя инициативи на
граждански организации и инициативни групи.
Фондът, който работи на териториален принцип, има за цел да помага на бизнеса да дарява със
сърце, но и с разум, да дарява там, където има найголяма нужда, там, където ефектът ще е не само видим, но и значим.
Фондът набира средства за широк спектър
от каузи, което го отличава от останалите НПО,
които специализират в една или няколко сфери на
дейност и работят само за тях.
От набраните средства Фондът предоставя
безвъзмездно финансиране за реализиране на
граждански инициативи.
Фондът помага на дарителите да реализират
своите благотворителни намерения; възражда културата на дарителство и подкрепя бизнеса при реализиране на неговата политика на социална отговорност
за решаване на проблемите в общността.
За да е максимално полезен на своите дарители

Фондът предлага различни форми
на дългосрочно дарителство:
• поименен фонд – семеен или личен;
• дарителски клуб – за група приятели и съмишленици;
• дарителство по ведомост – за
колеги или служители;
• маркетинг, свързан с кауза –
процент от продажбата на даден
продукт.
За корпоративните дарители Фондът предлага разработка и изпълнение на цялостна дарителска програма, изготвяне на концепция и стратегия
за реализация на Корпоративната социална отговорност.
Обществен дарителски фонд – Стара Загора
подпомага инициативи на организации, работещи
в различни сфери на обществения живот за:
• подобряване на материално-техническата база в детски градини, училища и социални институции;
• подобряване на жизнената среда и създаване на условия за спорт;
• подкрепа за дейности и услуги, насочени
към деца, отглеждани и възпитавани в институции; социално слаби; хора с различни
увреждания;
• медицина, екология и опазване на околната среда;
• култура и история.

Като признание за своята дейност Обществен
дарителски фонд – Стара Загора е печелил
Годишната награда на Фондация „Работилница за
граждански инициативи” в различни категории
през годините: 2006-а, 2008-а, 2009-а и 2011-а.

Фондация Обществен
дарителски фонд – Стара Загора
ул. Граф Игнатиев 14 (партер)
Стара Загора, 6000
тел./факс 042 602 155
office@fund-sz.org
www.fund-sz.org
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Проек т ът SESP възнамерява
да надгради разработения в рамките
на STRATEGY-TRAIN модел на обучение
за стратегическо планиране и управление на предприятия, насочен към
лицата, вземащи решения в малки и
средни предприятия.
Очакваните резултати от проекта SESP ще доведат до иновация при наличните учебен план и програми
за обучение. Те ще бъдат адаптирани за специфични нужди на социалното предприемачество в областта на
стратегическото планиране. На целевата група ще бъдат предложени примери за добри практики и казуси.
Продъ лжите лнос т: 1 октомври 2011 – 30 септември 2013 г. (24 месеца)
Це леви групи
SESP е насочен към управителите или хората, вземащи решения в социални предприятия, независимо
от сектора, в който развиват дейност.
•
Основна целева група: мениджъри (собственици), лица, вземащи решения в социални предприятия
•
Допълнителна целева група: образователни институции, обучаващи, преподаватели, наставници,
консултанти
Предис тория
Социалните предприятия в ЕС са повече от 2 милиона и осигуряват работа на над 11 милиона работници и служители в почти всеки сектор на икономиката. Характеризират се със силна лична ангажираност на
членовете на управленския състав, липса на търсене на печалба. Социалните предприятия са създадени,
за да: изпълняват социални функции; да създават заетост; да се борят с бедността; да насърчават местното
икономическо развитие; да интегрират представители на групите в неравностойно положение на пазара
на труда; да въвеждат нови методи за производство и предоставяне на стоки и услуги; да отдават предимство на добавената социална стойност.
Ре зултати
•
Междукултурен анализ: посредством национални изследвания, подготвени от отделните партньори,
се проследява текущото състояние на социалните предприятия и средата им на развитие в съответните страни;
•
Учебен модел: въз основа на съществуващите добри практики и нуждите на социалните предприятия, учебният модел на SESP комбинира методи за групово електронно обучение, общностни
подходи и обучение на място. Създават се инструменти за сътрудничество и указания за преподаватели;
•
Учебна програма и учебно съдържание на SESP: адаптирана учебна програма и учебно съдържание по
стратегическо планиране на социални предприятия, съобразени с изискванията на обучението
на място и на модулите за електронно обучение;
•
Ръководство за обучители: подробна документация за преподаватели и наставници;
•
Обучителни модули: адаптирана модулна програма за обучение, състояща се от различни учебни
блокове, които имат важно значение за целевата група.
Партньори по проекта в България
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА
office@szeda.eu

Consultoria em Recursos Humanos, Lda.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ”
programs@samaritans.bg

www.sesp-project.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния
автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.
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Ротари клуб –
Стара Загора
Стара Загора

Дистрикт 2482 - България
№ в RI 30205
www.starazagora.rotarydistrict2482.org

Седмична среща: понеделник, 18 часа, комплекс Верея
Ротари е най-голямата частна хуманитарна организация в света и има
106-годишна история. В Ротари членуват над 1 200 000 души от над 200 страни. В България има 85 клуба с над 2 300
ротарианци.
Ротари клуб – Стара Загора е член
на световната организация Ротари
Интернешънъл от 31 май 1994 г. и работи активно и последователно за
прилагане на ротарианските идеи и за
просперитета на общността в региона
на Стара Загора. През годините ротарианците са реализирали множество
проекти в подкрепа на регионални, национални и световни каузи.

Ротари Експо 2012

Стара Загора

28 – 29 април, Mall Galleria Стара Загора

ФОРУМ НА БИЗНЕСА
НА РОТАРИАНЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ
с участие на Ротари клубове от Балканските страни
Организатори:

Дистрикт 2482, Ротари Интернешънъл България
Ротари Клуб – Стара Загора
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Mall Galleria Стара Загора
74

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

През ротарианската 2011 - 2012
година се акцентира на работата с
младите хора и на борбата с неграмотността.
Ще продължи работата и по
световната инициатива Полио
плюс, с която ротарианското движение цели напълно да се елиминира болестта детски паралич, която съществува все още в 4 държави
по света.
Ротари България и клубовете в
страната подкрепят със стипендии
деца с високи резултати в различни сфери. Годишната стипендия
„Ротари за талантите“ на Ротари
клуб – Стара Загора за 2012 г. получи Георги Пламенов Бонев, ученик
от 8а клас в ПМГ „Гео Милев”.
Ще бъдат подпомагани други
социални дейности и ще продължи
програмата по превенция на заболяванията на простатата.
В края на 2011 година Ротари
клуб Стара Загора, в партньорство с
Ротари клуб София –
Интернешънъл, осигури дарение
в размер на 200 хил. американски
долара на МБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович” под форма на оборудване и консумативи.
Ротари клуб – Стара Загора финансира създаването на пластична творба, която да символизира
възстановяването на Стара Загора
след опожаряването на града през
1877 година. Монументът ще бъде
поставен на площада пред сградата на Общината.
Клубът работи в тясно сътрудничество с останалите организации в Стара Загора, които са част
от семейството на Ротари: Инер
Уил клуб, Ротаракт клуб и Интеракт
клуб, а също и с всички значими
неправителствени организации от
региона.
В Стара Загора, в периода
28 – 29 април 2012 година ще се
проведе първото по рода си национално изложение с международно участие РОТАРИ ЕКСПО 2012, с
амбицията да се превърне в традиционно.

Мануела Малеева получава чек на стойност 13 500 швейцарски франка,
дарени от Ротари клуб Vevey-Montreux-Riviera от Швейцария за
лечение на деца с ортопедични заболявания в Стара Загора

Президентът на Ротари клуб – Стара Загора проф. Цанко Яблански
връчва ежегодната спипендия за даровити деца, която през 2011 г. беше
присъдена на Георги Пламенов Бонев, ученик от 8а клас в ПМГ „Гео Милев“

Благотворителен бал, организиран от Ротари клуб – Стара Загора,
събра 10 000 лева дарения. Средствата са за изработване и поставяне на пластика на площада пред Община Стара Загора
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6000 Стара Загора
ФИРМЕН МАГАЗИН: бул. Св. П. Евтимий 93, тел./факс 042/ 600 636
GSM 08886 35720, E-mail: deitabg@mail.bg
ФИРМЕН СЕРВИЗ: кв. Три чучура - юг, до блок 57, тел./факс 042/ 600 366

София
Пловдив
Бургас
Плевен
Русе
Благоевград
Велико Търново

0887 553 875
0886 795 525
0888 635 720
0884 282 409
0884 334 737
0889 291 988
0879 608 218
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„ТУРИСТСТРОЙ
ТУРИСТСТРОЙ““ ООД
ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА:
окачени тавани
системи за сухо строителство
PVC външни и вътрешни облицовки
топло- и звукоизолации
вентилационни системи
двойни подове

DONN - окачени тавани, шпакловки и машини за полагането им, аквапанели - стенни плоскости за външен монтаж,
окачваща система от Т профили за монтаж на гипсокартон
RIGIPS - гипсокартон, лепила и шпакловки, окачени тавани
URSA - минерална вата и екструдиран полистирол XPS
ROCKWOOL - каменна вата и окачени тавани
CEBECI - PVC тавани и облицовки, сайдинг, врати хармоника, преградни стени, подпрозоречни дъски, первази, шкафове за баня
АСО - отводнителни канали, решетки, изтривалки и пречиствателни съоръжения

6000 Стара Загора, кв. Индустриален, п.к. 207
ОФИС: тел./факс 042/ 601388
тел. 042/ 629352
E-mail: turiststroi@mbox.contact.bg
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www.rumdo.eu
РУМДО-73 ООД, Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Войвода
Стойно Черногорски“ 52А, тел. 042/ 603 315, факс 042/ 643 315

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОДУКТИ

Казанлъшка
търговскопромишлена
палата (КТПП)
Казанлъшка търговско-промишлена палата
(КТПП) е учредена през 1991 година като независимо сдружение на фирми от района на Казанлък.
Основната ѝ цел е да подпомага развитието на
стопанската дейност на предприятията и да представлява и защитава интересите на работодателите. Управителният съвет на Палатата е в състав:
Ангел Скендеров (председател), Йордан Игнатов,
Николай Николов, Петър Кирев и Стефка Белчева.
Контролният съвет е в състав: Иван Славчев,
Лариса Христова, Цветанка Петрова.
През 2011 година чества своята 20-годишнина и получи почетен плакет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

дейности и инициативи, насочени към:
• подобряване на бизнес климата в региона;
• привличане на инвестиции;
• стимулиране на износа и съдействие за
навлизане на българските фирми на европейския и на световния пазар;
• повишаване на фирмената култура и конкурентоспособността на фирмите от региона.
КТПП следва политика на обединяване на
усилията за създаване на по-благоприятна среда
за развитие на предприемачеството и активно
си партнира с държавни институции, местната
власт и фирмите от региона.
Палатата съдейства на български фирми и
организации да намерят чуждестранни партньори за стартиране на съвместен бизнес или за изпълнението на проекти.

АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ

• Регистрация на юридически и на физически
лица в Търговския регистър на БТПП;

• Издаване и заверка на сертификати за про•
•

изход на стоки, препоръки и други външнотърговски документи;
Регистрация на фирмен префикс GS1;
Съдействие при преводи и легализация на
документи и др.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
С НАСОЧЕНОСТ КЪМ БИЗНЕСА

• Форуми, панаири и изложби, провеждани в
България и в чужбина;
Палатата работи в сътрудничество с 28 регионални работодателски сдружения и е част от
единната система на БТПП. Това е най-голямата
национална работодателска структура и обединява над 50 хил. фирми.
Казанлъшка търговско-промишлена палата
има авторитет, признат на международно ниво
за добрите си практики при предоставяне на
информация и консултации на предприемачите,
управляващи малки и средни предприятия.
Като част от национална работодателска
организация, КТПП проучва становищата на
фирмите от региона по въпроси, свързани с
нормативната уредба, и активно участва във
формирането на законовата рамка, регламентираща икономическия живот на България. За
изпълнение на стратегическите си цели, ръководството е разработило програма, включваща
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• Адресни, статистически и маркетингови
•
•

данни; данни от бизнес информационни източници;
Организира и провежда участие в обучения
и семинари;
Подготвя и разпространява офертни бюлетини и извършва съдействие за намиране
на бизнес партньори.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

• Даване на правни и външнотърговски консултации;

• Съдействие и организиране на бизнес делегации и мисии в чужбина;

• Съдействие за решаване на търговски спорове чрез медиация и чрез Арбитражния
съд към БТПП.
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DIAMOND POWDER DIAMOND TOOLS

SUPERABRASIVE has been manufacturing diamond powder, tools and equipment for the concrete, stone
CPFQRVKECNKPFWUVTKGUUKPEG9GCTGEQOOKVVGFVQRTQXKFKPIQWTEWUVQOGTUYKVJJKIJSWCNKV[RTQFWEVU
CVEQORGVKVKXGRTKEGU1WTOCLQTUVTGPIVJKUQWTCDKNKV[VQENCUUKH[UQTVVGUVCPFEQPVTQNVJGSWCNKV[QHVJG
FKCOQPFRQYFGTWUGFKPVJGVQQNUYJKEJKUETWEKCNHQTVJGEQPUKUVGPVSWCNKV[CPFRGTHQTOCPEGQHVJGRTQFWEVU
5WRGTCDTCUKXG GORNQ[U QXGT  JKIJN[ VTCKPGF RGQRNG CPF QRGTCVGU C UH OCPWHCEVWTKPI HCEKNKV[
NQECVGFKP$WNICTKC '7 CUYGNNCUCUHHCEKNKV[KP*QUEJVQP)# 75 YJKEJUGTXGUCUCFKUVTKDWVKQP
RQKPVYKVJKPGCU[TGCEJHQTQWTFKUVTKDWVQTUKP0QTVJ#OGTKEC5QWVJ#OGTKEC#WUVTCNKCCPF#UKC
5WRGTCDTCUKXGKUVJGKPXGPVQTQHOCP[RTQFWEVUYKVJWPKSWGFGUKIPUWEJCUVJG6QTQ(NCV'FIGRQNKUJKPI
wheels for automated wet-polishing multi-head machines (patented), Nato® and T-Bone® floor polishing
FKUEU RCVGPVGF CPF8*CTTsRQNKUJKPIRCFU RCVGPVRGPFKPI +PVJGNCUVHGY[GCTU5WRGTCDTCUKXGJCU
DGEQOGQPGQHVJGNGCFGTUKPVJGEQPETGVGCPFUVQPGKPFWUVTKGUYKVJVJG.CXKPC5WTHCEG2TGRCTCVKQP5[UVGO
CPFVJG*':1s%0%4QWVGT$KVU5[UVGO
9GCVVTKDWVGQWTUWEEGUUVQQWTFGFKECVKQPVQCEJKGXGJKIJEWUVQOGTUCVKUHCEVKQPVJTQWIJEQPUKUVGPVSWCNKV[
RGTHQTOCPEGCPFKPPQXCVKQP6JGWUGQHUVCVGQHVJGCTVVGEJPQNQI[CPFGSWKROGPVGPCDNGUWUVQOGGVVJG
GXGTEJCPIKPIKPFWUVT[FGOCPFUGPUWTKPIVJCVVJGHKPCNRTQFWEVUYGQHHGTHWNN[OGGVVJGUGFGOCPFU
$[FGFKECVKPIVKOGCPFTGUQWTEGUVQRTQFWEVTGUGCTEJCPFFGXGNQROGPV5WRGTCDTCUKXGJCUDGGPCDNGVQ
EQPVKPWQWUN[ETGCVGCPFOCPWHCEVWTGPGYCPFKORTQXGFFGUKIPUHQTKVUEWUVQOGTU

Head Office
S
SUPERABRASIVE Inc.
9411 Jackson Trail Road
Hoschton, GA 30548, USA
Tel.: 1 706 658 1122
Toll Free: 1 800 987 8403
Fax: 1 706 658 0357
E-mail: info@superabrasive.us

SUPERABRASIVE Ltd., United Kingdom

SUPERABRASIVE
Ltd., Bulgaria
S

15 Longfold, Maghull,
Liverpool, L31 6AF
ENGLAND
Tel: +44 151 286 7748
Fax: +44 151 474 8042

R
Rabotnicheska
Str. º2A
6140 Krun, obl. Stara Zagora
Bulgaria
Tel.: +359 431 64477
Fax: +359 431 64466

SUPERABRASIVE Ltd., Ukraine

S
SUPERABRASIVE
Ltd., Turkey

,
,GNG\CFQTQLPKKRGTG[NQM#
&GTICEJK-JCTMQXUMC[CQDN
Ukraine
Tel: +380 50 6154234

ć
ćUVCPDWN6×TMK[G
Tel.: +90 216 450 3398
Fax: +90 216 450 3398

www.superabrasive.com
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Фирми - членове
на Казанлъшка
Търговскопромишлена
палата
АРСЕНАЛ АД
ARSENAL
Представлявано от НИКОЛАЙ ИБУШЕВ
Казанлък, бул. Розова долина 100
tel.: +359 431 63322
fax: +359 431 63332
arsenal2000@arsenal2000-bg.com
www.arsenal.bg
Съвременно инфраструктурно предприятие, специализирано в областта на машиностроенето и
производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др.
A modern infrastructural plant specialized in machinebuilding and the production of small arms and
artillery systems, ammunition, powders, primers,
pyrotechnic products, hard- alloy tools etc.
АРСЕНАЛ 2000 АД
ARSENAL 2000
Представлявано от ХРИСТО ИБУШЕВ
Казанлък, бул. Розова долина 100
tel.: +359 431 50000
fax: +359 431 50001
arsenal2000@arsenal2000-bg.com
www.arsenal2000.com
Генерален търговски представител на АРСЕНАЛ АД
General тrade representative of ARSENAL JSCo
АСТРА - М ЕООД
ASTRA - M
Представлявано от МАРГАРИТА ЗАГАРОВА
Казанлък, ул. Гладстон 57, вх. А
tel.: +359 431 63597
fax: +359 431 63597
mzagarova@abv.bg
Производство на машиностроителни детайли и изделия
Production of machine parts and products
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БАРТ - 99 ООД
BART - 99
Представлявано от АНДРЕЙ СТОЯНОВ
Казанлък, ул. Тодора Бакърджиева 13
tel.: +359 431 62086
fax: +359 431 63823
bart99@mbox.contact.bg
Търговия с хидравлични елементи и системи
Trading with hydraulic elements and systems
БЪЛГАРИЯ К АД
BULGARIA K
Представлявано от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Казанлък, ул. Цар Освободител 46
tel.: +359 431 63711
fax: +359 431 63168
marketing@bulgaria-k.com
www.katex.com/bg
Най-големият производител в Европа на прежда за ръчно плетиво и конци за шиене. Производство на хавлиени кърпи - напълно ново направление в развитието
The largest hand-knitting yarns and sewing threads
producer in Europe. A completely new direction the
company develops is the terry towels production
БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС АД
BULGARIAN ROSE SEVTOPOLIS
Представлявано от РОСЕН ГЕОРГИЕВ
Казанлък, бул. 23-ти Пехотен шипченски полк 110
tel.: +359 431 62885
fax: +359 431 62114
brsevt@kz.orbitel.bg
www.bulgarian-rose-sevtopolis.com
Производител на фармацевтични продукти
Manufacturer of pharmaceuticals
ВЕСЕЛИНО ЕООД
VESELINO
Представлявано от ВЕСЕЛИН КОЛЕВ
Казанлък, ул. Петко Стайнов 9А, ет. 2
tel.: +359 431 81231
fax: +359 431 62399
sales@vesselino.com
www.vesselino.com
Износ на широка гама билки, подправки, сухи билкови екстракти, ароматни води и етерични масла
Exportes of a great variety of natural herbs, spices,
botanical extracts, floral water and essential oils
ГАБРОВНИЦА АД
GABROVNITSA
Представлявано от ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ
Горно Сахране
tel.: +359 431 62017
fax: +359 431 62017
gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com
www.gabrovnitsa.com
www.keas.com.tr
Дървопреработване
Wood-processing
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www.springsbg.com e-mail: info@springsbg.com 6140 Крън, тел. 0431/ 621 01 факс 0431/ 623 49

Проектиране, производство и продажба на студено и горещо
формовани пружини, щанцови изделия и инструментална екипировка.
Термообработка и покрития. Линейни и якостни измервания.
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ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ АД
GUALA CLOSURES BULGARIA
Представлявано от ТАНЧО МИХАЙЛОВ
Казанлък, Западна Индустриална зона
tel.: +359 431 68050
fax: +359 431 64095
office@gualaclosures.bg
www.gualaclosures.bg
Производството и разработката на пластмасови продукти използвани в опаковъчната промишленост, дозатори за еднократна употреба за алкохолната и хранително вкусовата промишленост, пластмасови капачки
Design and manufacture of plastic products
used in packaging industry, plastic closure and
dispensers for alcohol and food industry
ГУАЛА КЛОУЖЪРС ТУЛС АД
GUALA CLOSURES TULS
Представлявано от ТАНЧО МИХАЙЛОВ
Казанлък, Западна Индустриална зона
tel.: +359 431 68050
fax: +359 431 64095
office@gualaclosures.bg
www.gualaclosures.bg
Производството и разработката на матрици, инструменти и специална екипировка
Design and manufacture of molds,
tools and special equipment
ДАВИД ХОЛДИНГ АД
DAVID HOLDING
Представлявано от БАЛЬО ДИНЕВ
Казанлък, ул. Стара река 2
Дом на културата Арсенал, ет. 4, ст. 417
tel.: +359 431 64900
fax: +359 431 62253
info@david.bg
Дизайн, анимация, видео и издателска дейност. Внедряване и поддържане софтуерни
решения и професионални услуги, насочени към оптимизация на бизнес процесите
Design, animation, video and publishing. Implementing
and maintaining software solutions and professional
services designed to optimize business processes
ДАМАСЦЕНА ЕООД
DAMASCENA
Представлявано от СТОЯН СТОЯНОВ
Скобелево, ул. Първи май 24
tel.: +359 431 82376
damascena@abv.bg
www.damascena.net
Производство и продажба на известното по цял свят и
с най-добро качество българско розово масло, добито
от листенцата на Rosa damascena. Производство на
висококачествени розова вода, лавандулово масло,
лавандулова вода, други етерични масла и хидрозоли
Production and selling the famous worldwide with
best quality Bulgarian rose oil, distillated from Rose
damascena’s blossoms. Producing high quality rose water,
lavender oil, lavender water, and other essential oils
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ДАНИК АД
DANIK
Представлявано от ТАНЧО МИХАЙЛОВ
Казанлък, ж.к. Западна Индустриална зона
tel.: +359 431 68050
fax: +359 431 64095
office@danikbg.com
www.danikbg.com
Производството и разработката на пластмасови
продукти, използвани в опаковъчната промишленост,
дозатори за еднократна употреба за алкохолната и
хранително-вкусовата промишленост, пластмасови
капачки, матрици, инструменти и специална екипировка, използвани в производствения процес
Design and manufacture of plastic products used in
packaging industry, plastic closure and dispensers for
alcohol and food industry, molds, tools and special
equipment used in the manufacturing process
ЕКСИМ - М ЕООД
EKSIM – M
Представлявано от ИВАН ЧАКОВ
Казанлък, ул. Любомир Кабакчиев 4 А
tel.: +359 431 25394
fax: +359 431 25394
Търговия с машиностроителна продукция
Trading with machine parts
ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ АД
ZAVOD ZA PRUGINI
Представлявано от АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
Крън, ул. Работническа 2
tel.: +359 431 62101
fax: +359 431 62349
info@springsbg.com
www.springsbg.com
Проектиране, производство и продажба на студено
и горещо формовани пружини и щанцови изделия и
инструментална екипировка. Термообработка, галванични и химични покрития. Измерване на пространствени и линейни размери, якостни характеристики и
дебелина на покрития и машиностроителни елементи
Design, manufacture and sale of cold and hot springs
and molded products die and tooling. Heat treatment,
electroplating and chemical coatings. Measurement of
spatial and linear dimensions, strength characteristics
and thickness of coatings and engineering elements
ИНДУСТРИАЛ ПАРТС ООД
INDUSTRIAL PARTS
Представлявано от МИРОСЛАВ МАРКОВ
Казанлък, ул. Хан Крум 11
tel.: +359 431 68080
fax: +359 431 68085
bg@industrial-parts.com
www.industrial-parts.com
Промишлена арматура за водопроводи. Богато разнообразие от продукти за управление на флуиди:
спирателни, възвратни, изпускателно-отвеждащи,
филтриращи, контролни, регулиращи, отчитащи и предпазни устройства, както и съответните
аксесоари: автоматични задвижки, съединителни елементи, компенсатори и уплътнения
Rich and varied range of products that regulate
the flow of fluids and gases such as water, steam,
natural gas and petrol. For more information
check our new electronic catalogue
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ИМЕКС ООД
IMEKS
Представлявано от ИВАН БРАТОЕВ
Казанлък, ул. Д-р Баев 2
tel.: +359 431 82892
imexbg@mail.ru
ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС ООД
INDUSTRIAL PLANTS
Представлявано от ГЕОРГИ ЧОКОВ
Казанлък, пл. Севтополис 15 А, офис 22-23
tel.: +359 431 79975
fax: +359 431 79975
bg@industrial-plants.net
www.industrial-plants.net
Биотехнологии, производство на растения и търговия с тях, гъбопроизводство
Biotechnology, manufacturing plants and
marketing them, mushroom production
ИНДУСТРИАЛТЕХНИК АД
INDUSTRIALTECHNIK
Представлявано от ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА
Шипка
tel.: +359 431 62317
fax: +359 431 64115
sales@indtechbg.com
www.indtechnic.com
Производство и търговия с хидрвлични зъбни помпи и системи
Production and trading with hydraulic
gear pumps and systems
КАПРОНИ АД
KAPRONI
Представлявано от ЛЮБОМИР ДЯНКОВ
Казанлък, ул. Ген. Столетов 45
tel.: +359 431 62230
fax: +359 431 63134
caproni@caproni.bg
www.caproni.bg
Производство на хидравлични зъбни помпи, компоненти и системи
Production of hydraulic gear pumps,
components and systems
КАТЕКС АД
KATEKS
Представлявано от НАДКА АНТОНОВА
Казанлък, ул. М. Стайнов 4
tel.: +359 431 62390
fax: +359 431 63054
manager@katex.com
www.katex.com/bg
Производство на широка гама камгарни и щрайгарни
тъкани в различни състави, сплитки, метрични номера,
тегла и десени. Нови смеси с вискоза, лен и памук бяха
разработени в последните колекции на компанията
Production of a wide range of worsted and woolen
fabrics in different compositions, weaves, yarn counts,
weight and designe. New blends with viscose, linen and
cotton were developed in the last company‘s collection
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КРЕМОНА - БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREMONA BULGARIA
Представлявано от ЕЛЕНА ГАМОВА
Казанлък, бул. 23-ти Пехотен шипченски полк 123
tel.: +359 431 63563
fax: +359 431 63277
factory@kremona.com
www.kremona.com
Производството на класически китари, цигулки, виоли, виолончела и контрабаси от ученически до майсторски клас
Production of classic guitars, violins, violas, violoncellos
and doublebasses from student to master level
КРЕС - Д ЕООД
KRES - D
Представлявано от ДИМИТЪР КРАЧЕВ
Казанлък, ул. Гео Милев 2
tel.: +359 431 63209
fax: +359 431 62041
sales@kres-d.com
www.kres-d.com
Производство на гама машини за пресоване на накрайници към хидравлични и пневматични маркучи. Търговия с хидравлични маркучи и арматури
за тях. Ремонт на хидравлични помпи и разпределители; проектиране и изработка на хидравлични агрегати със специфични схеми на работа
Producing a range of machines for crimp connectors
to hydraulic and pneumatic hoses. Trade with
hydraulic hoses and fittings therefor. Repair of
hydraulic pumps and valves, design and production
of hydraulic units with specific schemes of work
КУЗЕВИ СТИЛ ЕООД
KUZEVI STIL
Представлявано от ВЕСЕЛИН КУЗЕВ
Казанлък, ул. Батак 8
tel.: +359 431 85532
fax: +359 431 84244
kuzevi_stil@mail.bg
www.kuzevi-stil.com
Производството на олекотени спални комплекти, постелъчно бельо, възглавници, спални чували, кувертюри и някои по-дребни изделия
Production of lightweight bed linens, bed linens, pillows,
sleeping bags, blankets and some smaller articles
М+С ХИДРАВЛИК АД
M+S HIDRAVLIK
Представлявано от НИКОЛАЙ ОБРЕТЕНОВ
Казанлък, ул. Козлодуй 68
tel.: +359 431 63010
fax: +359 431 64114
msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
Производство на нискоскоростни, високомоментни,
орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях
Manufacturing of hydraulic motors, steering
units, valves, brakes and accessories
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МЕБЕЛ СТИЛ ООД
MEBEL STIL
Представлявано от АЛДИН ШОЙЛЕВ
Казанлък, бул. 23-ти Пехотен шипченски полк 114
tel.: +359 431 62283
fax: +359 431 63947
Дървообработване и мебели
Wood processing and furniture
МЛАДЕН ПОПОВ - МПХ ЕТ
MLADEN POPOV MPH
Представлявано от МЛАДЕН ПОПОВ
Казанлък, ж.к. Изток бл. 26, вх. Б
tel.: +359 431 70632
Производство и търговия с хидравлични елементи и системи
Production and trading with hydraulic
elements and systems
НИКДИМ ЕООД
NIKDIM
Представлявано от НИКОЛА ДИМИТРОВ
Казанлък, бул. 23-ти Пехотен шипченски полк 80
tel.: +359 431 65016 централа, 63011
fax: +359 431 65028
manager@nikdim.bg
www.nikdim.bg
Дизайн, конструкция и продажба на електроапаратура за ниско и средно напрежение
Design, construction and sale of electrical
equipments for low and medium voltage
ПРОМОН – 54 ЕООД
PROMON – 54
Представлявано от ПЕТЪР КИРЕВ
Казанлък, бул. 23-ти пехотен шипченски полк 30 А
alpromon@mail.bg
www.promon54.com
tel.: +359 431 64344 – офис
tel.: +359 431 64345, 64616 - Производствена база
fax: +359 431 64545
fax: +359 431 62218, 64616 - Производствени бази
Производство на AL и PVC дограма. Представител
на фирмите ELVIAL – Гърция, KÖMMERLING и
KBE – Германия. Производство на стъклопакети във всички видове конфигурации
Manufacture of AL and PVC joinery.
Representative companies ELVIAL – Greece;
KÖMMERLING and KBE - Germany. Manufacture
of glass packages in all configurations
ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД
PRUGINI - PENEV
Представлявано от КОЙЧО ПЕНЕВ
Казанлък, ул. Орешака 62
tel.: +359 431 62647
fax: +359 431 62715
prugini@dir.bg
www.prugini.com
Производство на технически пружини от тел и лента.
Работи по лиценз на фирма Doerken MKS – Germany
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за нанасяне на антикорозионни покрития – Delta
Tone, Delta Protekt, Delta Seal и Delta Coll, чиято устойчивост против корозия е неколкократно по-голяма от галваничното поцинковане
Manufacture of technical springs from wire and tape.
Works under license of company Doerken MKS - Germany
application of corrosion protective coatings - Delta Tone,
Delta Protekt, Delta Seal and Delta Coll, whose corrosion
resistance is several times greater than galvanized
СИМАН ЕООД
SIMAN
Представлявано от СИЛВИЯ НЕЙЧЕВА
Казанлък, ул. Сливница 4
tel.: +359 431 64530
info@siman-bg.com
www.siman-bg.com
Търговия и дистрибуция на химически продукти
Trade and distribution of chemical products
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД
STROITELNA MEHANIZACIA
Представлявано от СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ
Казанлък, Централна поща П.К. 71
tel.: +359 431 64143, 64116, 63871
fax: +359 431 63776
info@stroimeh.bg
www.stroimeh.bg
Използва безизкопна (NO-DIG) технология, осигуряваща екологични решения за инсталиране, подновяване, ремонт и подменяне на подземни съоръжения и кабели, с минимални разкопавания
Uses no excavation (NO-DIG) technology provides
environmental solutions for the installation,
renewal, repair and replacement of underground
cables and facilities, with minimal excavating

СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД
SUPERABRAZIV
Представлявано от ГЕОРГИ ПОПОВ
Крън, ул. Работническа 2 А
tel.: +359 431 64477
fax: +359 431 64466
factory@superabrasive.us
www.superabrasive.us
Производство на диамантен прах, инструменти, екипировка и машини Lavina за обработка
на повърхности в строителството и оптиката
Manufacturing diamond powder, tools and
equipment for the concrete, stone and optical
industries and Lavina Surface Preparation System
ТСК РИК
TSK RIK
Представлявано от НИКОЛАЙ КРАТУНОВ
Казанлък, ул. Петко Стайнов 10, ет. 2
tel.: +359 431 63452
fax: +359 431 63037
nic.rik.51@gmail.com
Производство на машиностроителни детайли, изделия и режещи инструменти
Production of machine parts, cutting tools and products
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УНИОН ИНЖЕНЕРИНГ ООД
UNION ENGINEERING
Представлявано от АНГЕЛ СКЕНДЕРОВ
Казанлък, ул. Козлодуй 48 Б
tel.: +359 431 64659
fax: +359 431 63862
ueas@abv.bg
Производство и търговия с хидравлични елементи и системи
Producing anf trading with hydraulic elements and systems

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД
HIDROPNEVMOTEHNIKA
Представлявано от СТОЙО ИВАНОВ
Казанлък, ул. Вожели 3
tel.: +359 431 68440
fax: +359 431 62019
Производство и търговия с хидравлични елементи и системи
Production and Trading with hydraulic
elements and systems

ХИДРАВЛИКА 96 ООД
HIDRAVLIKA 96
Представлявано от СТЕФАН БООВ
Казанлък, ул. Граф Игнатиев 8
tel.: +359 431 64716
fax: +359 431 84611
manager@hyd96.com
www.hyd96.com
Търговия с хидравлични и пневматични елементи и системи
Trading with hydraulic and pneumatic
elements and systems

ХИДРОТЕК ООД
HIDROTEK
Представлявано от КИРИЛ ГИТЕВ
Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 23
tel.: +359 431 83121
info@hydrotech-bg.com
www.hydrotech-bg.com
Търговия с хидравлични елементи и системи
Trading with hydraulic elements and systems

ХИДРОЕКСПОРТ ООД
HIDROEXPORT
Представлявано от СТЕФАН БООВ
Казанлък, ул. Граф Игнатиев 8, ап. 2
tel.: +359 431 64716
fax: +359 431 84611
manager@hyd96.com
Търговия с хидравлични и пневматични елементи и системи
Trading with hydraulic and pneumatic
elements and systems
ХИДРОКАП ООД
HIDROKAP
Представлявано от АНДРИАН КУЦАРОВ
Казанлък, ул. Ген. Столетов 45
tel.: +359 431 63304
fax: +359 431 62469
info@hydrocap.net
www.hydrocap.net
Търговия с хидравлични елементи и системи
Trading with hydraulic elements and systems
ХИДРОКАР ООД
HIDROKAR
Представлявано от АНДРЕЙ СТОЯНОВ
Казанлък, ул. Макариополска 42
tel.: +359 431 63823
fax: +359 431 62086
Търговия с хидравлични елементи и системи
Trading with hydraulic elements and systems

ХРАНМЕХАНИКА ООД
CHRANMECHANIKA
Представлявано от ЦВЕТАН ВЛАДКОВ
Казанлък, ул. Еделвайс 2
tel.: +359 431 63454
fax: +359 431 63676
info@chranmechanika.com
www.chranmechanika.com
Производството на машини за месопреработка, хигиенна техника, клинично оборудване,
машини за понички, съоръжения за етеричномаслени култури, медицински мебели
Production of meat processing machines production as
well as sanitary equipment, slaughthouse equipment,
donates machine, essential oil-giving plant
ШИПКА 54 ЕООД
SHIPKA 54
Представлявано от ИВАН КОЛЕВ
Казанлък, ул. Макариополски 31
tel.: +359 431 62222; 64129; 65589
fax: +359 431 62223
shipka54@mbox.contact.bg
www.shipka54.com
Търговия с хидравлични елементи и системи
Trading with hydraulic elements and systems
ЮНИМЕТ ЕООД
UNIMET
Представлявано от ИВАН ИВАНОВ
Казанлък, ул. Свети Никола 5
tel.: +359 431 65570
fax: +359 431 65007
simex@infotel.bg
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Възстановяване, модернизация и търговия с ЦПУ
и конвенционални металообработващи машини.
Постоянна складова наличност от 80÷100 машини от различен тип и възможности.

Rebuilding, retrofitting and trading with CNC
and conventional machine tools. Permanent
stock
availability of 80÷100 machines of
different types and capabilities.

Седалище
ПОЛИМЕТА ООД
ул. “Железни врата” №10
6000, гр. Стара Загора
телефон: 042 639 905, 600 559
факс: 042 630 024
pmoffice@polymetabg.com
sales@polymetabg.com
www.polymetabg.com

Head office
POLYMETA LTD
10 Zelezni Vrata St.
6000, Stara Zagora/Bulgaria
phone: +359 42 639 905; +359 42 600 559
fax: +359 42 630 024
pmoffice@polymetabg.com
sales@polymetabg.com
www.polymetabg.com

Производствено-складова база
Северо-източна индустриална зона
гр. Стара Загора

Workshop and warehouse
North-West Industrial Zone
Stara Zagora/Bulgaria
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СКЛАДОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА КВ. „К. ГАНЧЕВ”
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
С ПОСТОЯННА СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ - НАД 3 000 ТОНА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ УСЛУГИ:
РЯЗАНЕ НА ГИЛОТИНА ДО 16 мм, ГАЗОВО РЯЗАНЕ НА ЛИСТОВ ПРОКАТ,
МЕХАНИЧНО РЯЗАНЕ НА ПЛЪТЕН ПРОКАТ, ЗАВАРКИ,
ОГЪВАНЕ НА АБКАНТ, ВАЛ И ТРЪБОГИБ
ЗАВАРКИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ЧЕРТЕЖ НА КЛИЕНТА

ЖЕЛЕЗНИК – М ООД СТАРА ЗАГОРА
ОФИС И СЧЕТОВОДСТВО: СТАРА ЗАГОРА БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 112, ЕТ. 4, ОФИС 3
СКЛАДОВА БАЗА: СТАРА ЗАГОРА, КВ. К. ГАНЧЕВ УЛ. ЖЕЛЕЗАРСKА №3, ТЕЛ. 042/ 640 606, ФАКС: 042/ 255 133
E-MAIL: JELEZNIK@JELEZNIK-M.COM
WEB PAGE: WWW.JELEZNIK-M.COM

МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И МОНТАЖ НА ЗАГОТОВКИ
ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА
ЛАМАРИНИ, ПЛЪТЕН ПРОКАТ, ПРОФИЛИ, ТРЪБИ

МЕТАЛКОМ – МИТЬО ГОРЧЕВ ЕТ
ОФИС: СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 2, ВХ. В
СКЛАДОВА БАЗА: СТАРА ЗАГОРА, КВ. К. ГАНЧЕВ, УЛ. ЖЕЛЕЗАРСKА № 3
ТЕЛ. 042/ 602 006; 042/ 939 111, ФАКС: 042/ 939 110
E-MAIL: METALKOM@METALKOM-M.COM
WEB PAGE: WWW.METALKOM-M.COM
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Търговскопромишлена
палата –
Стара Загора
Търговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния
бизнес с цел представителство и защита на работодателските интереси и предоставяне на специализирани бизнес услуги.
Палатата в Стара Загора е част от единната
система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Възникнала през 1895 година,
през десетилетията БТПП неизменно остава найголямата работодателска организация в страната. Организацията в Стара Загора работи в тясно
сътрудничество и със сдружения на работодатели от други региони на България. Тя има сходни
цели и работи по редица международни проекти и с организации от държави в Европейския
съюз.
ТПП – Стара Загора е учредена през 1991 година като неправителствена организация с нестопанска цел, а през 2009 година се пререгистрира като доброволно, независимо сдружение
в обществена полза.
Палатата работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите
членове и партньори за:
1. Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона
2. Развитие и промоция на регионалната и
националната икономика
3. Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения
4. Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона
5. Повишаване на конкурентоспособността на своите членове
6. Повишаване на квалификацията на работещите
7. Съдействие за обмен на научни знания,
трансфер на иновации и нови технологии
8. Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия
9. Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса
10. Развитие на предприемачеството със
специално внимание към малките и средните
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предприятия
11. Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона
12. Подобряване на екологичното състояние на региона
13. Развитие и промоция на
туристическия потенциал на региона.
Търговско-промишлена палата – Стара Загора има двустепенна система на управление:
Управителен съвет с председател Олег Стоилов
и Контролен съвет.
През 2011 година Палатата отбеляза 20 години от създаването си. Тържеството стана
повод за равносметка и събра много представители на бизнеса, обществени институции и
партньорски организации. На официална церемония отличия получиха всички предходни
председатели на Палатата, много партньори и
предприемачите с най-големи заслуги за развитието на сдружението.
По повод на юбилея си Палатата в Стара
Загора получи и отличието на Българската търговско-промишлена палата за съществен принос в прилагане на целите на работодателската
организация и за работата си в услуга на бизнеса. Отличието връчи председателят на БТПП
Цветан Симеонов, който заяви, че Търговскопромишлена палата – Стара Загора има водещо
място в единната система на българските палати
и много други работодателски организации могат да възприемат добри практики и опит от нея.
През 2012 година Палатата запазва като приоритет дейностите, помагащи на членовете на
организацията, бизнеса в региона и местните
власти, за преодоляване на негативното влияние на икономическата криза. Тези дейности са
свързани с насърчаване на износа, с привличане
на инвестиции в региона, с прилагане на мерки
за повишаване на конкурентоспособността и за
общото подобряване на бизнес климата.
Търговско-промишлена палата – Стара
Загора има авторитет, признат на международно ниво, за прилагане на добри практики при
предоставяне на информация и консултации на
предприемачите. Палатата е търсен партньор
от много европейски организации за работа по
съвместни проекти. Много от тях са в областите
на енергийната ефективност; възобновяемите
енергийни източници, екологията, безопасността при работа, проучвания в различни области,
бизнес срещи и коопериране, организиране на
обучения и семинари. Водеща идея на всеки
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един от тези проекти е директната
полза за предприемачите.
Като част от национална работодателска организация, ТПП –
Стара Загора проучва становищата
на фирмите от региона по въпроси,
свързани с нормативната уредба и
защитава техните интереси. Чрез
експертни мнения и предложения,
базирани на резултати от проучванията на своите членове, участва
активно във формирането на законовата рамка на икономическия
живот на България.
Палатата в Стара Загора има съществен принос за популяризирането на продукцията на водещите
в региона предприятия. В същото
време поставя мост между фирмите
и сфери от голямо обществено значение. Палатата осъществява връзка между младите хора, науката и
бизнеса, който има потребност от
подготвени кадри. Работи системно за развитието на туризма в региона и рекламира уникалните паметници на културата, които са със
световно историческо значение.
Палатата е обединител на обществения интерес по теми, свързани с
екологията и опазването на околната среда. Организацията притежава и значителен потенциал и
собствено ноу-хау в областта на
енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Активно посредничи и при утвърждаването на
публично-частното партньорство,
като работещ модел за изпълнението на значими проекти и развитие на местната общност.
През годините ТПП – Стара
Загора неизменно следва политика на обединяване на усилията и
ресурсите като работещ модел за
постигане на обществено значими
цели. За постигане на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса
Палатата работи активно с общините, с другите неправителствени
организации и с държавните институции.

През 2011 година Търговско-промишлена палата – Стара
Загора отбеляза 20 години от създаването си. Тържеството
събра много приятели, представители на бизнеса, на обществени институции и на партньорски организации

Председателят на Българската търговско-промишлена палата
Цветан Симеонов връчва на Олег Стоилов грамота за съществен
принос на ТПП – Стара Загора при прилагане на целите на работодателската организация и за успешна работа в услуга на бизнеса

През годините Търговско-промишлена палата – Стара Загора
си партнира с десетки организации и институции.
Зам.-председателят на Палатата Красимира Соколова връчва грамота за партньорство на ръководителя на Обществен
дарителски фонд – Стара Загора Даниела Димитрова
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АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ
Критерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът
на Палатата цени времето и
нервите на клиентите при предоставяне на административните услуги:
• Регистрация на юридически и на физически
лица в Търговския регистър на БТПП, регистрация на промени на обстоятелства
• Регистрация на представителства на чужди
фирми в регистъра на БТП
• Подготовка на документи и регистрация в
Агенцията по вписванията на нови фирми и
промени на обстоятелства
• Издаване на сертификати с данни от регистъра на БТПП
• Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи
• Издаване на сертификати за форс мажорни
обстоятелства
• Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрих кодове
• Публикуване на годишни финансови отчети
на фирми
• Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес
партньори
• Преводи и легализация на документи и др.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Бизнес
коопериране
Намирането на нови търговски партньори и пазари е
изключително важен фактор
за преодоляване на икономическата криза. Съдействието,
което Палатата оказва на своите членове, е неизменно сред приоритетните ѝ
услуги:
• Фирмени консултации за готовност за излизане на международни пазари – бизнес
одит, включващ оценка на конкурентността
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на продуктите и експертни познания на служителите
• Разработване на експортната и маркетинговата стратегия
• Маркетингови проучвания и консултации
за външните пазари
• Условия за банкови разплащания, договорни отношения, културни различия с целеви
страни
• Консултации за свободно движение на
стоки, услуги и хора – нормативна уредба,
митнически режими, процедури в България
и в други страни във и извън Европейския
съюз
• Седмичен бюлетин с оферти за бизнес коопериране – търсене и предлагане на стоки
и услуги, на технологии, иновации и ноухау, на поддоставчици, за съвместно инвестиране, на партньори за производствено,
научноизследователско и проектно коопериране
• Бизнес мисии и кооперационни борси
• Услугите за бизнес коопериране се предлагат отделно и в пакети, според потребностите на клиентите.
Палатата предоставя комплексни услуги на
външни инвеститори и фирми, търсещи партньори в България, включващи логистика, информационно обслужване, индивидуално съдействие по бизнес задание.

Финансиране,
програми и
проекти
Ниската усвояемост на
средствата от структурните
фондове, особено на финансирането по оперативните
програми на ЕС, насочени към
малките и средните предприятия, е тревожно.
Палатата предоставя целия си опит и съдейства
на своите членове за успешно кандидатстване и
изпълнение на одобрени проекти, чрез предоставяне на следните услуги:
• Мониторинг на програми, грантови схеми
и други финансиращи инструменти: оперативни програми по структурните фондове,
други национални и европейски програми
• Индивидуални консултации по условията
на конкретни програми, преценка за пригодността на клиента за успешно кандидатстване
• Абонаментно следене за подходящи
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•
•
•
•
•

програми по критерии, зададени от клиента
Консултации по разработване
на проектни предложения
Разработване на проектни
предложения на клиенти
Управление на фирмени проекти
Информационни дни при стартиране на нови програмни схеми
Обучения в управление на проекти.

Интелигентно
управление
на енергията

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е организатор
на значими бизнес форуми, семинари и обучения,
посветени на потребностите на предприемачите.
През 2011 година голям интерес предизвика форумът,
посветен на възможности за финансиране на проекти
в областта на енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници и съпътстващото го изложение

Намаляването на конвенционалните енергийни ресурси и влиянието им върху околната среда формират един от
основните глобални проблеми. От 2004 година
Палатата предоставя услуги за насърчаване на
интелигентната енергия:
• Консултации за повишаване на енергийната ефективност на сгради и производствени
процеси
• Консултации по нормативна уредба, свързана с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
• Разработване на фирмени и публични ВЕИ
проекти за фотоволтаични системи
• Съдействие за намиране на технологии за
повишаване на енергийната ефективност и
за използване на ВЕИ
• Търсене на възможности за финансиране
на енергийни проекти
• Семинари, обучения, бизнес форуми по
темите на интелигентното използване на
енергията.

Екология
Глобалната
екологична
криза е особено осезаема в
Старозагорска област поради
силната индустриализация.
Палатата е загрижена за качеството на живот и за запазване на природните ресурси, с които е надарен
този регион. През 2012 година фирми и обществени организации могат да се възползват от новия пакет екоуслуги:
• Подготовка на документи за внасяне на

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявление за издаване на Комплексно разрешително
Разработване на програми и планове за управление на отпадъците
Разработване на програми за управление
качеството на атмосферния въздух
Разработване на планове за мониторинг на
почви, води, въздух и др.
Разработване на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии
Оценки за въздействието върху околната
среда и екологични оценки
Оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
Екологични експертизи със здравни оценки
Подготовка на документи за внасяне на
Заявление за издаване на разрешителни за
дейности с отпадъци
Подготовка на документи за внасяне на
Заявление за водоползване и планове за
мониторинг
Консултантски услуги по прилагане на секторното екологично законодателство
Други проекти и програми в сектор управление на околната среда.

Качество,
сертификация,
стандартизация
Успехът принадлежи на
качеството във всичките му
измерения – изисквания на
клиентите, съответствие с нормативната уредба и стандартите,

K
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изисквания към фирмената среда, в която се
създава продукта. Палатата предоставя услуги
в областта на доброволната и задължителната
сертификация на продукти и системи за управление:
• Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление
на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
• Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление
на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14000:2004
• Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление
на здравословни и безопасни условия на
труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007
• Консултации по проектиране, разработване и внедряване на HACCP
• Консултации за изпитване за съответствие
на продукти, обхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите и подкрепящите го наредби и придобиване на СЕ
маркировка
• Съдействие за придобиване на технически
стандарти
• Обучения и семинари за вътрешни одитори
на системи за управление.

Търговска
медиация
за извънсъдебно
решаване
на спорове
Междуфирмената задлъжнялост и тежката икономическа
обстановка пораждат много проблемни отношения между контрагентите. Палатата предлага
услугите на Центъра за търговска медиация за
бързо, евтино и ефективно решаване на търговски спорове извън съдебните зали.
За България медиацията е нов способ за
решаване на спорове, който предоставя много
предимства, които все още са недостатъчно използвани от бизнеса. Решаването на конфликт
чрез медиация може да запази бизнес отношенията между партньорите, което е почти невъзможно след съдебна процедура.
Центърът по търговска медиация към
Търговско-промишлена палата – Стара Загора е
създаден през 2005 година в рамките на проект
на USAID за реформи в правната система. Към
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него са регистрирани 12 медиатори, записани в
Регистъра на Министерството на правосъдието.

PR,
издателски и
медиен център
И най-добрият продукт,
идеи или високи постижения
остават неизвестни, ако не се
популяризират. В информационната джунгла на 21-ви век Палатата е спечелила своето място с дейностите и услугите си:
• Икономически портал на Старозагорски регион на www.chambersz.com, публикуващ
ежедневно актуални икономически новини
от Стара Загора и страната, разнообразна
информация, полезни връзки към други ресурси в интернет и реклами на свои клиенти
• Икономически годишник на Старозагорски
регион, представящ структурирана статистическа информация, анализи и прогнози за икономическите сектори в региона,
включващи сравнителни данни с предходни периоди и със средните показатели за
страната
• Палатата е продуцент на икономическото предаване „Инициатива“, излъчвано по
Телевизия Стара Загора, ориентирано към
представяне на добри практики и полезни
за бизнеса инициативи.
PR услуги на фирми и организации:
• Разработване на PR стратегии и планове
• Уеб дизайн и SЕО консултации
• Дизайн и предпечат на промоционни материали – брошури, каталози, PowerPoint презентации и др.
• Организиране на фирмени презентации
през целева група на потенциални потребители и клиенти.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА ИНТЕРЕСИТЕ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
През декември 2011 година парламентът
не зачете ветото на президента на Република
България и гласува изменение на Кодекса на труда, в който заложи критерии към работодателските организации, според които Българска търговско-промишлена палата не може да участва в
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социалния диалог като представителна организация на работодателите. Това изменение е в разрез с
европейските практики и предизвика остри реакции в Европалати и
други европейски институции.
На регионално ниво Търговскопромишлена палата – Стара Загора
продължава участието си във всички общински и областни комисии.
Сега и в бъдеще Палатата ще
продължава да проучва и изпраща мненията на
своите членове по предстоящи промени в законодателството и ще работи за промяна на съществуващата нормативна уредба, която спъва
развитието на бизнеса.

ПРОЕКТИ
НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА – СТАРА ЗАГОРА
Enterprise Europe Network
Търговско-промишлена палата – Стара Загора e част от най-голямата европейска бизнес
мрежа Enterprise Europe Network (Европейска
мрежа за предприятия) в консорциум от 13 български организации. Шестгодишният проект
започна в началото на 2008 година и е основен
инструмент на Европейската комисия за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.
Проектът се съфинансира от Главна дирекция
„Предприятия и индустрия” на Европейската комисия с цел предоставяне на интегрирани бизнес и иновационни услуги на малки и средни
предприятия. (вж. повече на стр. 99).

EUP4SME
Десет български партньорски организации
от мрежа Enterprise Europe Network, между които
и Търговско-промишлена палата – Стара Загора,
през 2011 година изпълниха проект EUP4SME, целящ проучване на
становището на българския бизнес
по предстоящи промени в европейската нормативна уредба. Темите на
проучванията бяха 3 – Обща рамка
за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви
за 10 групи продукти с Решение
768/2008, Алтернативни начини

за решаване на спорове и Електронен подпис
и електронна идентификация. В проучванията
участваха 25 фирми от Старозагорска област. На
национално ниво бяха обобщени становищата
на 200 български предприятия и изпратени в
Брюксел.

ECREIN+
Търговскопромишлена
палата – Стара
Загора е партньор в проекта
ECREIN+, който се изпълнява от 2010 до 2012 година в 13 европейски региона на партньорите в
проектния консорциум. Проектът е в областите:
иновации, проучвания, технологично развитие
и е съфинансиран по програма INTERREG IVC.
Целите на проекта са проучване на състоянието на екоиндустрията на европейско ниво, проучване и обмен на опит в областта на политики
и инструменти, подпомагащи екоиновациите в
малките и средните предприятия, и оценка на
тяхната ефективност от гледна точка на фирмите. Създават се практически помагала в областта на екоиновациите и препоръки на регионите за адаптивни политики и инструменти,
насърчаващи предприятията със „зелени инициативи”.
В рамките на проекта в Стара Загора се
създаде Регионална екоплатформа, която обединява потенциала на различни институции,
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IMOSHION
През 2011 година стартира
тригодишен проект, финансиран
по Седма рамкова програма на
Европейски съюз за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности, в който Търговско-промишлена палата –
Стара Загора е партньор. Проектът
цели разработване на специализиран софтуер за управление на здравословни и безопасни условия на
труд в производствени предприятия и обучение на персонала в тази
област. В тестовата фаза на проекта
участват 10 фирми от Старозагорска
област, на които софтуерът ще бъде
предоставен безвъзмездно.

М2МБ
(Медиите към
малкия бизнес)

неправителствени организации и представители на бизнеса.
През 2011 година Стара Загора беше домакин на работна среща на партньорите от мрежата ECREIN+. В нея участваха всички партньори
от 9 държави в ЕС. Бяха представени успешни
практики в сферата на екологията, които ще
подпомогнат изпълнението на Стратегията
20/20/20.
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През 2012 година репортерите
от медийния екип на Търговскопромишлена палата – Стара Загора
изпълняват минипроект „Повече
плурализъм по време на криза“, финансиран по програма на Фондация
Отворено общество. Целта на проекта е да се предостави възможност
на малки и микро предприятия да
участват в процеса на формулиране на политики за преодоляване на
икономическата криза, адекватни
на техните потребности. В рамките на 4 месеца медийният екип ще
даде микрофона на представители
на местния бизнес. Тяхното мнение
и предложения ще бъдат популяризирани в 12 телевизионни предавания и в уеб базирана рубрика.
Търговско-промишлена
палата – Стара Загора
6000 Стара Загора
ул. „Георги Раковски“ 66
тел./факс 042/ 626 297
042/ 626 033, 042/ 646 194
office@chambersz.com
www.chambersz.com
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ГОЛЯМА
ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИЯ
И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Enterprise Europe Network (Европейска мрежа за предприятия) е най-голямата бизнес подкрепяща мрежа в света, създадена като основен
инструмент на Главна дирекция „Предприятия и
индустрия” на Европейската комисия в помощ на
малките и средните предприятия по всички въпроси на ЕС, касаещи бизнеса.
Мрежата е създадена през 2008 г. като обединяване и надграждане на дейността на Евро
Инфо Центровете (1987 – 2007) и Иновационните
центрове (1995 – 2007).
Enterprise Europe Network е уникална с географския си обхват. Днес тя предоставя интегрирани бизнес и иновационни услуги в над 40
страни в цял свят – 27-те страни членки на ЕС,
страните кандидатки (Босна и Херцеговина,
Македония, Турция и Хърватия), страните от
Европейското икономическо пространство
(Исландия и Норвегия) и трети страни (Армения,
Египет, Израел, Китай, Русия, САЩ, Сирия,
Сърбия, Швейцария, Черна гора и Чили). В мрежата работят близо 600 организации – търговски палати, агенции за регионално развитие,
университетски, технологични и изследователски центрове.
В България Enterprise Europe Network е представена от консорциума на Европейските информационни и иновационни центрове (ЕИИЦ), в
който участват Българска търговско-промишлена палата, палатите във Враца, Добрич, 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). Координатор на българската
мрежа е фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Партньорите са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в
отделните региони, чието сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.
Основната цел на Европейската мрежа е да
подкрепя малките и средните предприятия за

повишаване на тяхната конкурентоспособност
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 работи с асоциирани експерти 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 развива
и предоставя на МСП портфолио от широк кръг
интегрирани услуги на принципа „на едно гише”.

Информация за
европейския пазар
• Информация за европейските политики,

•
•

касаещи бизнеса и националните законодателства, отразяващи европейските изисквания по отношение на видовете стопанска
дейност и на продуктите
Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и
услуги
Информация за стандарти, сертификация
на продуктите и СЕ маркиране, за права на
интелектуална собственост, за митническите формалности и процедури, критериите
за екологичност на стоките и др.

Излизане на
международни пазари
• Оценка на пазарния потенциал на произ•

вежданите продукти и маркетингови услуги
Съдействие за намиране на бизнес партньори чрез обмен на оферти за търсене и
предлагане в богатата база данни на мрежата
Организиране на международни бизнес
срещи, вкл. и по време на панаири и изложения
Осигуряване на индивидуални срещи или
посещения в чуждестранни фирми, вкл. и за
обмен на опит и екипи.

enterprise
en
n terrpr
r prrise
r e eeuro
europe
uro
rope
pe
•
•

101
10
1

• Съдействие при пазарната реализация
на научни разработки – трансфер на
нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични
и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия

• Предоставяне на информация за технологични 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
Структурните фондове на ЕС, Седмата
рамкова програма на ЕС, Националния
иновационен фонд и други финансиращи програми

• Двупосочна връзка между предприемачите и Европейските институции.
Европейската мрежа за предприятия
е основен инструмент на ГД „Предприятия
и индустрия” на ЕК и за обратна връзка с
предприятията.

Технологичен трансфер
и иновации
• Съдействие за технологичен трансфер и
технологично развитие – технологична
оценка на производството и проучване с
цел въвеждане на нови технологии и улесняване на иновационните процеси

Мрежата информира европейските институции 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 стимулират растежа и конкурентоспособността на европейската икономика.
Мрежата участва в публичните консултации
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 анализиране на
получената информация.
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финансиране за създаване на нови технологии и иновативни продукти и услуги
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Така Европейската мрежа за предприятия
съдейства на Европейската комисия да помага
на бизнеса.

Фирми –
членове на
Търговскопромишлена
палата –
Стара Загора

fax: +359 42 605245
ekzotik_2000@abv.bg
Мелничарство. Производство на брашно и млечни продукти
Milling works. Production of flour and milled products

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

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
office@compact-bg.com
www.compact-bg.com
Търговска и промишлена дейност. Производство на
хладилни камери и панели. Производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of
refrigerator cameras and panels. Manufacture of tractors

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, обработка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural
machinery and equipment. Agricultural activities
ДИМЕС 2000 ООД
DIMES 2000
Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
6055, Хан Аспарухово
tel.: +359 888 441693
dimes_2000@abv.bg
Свиневъдство и търговия с фуражни смески, преработка на месо и производство на колбаси
Pig-breeding and trade in fodder mixtures,
meat processing and sausage production
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

КАРЛОВСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД АД
KTZ - KARLOVO
Представлявано от ХРИСТО ХАДЖИДИМИТРОВ
и НИКОЛАЙ АРАБАДЖОВ
4364, Ведраре
tel.: +359 335 96200
fax: +359 335 95706
www.tractors-bg.com
Производството на трактори и малогабаритна техника
Production of small-size machinery and tractors

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, производство на олио, птицевъдство и месопреработка на пилешко месо
Production and trade with feed and feed additives,
sunflower oil production, poultry breeding
and meat processing of poultry meat
БИСЕР ОЛИВА АД
BISER OLIVA
Представлявано от ЛУКА АНГЕЛОВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel.: +359 42 600918
fax: +359 42 600382
biser@biseroliva.bg
www.biseroliva.bg
Производство на рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио, слънчогледов шрот, кюспе
Production of refined and crude sunflower
oil, sunflower meal and oil-cake
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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
ГОСПОДИНОВИ ООД
GOSPODINOVI
Представлявано от ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ
6168, Юлиево
tel.: +359 888 000013
gospodinovi2002@abv.bg
Производство и търговия с млечни продукти
Production and marketing of dairy products
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)
ДИМЕС 2000 ООД
DIMES 2000
Представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
6055, Хан Аспарухово
tel.: +359 888 441693
dimes_2000@abv.bg
Свиневъдство и търговия с фуражни смески, преработка на месо и производство на колбаси
Pig-breeding and trade in fodder mixtures,
meat processing and sausage production
ДИОНИ ООД
DIONI
Представлявано от ДИМИТЪР АНГЕЛИНОВ
Стара Загора, местност Мечи кладенец, фабрика Дерони
tel.: +359 42 660187, 0888 889776
fax: +359 42 660187
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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
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 млечни продукти
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
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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
ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД
HRANSERVICEENGINEERING
Представлявано от ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА
Стара Загора, ул. Райна Кандева 65
tel.: +359 42/ 608015, 611833
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
БУЛТЕКС 99 ЕООД
BULTEX 99
Представлявано от СТЕФАН БАШЕВ
Пловдив, бул. Васил Априлов 31
tel.: +359 42 620383
krasi_janakiev@abv.bg
Производство на работно облекло и търговия с лични предпазни средства
Manufacture of workwear and trade in
personal protective equipment
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 Черногорски 58
tel.: +359 42 645500
fax: +359 42 647733

info@zagoracorap.com
www.zagoracorap.com
Пакетиране и дообработка на дамски чорапи и чорапогащи
Packaging and processing of ladies’ stockings and tights
КОСИ TРАНС ООД
KOSSI TRANS
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. Производство на енергия от ВЕИ
Production of clothes. Production of renewable energy
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
РАДЕКС-РР ООД
RADEK’S RR
Представлявано от СВЕТЛАНА РАДЕВА
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 53
tel.: +359 42 627557, 0888 706079
fax: +359 42 627557
svetlana_ra@abv.bg
swetlana_ra@abv.bg
www.reviewbg.com
Облекло за елегантната и делова жена
с марката на модна къща „Ревю“
Clothes for stylish and business women under
the brand name of Review Fashion House
ФИРМАТА ЦМ ЕООД
FIRMATA CM
Представлявано от ЦВЕТОМИЛА МАРИНОВА
Стара Загора, ул. Гео Милев 1 вх. 0, ап. 1
tel.: +359 899 151780, 0897 927472, 0988 808621
caramellafashion@abv.bg
www.caramella-fashion.com
Производство и търговия с дамски дрехи. Българска
марка за бутикова дамска конфекция
Production and trade in lady’s clothes. Bulgarian Trademark
for boutique lady’s ready-made clothes. The companys’
products are entirely oriented at satisfying its customers’
needs by providing: limited series, individual orders,
consultation from a designer specialist, overall styling
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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.krisli.net
Производство на луксозно дамско бельо
Manufacture of luxury lady’s underwear

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА,
ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ХИМИЧНИ ВЛАКНА
MANUFACTURE OF CHEMICALS,
CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRES

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

АТЕ ПЛАСТ ООД
ATE PLAST
Представлявано от МАРИЯ ЖЕКОВА и ЖИВКО ЖЕКОВ
Стара Загора, П.К. 124
tel.: +359 42 616128
fax: +359 42 600087
sales@ateplast.eu
www.ate-bg.com
Производство на моно, три, пет слойни ПЕ фолиа, EVON и
PA-PE опаковки, LD, MD, HDPE чували, салфетки, калъфи
Manufacturing of mono, three, five layer PE films; EVOH
and PA-PE films; LD, MD, HDPE bags, sheets, covers
ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД
VEREYA PLAST
Представлявано от ИВАН ТОТЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален 19
tel.: +359 42 615578, 615565
fax: +359 42 620487
vplast_it@sz.inetg.bg
vplast@sz.inetg.bg
www.ekoenergy.bg
Производство на пластмасови изделия за бита; възобновяеми енергийни източници, механичен и ел. монтаж
Production of customer plastic goods, renewable
energy sources, mechanical and electrical montage
ГАЛАКСИ ПАРК ООД
GALAXY PARK
Представлявано от НИКОЛАЙ ЯНЕВ
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 5
tel.: +359 42 633094, 0878 298863
fax: +359 42 622261
Търговия с химически продукти и електронни елементи. Заведение за бързо хранене
Trade in chemical products and electronics
elements. Fast food restaurant
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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
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 автомобилната 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
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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, 0888 305223
fax: +359 42 981788
alianscompany@mail.bg
www.alians-dn.bg
Производство и търговия с алуминиеви капачки
тип „Омния” и метални капачки тип „Туист-оф”
Production and trade in aluminium caps for jars type
„Omnia” and metal caps for jars type „Twist-off ”
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.: +359 42 601720, 602271
fax: +359 42 601720, 602271
koleva@bulmetal.com
bulmetal@yahoo.com
www.bulmetal.com
Производство на метални опаковки – за хранителната и
химическата промишленост, аерозолни опаковки, кутии
за бутилирани напитки, подноси за сервиране и други
Manufacture of metal packaging – for food
and chemical industry, aerosols, boxes for
bottled drings, serving trays and others
БУЛТЕХ - 2000 ООД
BULTEH - 2000
Представлявано от МЛАДЕН СТОЯНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален 19
Административна 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 & Co
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 инвертори EATON и VACON за управление на АС двигатели
Service of machines with CPU systems, supply and
repairs of AC motors inventors - EATON & VACON
ЕМ ПИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EM PI EM ENGINEERING
Представлявано от ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 27
tel.: +359 42 600689
fax: +359 42 600089
office@mpm.bg
www.mpm.bg
Внос и дистрибуция на неръждаеми метали и производство на разнообразни изделия и модули от тях
Import and distribution of stainless metals and manufacturing
of various products and components from them
МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД
MONTAGENGINEERING
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
ПРЕСКОВ АД
PRESKOV
Представлявано от ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel.: +359 42 627327, 252083
fax: +359 42 631063
marketing@preskov.com
www.preskov.com
Ковашко-пресови заготовки, детайли и изделия
Manufacturing of forgeat and dye-pressed
carbon and alloy steel forgings
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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 и търговия на едро с рулони поцинкована и пластифицирана ламарина. Разполага на склад с над 15
хиляди тона метал. В четири от заводите си в Стара
Загора произвежда: покривни и фасадни LT профили
(трапецовидни и синусоидални); високопрофилна ламарина; декоративен микропрофил; касетъчни профили за послоен монтаж; профили за сухо строителство;
окантващи профили и аксесоари; разкрой на листова
ламарина; надлъжно цепене на щрипс на слитер линия;
пренавиване на рулони. Фирма „Новотехпром” ООД
извършва също внос и търговия на едро с индустриална хладилна и климатична техника и термопанели.
Import and wholesale of galvanized coils and plasticized
metal sheets. The company has warehouse of over 15 000
tons of metal. The company produces: LT roof and façade
profiles (trapezoidal and sinusoidal); high-profile sheet;
decorative microprofile; profiles for layered installations;
dry law profiles; edge profiles and accessories; cutting
of sheet iron; longitudinal splitting of the strip of sliter
line; rewinding of coils in its four factories in Stara
Zagora. The company “Novotechprom” Ltd also carries
out import and wholesale of industrial refrigeration
and air conditioning equipment and thermopanels
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
СТАБИЛИ-ТЕТ ООД
STABILI-TET
Представлявано от МИТКО КЬОСЕВ
Стара Загора
tel.: +359 878 997560
stabilitet.ood@abv.bg
www.stabilitet.com
Изработване на високотехнологични и прецизни детайли
и инструменти. Разполага със собствена производствена
база - цех за изработка на детайли, технолози и програмисти на машини с ЦПУ, настройчици и фрезисти
Development of hi-tech and precision parts and instruments.
It has its own factory for production of parts, own technicians
and programmers of CNC machines, adjusters and millers
ХЕКСОД ООД
HEXOD
Представлявано от МИНКА ДОБРЕВА
Стара Загора, бул. Славянски 43, вх. А, ап. 2
tel.: +359 42 611800, 611811
fax: +359 42 611801
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hexod_ltd@abv.bg
www.hexod.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
office@chahov.com
www.chahov.com
Строително тенекеджийство. 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
Промишлено строителство, метални конструкции и чисти климатични помещения
Industrial construction, metal constructions
and clean air conditioning units
ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT
БРБ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
BRB ENGINEERING
Представлявано от БОНЧО БОНЕВ, РУМЕН 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 интериорно 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
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БУЛТЕХ - 2000 ООД
BULTEH - 2000
Представлявано от МЛАДЕН СТОЯНОВ
Стара Загора, кв. Индустриален 19
Административна 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
БЪДЕЩНОСТ АД
BADESTNOST
Представлявано от РАДОСЛАВ ГОЧЕВ
Чирпан, кв. Индустриален
tel.: +359 416 93012
fax: +359 416 95534
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. Цар Иван Шишман 2
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, 697115
fax: +359 42 601849
staev@dzu.inetg.bg
www.dzu.inetg.bg
Eлектромеханичен монтаж на възли и крайни изделия. Шприцване на детайли от термопластична и термореактивна пластмаса
Electro mechanical assemlly of units and finished
products. Thermoset Compression & Injection Molding
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 62229
fax: +359 431 62230, 63134, 62603
caproni@caproni.bg
www.caproni.bg
Проектиране, производство и ремонт на хидравлични елементи и системи
Design, manufacturing and repair of
hydraulic elements and systems
КАРЛОВСКИ ТРАКТОРЕН ЗАВОД АД
KTZ - KARLOVO
Представлявано от ХРИСТО ХАДЖИДИМИТРОВ
и НИКОЛАЙ АРАБАДЖОВ
4364, Ведраре
tel.: +359 335 96200
fax: +359 335 95706
www.tractors-bg.com
Производството на трактори и малогабаритна техника
Production of small-size machinery and tractors
КОМПАКС АД
COMPAX
Представлявано от МАРКО МАРКОВ
Стара Загора, бул. Руски 2 В
tel.: +359 42 600820
fax: +359 42 601297
office@compax.eu
www.compax.eu
Производител на машини за дозиране и пакетиране, машини за термоформоване на пластмаси, палетизиращи роботи и манипулатори
Manufacturer of dosing and packaging machines, plastics
thermoforming machines, palletising robots and manipulators
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 и търговия с оборудване за бензиностанции
и газстанции
Production and trading of LPG & CNG
equipment and fuel filling systems
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МАСС БЪЛГАРИЯ ООД
MASS BULGARIA
Представлявано от СЕДАТ ЕНГИН
Стара Загора, ул. Сава Силов 80, ет. 2, офис 4-5
tel.: +359 42 650555, 650556
fax: +359 42 650557
sedat@mass-bg.com
mail@mass-bg.com
www.mass-bg.com
Изграждане на пречиствателни станции
Construction of treatment plants
МЕТАЛИНВЕСТ – РЕМКО ЕООД
METALINVEST – REMKO
Представлявано от ИВАН РУСЕНОВ
Стара Загора, ул. Българско опълчение 68
tel.: +359 42 622491
metalinvest_remko@abv.bg
www.metalinvest-remko.com
Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, метални конструкции, тръбопроводи и съдове под налягане
Manufacture, repair and installation of power equipment,
steel structures, pipelines and pressure utensils
ПРОЕКТ – М ООД
PROEKT – M
Представлявано от ИВАН ВЪЛКОВ
Стара Загора, кв. Индустриален,
ул. Воевода Стойно Черногорски 54
tel.: +359 42 603212, 601217
fax: +359 42 603212
proektm@mail.orbitel.bg
ofis@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 83164
remotex@remotex.bg
www.remotex.bg
Ремонт на тежко минно оборудване и производство
на резервни части, метални конструкции и телфери
Renovation of heavy mining equipment, production
of spare parts, metal constructions and hoists
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
Производство на резервни части за селскостопански
машини, търговия и реализацията на всички видове вериги
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Manufacturing and supply of spare parts and
components for agricultural Combine Harvesters,
trading and marketing of all types chains
ТЕРМОХРАН ИНЖЕНЕРИНГ АД
THERMOHRAN ENGINEERING
Представлявано от ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ
Стара Загора, Христо Ботев 117, вх. А, ап. 1А
tel.: +359 42 622201, 627379, 601870
fax: +359 42 601374
thi@mbox.contact.bg
sales@thermohran.com
www.thermohran.com
Проектиране, производство, монтаж на машини
и технологични линии за ХВП
Production of machines and lines for the food industry
ХИДРАВЛИК СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
HYDRAVLIC SERVICE ENGINEERING
Представлявано от ДЕЯН КОЛЕВ и ДАМЯН ДАМЯНОВ
Казанлък, ул. Никола Петков 41, П.К. 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 and high-pressure hoses
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 инструменти, 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 ООД
UZO
Представлявано от НИКОЛАЙ УЗУНОВ
Сливен, бул. Братя Миладинови 8, офис 3
tel.: +359 44 666077, 666177
fax: +359 44 666277
office@asya-light.com
www.asya-light.com
Производство на осветителни тела
Manufacture of lighting equipment and electric lights
ХРАНМАШ ИНЖ ООД
HRANMASH ENG
Представлявано от МАНАХИЛ МАНАХИЛОВ
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 64
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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
GABROVNITSA
Представлявано от ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ
Горно Сахране, ул. Шипченска епопея 24
tel.: +359 4357 317, 431 62890
fax: +359 431 62017
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 фуражни 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
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

ЕВРОМИГ ООД
EVROMIG
Представлявано от МИТКО ЧАВДАРОВ
Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 166
tel.: +359 675 35001
fax: +359 675 35002
chavdar.mitko@mail.bg; evromig@evromig.eu;
evromig@abv.bg; office@evromig.eu
www.evromig.eu
Изкупуване и обработка на сурови свински, говежди и кози кожи до полузавършено състояние ует
блу (wet blue) и също така до завършено състояние (готови кожи - апретирани). Производство на
чанти, ръкавици, дамски и мъжки якета и др.
„Evromig” LTD is a society working in a field of animal
skins and hides processing. Mainly specialized in wet
blue pig skins, goat skins and cattle hides processing as
well as pig upper leather, including napa for garments
and shoes production, haberdashery and upholstery; soft
leathers, including aniline, semianiline liming leather and
leather splits; cow napa for shoes and suede, cow leather
for belts, goat napa for shoes, garments and gloves
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 табла. Инженеринг, проектиране и внедряване на автоматизация 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, Административна 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
Промишлена автоматизация. Проектиране и изработка на
автоматизирани системи и икономически, производствен
и интернет софтуер, изграждане на компютърни мрежи
Industrial automation. Designing and developing of
automation systems and software products: accounting
systems and internet, building of computer network (LAN)
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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
office@compact-bg.com
www.compact-bg.com
Търговска и промишлена дейност. Производство на
хладилни камери и панели. Производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of
refrigerator cameras and panels. Manufacture of tractors

ПАРМАШ АД
PARMASH
Представлявано от ПЕТКО ПАРУШЕВ
Сливен, кв. Дебела кория – стопански двор
tel.: +359 44 667308
fax: +359 44 667298
office@parmash.com
www.parmash.com
Производство на стоки за бита от метал и пластмаса (сушилници за дрехи и съдове, маси за гладене, цветарници и др.)
Production of consumer goods made of metal and plastic (drying
rack for clothes and dishes, ironing tables, flower stands, etc.)

ЛИНК ООД
LINK
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 1
tel.: +359 42 601632, 0888 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

РОСИ ЕООД
ROSI
Представлявано от ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Стара загора, кв. Индустриален
tel.: +359 42 620660, 660771
fax: +359 42 640296, 640297
rosi@rosi.bg
www.rosi.bg
Търговия с плочи от дървесни частици, МДФ профили, аксесоари за мебели, разкрой на плоскости, PVC и алуминиева дограма
Trading in plates of wooden particles, MDF profiles,
furniture accessories, production of furniture,
cutting of boards, PVC and aluminum windows

МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
MEBELI IVVEKS
Представлявано от РОСЕН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 2
tel.: +359 42 622661
fax: +359 42 624410
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.org
www.nipim.org
Производство на медицински и функционални легла и медицински мебели
Production of medical and functional
beds and medical furniture
ОМПАК ЕООД
OMPACK
Представлявано от МИХАЙЛ ГЮЛЕВ
Димитровград, ул. Г. С. Раковски 94
tel.: +359 391 67151
fax: +359 391 67151
info@ompack.com
www.ompack.com
Производството на хартиени пликове
Production of glued flat and satchel paper bags which
are widely used in trade network and food industry for
the packaging of bread and bakery, fresh food, nuts,
cosmetic products, medicines and many others
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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
Производство на резервни части за селскостопански машини, търговия и реализацията на всички видове вериги
Manufacturing and supply of spare parts and
components for agricultural Combine Harvesters
СРЕДНА ГОРА АД
SREDNA GORA AD
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
Производство на мебели от масивна дървесина
Production of solid 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, произвоство на електронна апаратура
Security, production of electronic equipment
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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, производство на мебели
Trade in wood materials for the furniture
industry, production of furniture

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 брикети, 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 seweragе, engineering services
ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
AES - 3C MARITZA EAST 1
Представлявано от ЛИРОЙ МОНРОУ РИЙД
Гълъбово
tel.: +359 42 901420
fax: +359 418 65515
miglena.koleva@aes.com
Производство на електроенергия, трансформиране
и продажба на произведената електроенергия, всяка друга дейност, свързана с производството, трансформацията и продажба на електроенергия
Power generation, energy transformation and sale
of produced energy, other related activities

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
CONTOURGLOBAL MARITSA EAST 3
Представлявано от Гари Левсли
София, бул. Александър Стамболийски 103, ет. 5
tel.: +359 2 8102323
fax: +359 2 8102345
me3@contourglobal.com
www.contourglobal.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 електроенергия, ремонтна дейност
Electric-power production and maintenance services
СТРОИТЕЛСТВО
CONSTRUCTION
БОЛИД ООД
BOLID
Представлявано от МИРОСЛАВ ПЕТКОВ и РОСЕН ГОГОШЕВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 138
tel.: +359 42 608088
fax: +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително-монтажна дейност и търговия със строителни 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
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ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
EL CONTROL
Представлявано от НЯГОЛ ХРИСТОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 17 А
tel.: +359 42 600178
fax: +359 42 639116
office@elkontrol.com
www.elkontrol.com
Изграждане на електрически уредби високо, средно и ниско напрежение; инженеринг и автоматизация на енергийни обекти; производство на ел.
табла; строителна дейност; търговия с ел. материали и оборудване. Орган за контрол от вид „С”
Erection of high, medium and low voltage electrical
switchgears, engineering and automation of
power installations, manufacture of switchboards,
construction activity, sales of electrical materials
and equipment. Inspection body of type “C”
ЕЛМИ ООД
ELMI
Представлявано от АНТОН ТОНЧЕВ
Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 136
tel.: +359 42 601580
fax: +359 42 601580
office@elmi-ltd.com
www.elmi-ltd.com
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, ет. 1-1А
tel.: +359 42 984959
fax: +359 42 984960
elte@elte.bg
www.elte.bg
Инвестиционна и строителна дейност
Investments and construction works
ЕНЕМОНА – ГЪЛЪБОВО АД
ENEMONA – GALABOVO
Представлявано от МИРОСЛАВ ВАНОВСКИ
Гълъбово, бул. Република 120
tel.: +359 418 68022
fax: +359 418 68048
branch.galabovo@enemona.com
enemona.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
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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 prestressed ferrous-concrete. Transport services
ЛИНК ООД
LINK
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 1
tel.: +359 42 601632, 0888 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
ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД
OPERATION 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, реализация и мениджмънт на проекти в областта на технологиите 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
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 инж. КАТЯ АТАНАСОВА
Стара Загора, кв. Голеш, П.К. 310
tel.: +359 42 619620
tel.: +359 42 929275
psk_sz@abv.bg
www.terragroup-bg.com
Промишлено и пътно строителство.
Услуги със строителна техника
Industrial and road construction and
services with building machinery
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СИВАТО ООД
SIVATO
Представлявано от ВАСИЛ ВЪЛЕВ
Стара Загора, ул. Св. Богородица 71, ет. 1
tel.: +359 42 663344, 0417 82820
fax: +359 42 663344, 0417 82820
sivato@abv.bg
Строителство и реконструкция на обекти в областта на енергетиката. Машинен и ел. ремонт на обекти в областта на енергетиката
Construction and rehabilitation of energy facilities.
Repair of energy production machines

ТУРИСТСТРОЙ ООД
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 207
tel.: +359 42 629352
fax: +359 42 601388
turiststroi@mbox.contact.bg
turiststroi@hotmail.bg
Строителство, търговия със строителни материали.
Представител на продуктите ARSTRONG, URSA и др.
Construction, trade in building material. Representative
of ARSTRONG, URSA products and etc.

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 обществени 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 in the field of technology production
and consumption of the energy from RES

ЧАХОВ ООД
CHAHOV
Представлявано от ГЕОРГИ ЧАХОВ
Богомилово 6065, ул. Иванка Терзиева 44
tel.: +359 42 919400
fax: +359 42 603170
office@chahov.com
www.chahov.com
Строително тенекеджийство, 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

СТРОНИК ЕООД
STRONIK
Представлявано от НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Стара Загора, ул. Гладстон 16, офис 1
tel / fax: +359 42 624040
stronik@abv.bg
Жилищно и промишлено строителство. Ремонтни дейности
на сгради и съоръжения. Монтаж на съоръжения за възобновяеми енергийни източници. Реставрация на сгради
Residential and industrial condtruction. Renovation
of buildings and facilities. Mounting equipment for
renewable energy sources. Restoration of buildings
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

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 извънгаранционно
обслужване на автомобили с марката Фолксваген 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, обработка на земя
Manufacture, trade and repairs of agricultural
machinery and equipment. Agricultural activities
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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 селскостопанска техника
Supply and installation of grain-store equipment;
poultry, wholesale of agricultural machinery

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
office@compact-bg.com
www.compact-bg.com
Търговска и промишлена дейност. Производство на
хладилни камери и панели. Производство на трактори
Commercial and industrial activities. Production of
refrigerator cameras and panels. Manufacture of tractors

ГЛЕНКОМ ЕООД
GLENKOM
Представлявано от НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Нова Загора, кв. Индустриален, П. К. 76
tel.: +359 457 62301, 0889 777010
office@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

МЕТАЛ М ЕООД
METAL M
Представлявано от ИВАНКА МИХАЙЛОВА
Стамболийски, ул. Ген. Гурко 14
tel.: +359 42 600470; 919287
fax: +359 42 690469
metal-m@bitex.bg
Търговия на едро и дистрибуция на неръждаеми, цветни и черни метали, арматура за тръбопроводи, телове за заварка и други
Wholesale and distribution of stainless metal, ferrous
metals, fittings for pipelines, wires for welding and others

ЕМ ПИ ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EM PI EM ENGINEERING
Представлявано от ЗАПРЯН ЗАПРЯНОВ
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 27
tel.: +359 42 600689
fax: +359 42 600089
office@mpm.bg
www.mpm.bg
Внос и дистрибуция на неръждаеми метали и производство на разнообразни изделия и модули от тях
Import and distribution of stainless metals and manufacturing
of various products and components from them
ЖЕЛЕЗНИК – М ООД
JELEZNIK – M
Представлявано от КИРИЛ МИХАЙЛОВ
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет. 4, офис 3
Склад: кв. Кольо Ганчев, ул. Железарска 3
tel.: +359 42 640606
fax: +359 42 255133
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
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МЕТАЛКОМ – МИТЬО ГОРЧЕВ ЕТ
METALKOM – MITYO GORCHEV
Представлявано от МИТЬО ГОРЧЕВ
Стара Загора, ул. Веселин Ханчев 2, вх. В
tel.: +359 42 602006, 939111
fax: +359 42 939110
metalkom@metalkom-m.com
www.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
Проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични електроцентрали и производство на оборудване за етерични масла
Design, supply and installation of photovoltaic power
plants; production of equipment for essential oils
ПЕРФЕКТ ОЙЛС ЕООД
PERFECT OILS
Представлявано от СТАНИМИР СВАТОВСКИ
Стара Загора, П.К. 305
tel.: +359 888 202627
perfect@orbinet.bg
Производство и търговия с етерични масла
Production and trade in essential oils
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ПОЛИМЕТА ООД
POLYMETA
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel.: +359 42 639905, 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. Св. Патриарх Евтимий 42
tel.: +359 42 643564, 607017
fax: +359 42 639815
p.bojilov@autobox.bg
Търговия с автомобилни масла, антифриз и акумулатори
Trade in automotive fuels, accumulators
СВЕ – ФЛЕКС ЕООД
SVE – FLEX
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
Търговска дейност и сервиз. Машини, адитиви и консумативи за хранително-вкусовата промишленост
Trade activities and service. Machines, additives
and consumables for the food industry
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ
И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
WHOLESALE OF AGRICULTURAL
AND FOOD PRODUCTS

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 алуминиеви хънтъри, търговия със селскостопански машини
Trade in sillikon, aluminium profiles and accessories,
aluminium hunters; trade in agricultural equipment
БОСФОРУС - БГ ЕООД
BOSFORUS - BG
Представлявано от ЮКСЕЛ ХАСАН ДАС
Стара Загора, ул. Св. Троица 75 - 77
tel.: +359 42 622340, +359 886 952321
fax: +359 42 622340
bosphorus@bosphorus-bg.com
bosphorus_bg@abv.bg
Търговия на фуражни добавки и ветеринарно-медицински продукти (лекарства)
Trade in feed additives and veterinarymedical products (medicaments)
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

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
INTERCHEM
Представлявано от ВЪЛКА ТЕНЕВА
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 94
tel.: +359 42 646065
fax: +359 42 600022
interchem@abv.bg
rusew.1959@abv.bg
Търговия на едро с химически продукти
Wholesale trade in chemical products

РИТЪМ – 4 – ТБ ООД
RITAM – 4 – TB
Представлявано от РУСИ ДАНЕВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 93, ет. 9
tel.: +359 42 603539, 622056, 600428
fax: +359 42 600518
home@ritam-bg.com
Търговия с енергоносители. Търговия със захар
Trade in primary energy carrier. Trade in sugar

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
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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 селскостопанска техника
Supply and installation of grain-store equipment;
poultry, wholesale of agricultural machinery
АГРОСТИЛ ООД
AGROSTIL
Представлявано от АРСЕНИ САРОВ
Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 10
tel.: +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, ул. 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 материали, 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, 0700 20205
fax: +359 42 616640
opticom@opticom-bg.com
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
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ФЕРМЕР 2000 АД
FARMER 2000
Представлявано от ДИМАНА СТРАХИНОВА
и НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, 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, harvesters
etc. Representative of Massey Ferguson for Bulgaria
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 електроапаратура ниско напрежение (НН) и средно напрежение (СрН)
Import and trade in electrical materials and electrical
equipment low voltage and medium 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, бул. Св. Патриарх Евтимий 138
tel.: +359 42 608088
fax: +359 42 608077
bolid@mbox.contact.bg
www.bolid.stzagora.com
Строително-монтажна дейност и търговия със строителни 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
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www.guytek-bg.bg
Търговия с бяла техника и железария. Транспорт и спедиция
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. Захарий Княжески 19, ет. 4, офис 405/406
tel.: +359 42 602632
fax: +359 42 602632
evar@mbox.contact.bg
еvar@mail.bg
www.dezinfektanti.com
Търговия с почистващи и дезинфекционни препарати. Машини за нанасяне на пенополиуретаново изолационно покритие
Trade in washing and disinfecting products.
Machines for polyurethane insulation coverings
ИРИС ЕООД
IRIS
Представлявано от ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ
Стара Загора, ул. Захарий 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 600070
rpetrova@ita-service.bg
www.ita-service.bg
Продажба на автомобили, гаранционно и следгаранционно 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
Производство и търговия на електрооборудване,
материали за енергетиката и лични предпазни средства
Инженеринг на електроенергийни обекти
Production and trade with: Electrical materials and equipment
for power generation, distribution and control; Personal
protective equipment; Electrical engineering; Turn-key Projects
МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
MEBELI IVVEKS
Представлявано от РОСЕН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 2
tel.: +359 42 622661
fax: +359 42 624410
info@ivveks.com
www.ivveks.com
Производство и търговия с мебели
Manufacture and sale of furniture
РИТЪМ – 4 – ТБ ООД
RITAM – 4 – TB
Представлявано от РУСИ ДАНЕВ
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис І 93, ет. 9
tel.: +359 42 603539, 622056, 600428
fax: +359 42 600518
home@ritam-bg.com
Търговия с енергоносители. Търговия със захар
Trade in primary energy carrier. Trade in sugar
РОСИ ЕООД
ROSI
Представлявано от ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Стара Загора, кв. Индустриален
tel.: +359 42 620660, 660771
fax: +359 42 640296, 640297
rosi@rosi.bg
www.rosi.bg
Търговия с плочи от дървесни частици, МДФ
профили, аксесоари за мебели, разкрой на
плоскости, PVC и алуминиева дограма
Trading in plates of wooden particles, MDF profiles,
furniture accessories, production of furniture,
cutting of boards, PVC and aluminum joinery
ТРАЯНА 91 АД
TRAYANA 91
Представлявано от ГАЛИНА ПАПАЗОВА и ХРИСТО ПАПАЗОВ
Стара Загора, кв. Индустриален – Изток, П.К. 402
tel.: +359 42 600849, 600887, 600882
fax: +359 42 600837
office@trayana91.net
www.trayana91.net
Търговия с материали за мебелната промишленост, производство на мебели
Sale of wood materials for furniture
industry, production of furniture
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ТУРИСТСТРОЙ ООД
TOURISTSTROY
Представлявано от ПЕТЪР ПЕТРОВ
Стара Загора, кв. Индустриален, П.К. 207
tel.: +359 42 629352
fax: +359 42 601388
turiststroi@mbox.contact.bg
turiststroi@hotmail.bg
Строителство, търговия със строителни материали.
Представител на продуктите ARSTRONG, URSA и др.
Construction, trade in building material. Representative
of ARSTRONG, URSA products and etc.
УСЛУГИ
SERVICES
АБАКУС БРОКЕР ООД
ABAKUS BROKER
Представлявано от МАРИЯ ГЕНЕВА
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 16, офис 1
tel.: +359 42 625080
fax: +359 42 625080
st.zagora@abakusbroker.com
www.abakusbroker.com
Застраховане
Insurance
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. Специфициране,
асемблиране и продажба на хардуер (преносими и
настолни компютри, сървъри, периферни устройства,
комуникационно и мрежово оборудване, консумативи)
Sale and implementation of systems for business management
(ERP, BI, CRM) system integration, sales of system and
application software. Specification, assembly and sale of
hardware (laptop and desktop computers, servers, peripherals,
communications and network equipment, supplies)
АЛФА МАРКЕТ + ЕООД
ALFA MARKET +
Представлявано от ВЕНИ ПЕТРОВА
Стара Загора, ул. Парчевич 2, офис сграда, ет. 3
Цeнтър за маркетингови комуникации Алфамаркет
tel.: +359 42 602672
fax: +359 42 603274
venipetrova@alfamarket.biz
www.alfamarket.biz
Маркетинг, реклама и PR | Мarketing, advertising, PR
АМЕЕС ООД
AMEES
Представлявано от МАРИЯ КОЛЕВА
Раднево, ул. Валентина Терешкова 3
tel.: +359 417 82708, 82065
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fax: +359 417 82655
amees.sz@gmail.com
www.amees-bg.com
Автоматизация, химия, екология на енергийната система
Autоmation, Chemical products, Ecology
of the energetic system
БРАТЯ СОТЕВИ ООД
BRATIA SOTEVI
Представлявано от ТОДОР СОТЕВ
Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2, ап.13
tel.: +359 42 656553, 0888656551
fax: +359 42 656554
bratia_sotevi.bg@abv.bg
www.bratiasotevi.com
Международен транспорт и спедиция, извънгабаритни
товари, ремонт на товарни автомобили и хладилници
International transport and forwarding, oversized
cargo, repair trucks and refrigerators
ВАЛЕРА – СТ. СТАНИЛОВ ЕТ
VALERA
Представлявано от ВАЛЕНТИНА СТАНИЛОВА
Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 130
tel.: +359 42 638102, 0878 836356
vstanilova@abv.bg
Преводачески услуги
Translation services
ВИКТОР І ООД
VIKTOR І
Представлявано от ВЪЛКА ТЕНЕВА
Стара Загора, ул. Сава Силов 36
tel.: +359 42 661144
fax: +359 42 661155
plamen.rusev@gmail.com
Хотелиерство и ресторантьорство | Hotels and restaurants
ГИДРОНАС АД
GIDRONAS
Представлявано от ПЕТЪР ПОПОВ
Казанлък, ул. Христо Ботев 28
tel.: +359 431 62365
fax: +359 431 62401
hydronasbg@gmail.com
www.gidronas.com
Разработка, производство и внедряване на иновативно нефтодобивно оборудване
Development, production and implementation
of innovative oil-producing equipment
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
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ДЕЙТА ЕООД
DEITA
Представлявано от АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Стара Загора, кв. Три чучура – юг, бл. 57
tel.: +359 42 605054, 670309
fax: +359 42 600636
deitabg@mail.bg
office@karcher-bulgaria.com
www.karcher-bulgaria.com
Оторизиран търговски представител на КЕРХЕР Германия.
Продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз на пълната гама изделия почистваща техника с марката КЕРХЕР
Authorized dealer and service of steam cleaners
and cleaning devices KARCHER Germany
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
ЕВГА ООД
EVGA
Представлявано от ТАТЯНА КОСЕВА
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 121
tel.: +359 42 978469
fax: +359 42 978469
kosseva_t@abv.bg
Финансово-счетоводно обслужване и консултации
Financial and accounting services and consultations
ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР БЕРЛИЦ
BERLITZ
Представлявано от ЕЛЕНА ФИЗИЕВА
Стара Загора, ул. М. М. Кусев 40
tel.: +359 42 230094, +359 886 699130
fax: +359 42 230094
sz@berlitz.bg
elena@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 табла. Инженеринг, проектиране и внедряване на автоматизация 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, ет. 1-1А
tel.: +359 42 984959
fax: +359 42 984960
elte@elte.bg
www.elte.bg
Инвестиционна и строителна дейност
Investments and construction
ЕКОКОНСУЛТ 2008 ЕООД
ECOCONSULT 2008
Представлявано от ИВАН ИВАНОВ
Стара Загора, ул. Кольо Райнов 10
tel.: +359 897 810381
ecoconcult@abv.bg
www.ecoconsultbg.com
Консултантски услуги в областта на екологията и
здравословни и безопасни условия на труд
Consulting services in the fields of
ecology, health and safety work
ИЛИЯ ИЛИЕВ – СВЕДИ ЕТ
SVEDI
Представлявано от Илия Илиев
Раднево, ул. Митьо Станев 20А
tel.: +359 417 82135
fax: +359 417 82475
svedi_ii@abv.bg
Автобусен и товарен транспорт
Bus and freight transport
ИНКОМАС ЕООД
INKOMAS
Представлявано от Стефка Ангелова
Стара Загора, ул. Августа Траяна 70
tel.: +359 42 639025
inkomas@dir.bg
Консултации при внедряване на системи за управление, преводи от български език на чужди езици и обратно, посредническа дейност
Consultations on implementation of management
systems, language translation, intermediary services
КАЛИМБА ТУР ЕООД
KALIMBA TOUR
Представлявано от МИЛЕНА ТОДОРОВА
Стара Загора, ул. Сава Силов 38
tel.: +359 42 671777
fax: +359 42 671777
kalimba.tour@gmail.com
www.kalimbatour.com
Туроператор и туристически агент. Индивидуални
екскурзии по поръчка. Производство и разпространение на сувенири и подаръци. Преводи - английски, френски, португалски, руски и немски език
Tour operator and travel agent. Individual tours on request.
Production and distribution of souvenirs and gifts.
Translations - English, French, Portuguese, Russian and German
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СТАРА ЗАГОРА
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER –
STARA ZAGORA BRANCH
Представлявано от КОЛЬО КОЛЕВ
Стара Загора, ул. Х. Дим. 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
браншови 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, охлаждане, климатизация, котелни централи, тръбопроводи,
инфрачервени излъчватели, слънчеви колектори
Heating instalations – drsign, supply, assembly,
service – gas supply, heating, cooling, climatisation,
pipelines, infrared transmitters, solar collectors
КРЕМЪК ЕООД
KREMAK
Представлявано от Христо Ангелов
Стара Загора, ул. Новозагорско шосе 6
tel.: +359 42 690459, 690489
fax: +359 42 690469
kremak@abv.bg
www.kremak.com
Охранителна дейност
Security activities
МЕДИНА МЕД ООД
MEDINA MED
Представлявано от ИВАН ПАНЧОВ
Стара Загора, ул. Христо Ботев 123 А
tel.: +359 42 600261
fax: +359 42 622911
medina@mbox.contact.bg
www.medina-med.com
Нови гуми и регенерат на гуми
New tires and retreaded tires
МЕТАЛИНВЕСТ – РЕМКО ЕООД
METALINVEST – REMKO
Представлявано от ИВАН РУСЕНОВ
Стара Загора, ул. Българско опълчение 68
tel.: +359 42 622491
metalinvest_remko@abv.bg
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www.metalinvest-remko.com
Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, метални конструкции, тръбопроводи и съдове под налягане
Manufacture, repair and installation of power equipment,
steel structures, pipelines and pressure utensils
НИКОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
NIKOL ENGINEERING
Представлявано от ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
Стара Загора, площадка Агробиохим
tel.: +359 885 444895
fax: +359 42 690420
office@nicol-bg.com
www.nicol-bg.com
Проучване, проектиране и монтаж на метални конструкции и части за тях. Монтаж на промишлени
обекти, технологично оборудване и машини
Research, engineering and installation metallic
structures and parts for them. Installation of industrial
sites, technology equipment and machines
ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД
OPERATION 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, реализация и мениджмънт на проекти в областта на технологиите 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
www.hotel-palas.com
Ресторантьорство, хотелиерство, кетъринг
Restaurants, hotels, catering
РИДИКО ООД
RIDIKO
Представлявано от ПЕЙЧО ДИНЕВ
Стара Загора, ул. Гладстон 58
tel.: +359 42 636009, 0887 478210
www.ridico.com
Продажба на консумативи и резервни части за принтери, копири и факсове
Sales of consumables and spare parts
for printers, copiers and faxes
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СММ ЕООД
SMM
Представлявано от СЛАВЧО МИХАЙЛОВ
Стара Загора, ул. Железни врата 10
tel.: +359 42 601691, 639905
fax: +359 42 630024
cmmoffice@cmmbg.com
www.cmmbg.com
Аграрни и промишлени дейности
Agricultural and industrial activities
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. Бяло море 3, ПК 439
тел./факс: +359 42 628948
office@tmkbg.eu
www.tmkbg.eu
Бизнес услуги и инвестиции във водния сектор; консултантска дейност; услуги, продажба и сервиз на надстройки за комунални и специализирани автомобили,
светодиодни лампи за улично и парково осветление
Business services and investments in the water sector,
consulting services, sale and upgrading services of utilities
and specialized vehicles, street and park LED lightning
ТЪРГОМЕТ СНЦ
TARGOMET
Представлявано от ДОНКА КОЛЕВА
Стара Загора, ул. Калояновско шосе 16
tel.: +359 42 601477
fax: +359 42 601471
targomet@targomet.com
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, системна интеграция и сервиз на
компютърни системи и програмни продукти.
Информационни технологии в енергетиката
Design, system integration and service of computer
systems and software, ICT in energetics

ХИДРАВЛИК СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
HYDRAULIC 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
ФОКСТОН ЕООД
FOKSTON
Представлявано от СРЕБРЕНА ДЕЛЧЕВА
Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 94
tel.: +359 42 631616, 0886 631616 - рецепция
fax: +359 42 631616
management@hotelforum.bg
www.hotelforum.bg
Хотелиерство и ресторантьорство | Hotels and restaurants
ФОРТЕ МЕДИА ЕООД
FORTE MEDIA
Представлявано от ТОНИ КУЦАРОВ
Стара Загора, ул. Пазарска 13
tel.: +359 42 651155
fax: +359 42 651155
forte.media@gmail.com
Медийни консултации и услуги, PR, изработка на рекламни и документални клипове и филми. Фотография.
WEB дизайн, мултимедийни продукти. Реклама
Media consultancy and services, PR, production of advertising
and documentary clips and videos. Photography.
WEB design and multimedia products. Advertising
ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ
И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
Представлявано от БЛАГОВЕСТА ШИНЕВА
Стара Загора, ул. Индустриална 2
Административна сграда на строителна компания Загора, ет. 4
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
ЦЕНТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ
MANAGEMENT CENTER
Представлявано от ДИАНА ГОСПОДИНОВА
Стара Загора, ул. 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
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Хранинвест – Хранмашкомплект АД е водеща фирма в българското машиностроене и е традиционен
производител на машини и оборудване за индустрията и хранително-вкусовата промишленост.
Дружеството е в структурата на Холдинг Загора. Хранинвест – Хранмашкомплект АД разполага
с модерно оборудване, което позволява да осъществява:
•
•
•
•
•

Механична обработка на прецизни и конвенционални детайли
Механична обработка на едрогабаритни детайли
Заварени конструкции
Резервоари
Инструментално производство

Хранинвест – Хранмашкомплект АД е доставчик на оборудване,
машини и резервни части за световноизвестни фирми като: Bosch, Rotex,
Coca-Cola, Interbrew, Carlsberg, Entec и много други. Дружеството разширява
пазарните си дялове както в България, така и в страните от Европейския
съюз, САЩ, Русия, Молдова, държави от Близкия изток и други.

Стара Загора, 6000
бул. Св. Патриарх Евтимий 23
Търговска дирекция
тел. 042 600715, 640779
факс 042 600802
td@hraninvest.com
www.hraninvest.com

Hraninvest – Hranmashcomplekt AD is one of the leading companies in Bulgarian machine construction
and is a traditional manufacturer of machines and equipment for the food and flavours industry.
The corporation is a part of the structure of Holding Zagora.
Hraninvest – Hranmashcomplekt AD uses modern equipment, which allows it to provide:
•
•
•
•
•

Machining of precise and conventional parts
Machining of over-sized parts
Welded structures
Feed tanks
Instrument manufacturing

Hraninvest – Hranmashcomplekt AD delivers equipment, machines and reserve parts to world famous companies
like: Bosch, Rotex, Coca-Cola, Interbrew, Carlsberg, Entec and many others. The corporation is expanding
its market share in Bulgaria as wellas in the countries of the European Union, Russia, Moldova, Macedonia
and elsewhere.
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Chamber of
Commerce
and Industry –
Stara Zagora
The Chamber of Commerce and Industry –
Stara Zagora is a voluntary association of regional
businesses, which aims to represent and defend
the interests of employers and provide specialised
business services.
The Stara Zagora Chamber is part of the unified
system of the Bulgarian Chamber of Commerce and
Industry (BCCI). Founded in 1895, over the decades
the BCCI unwaveringly remained the largest organisation of employers in the country. The organisation in Stara Zagora also works in close cooperation
with employers’ associations in other regions in
Bulgaria. It has common goals and works on a number of international projects with organisations in
European Union countries.
CCI - Stara Zagora was founded in 1991 as a
not-for-profit, non-governmental organisation and
was re-registered in 2009 as a voluntary, independent association in public benefit.
The Chamber works toward the achievement of
its main goals by joining the efforts of its members
and partners in:
1. Improving the business environment and
investment climate in the region
2. Developing and promoting the regional
and the national economies
3. Endorsing loyal and correct market attitudes
4. Representing and defending the interests
of its members and the region’s companies
5. Increasing the competitiveness of its members
6. Increasing the qualifications of employees
7. Aiding in the exchange of scientific knowledge and the transfer of innovations and new technologies
8. Aiding in the intelligent use and production of energy
9. Aiding in the increase of the corporate social responsibility of businesses
10. Developing entrepreneurship with special
attention to small and medium-sized companies
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11. Popularising the activities
and successes of its members and
the region’s firms
12. Improving the ecological
condition of the region
13. Developing and promoting the tourism potential of the
region.
The Chamber of Commerce and Industry –
Stara Zagora has a bi-level system of management:
a Managing Board, whose chairman is Oleg Stoilov,
and a Supervisory Board.
During 2011 the Chamber marked 20 years
since its founding. The celebration became the
impetus for a self-evaluation and gathered many
representatives from business, public institutions
and partner organisations. At the official ceremony
recognition was paid to all the former chairpersons
of the Chamber, as well as many partners and entrepreneurs who have made large contributions to
the development of the association.
As part of its jubilee, the Chamber in Stara
Zagora received recognition from the Bulgarian
Chamber of Commerce and Industry for its substantial contribution in applying the goals of the
employers’ organisation and for its work in business
services. The order was awarded by the Chairman
of the BCCI, Tsvetan Simeonov, who declared that
the Chamber of Commerce and Industry – Stara
Zagora plays a leading role within the unified system of Bulgarian Chambers and many other employers’ organisations could learn good practices
and experience from it.
During 2012 the Chamber maintained its priority on activities, which assist its members, the
business in the region and the local authorities to
overcome the negative influences of the economic
crisis. These activities are connected to encouraging exports, attracting investments to the region,
applying measures to increase competitiveness
and the improvement of the business climate in
general.
The Chamber of Commerce and Industry – Stara
Zagora has authority, recognised on an international level, in the area of implementing good practices
in providing information and consultations to entrepreneurs. The Chamber is a partner sought out
by many European organisations for work on joint
projects. Many of them are in the area of energy
efficiency, renewable energy sources, the environment, safety at work, research in a variety of areas,
business cooperation, and organising of training
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and seminars. The main idea for all of
these projects is direct benefit for the
entrepreneurs.
As part of the national employers’ organisation, CCI - Stara Zagora
surveys the opinions of the region’s
companies on issues related to business legislation and defends their
interests. Through expert opinions
and suggestions based on the study
results, the Chamber actively takes
part in the formation of the legislative framework of the economic life
of Bulgaria.
The Chamber in Stara Zagora
makes a substantial contribution to
the popularisation of the products
offered by leading companies in the
region. At the same time, it is the
bridge between companies and areas of great public significance. The
Chamber affords contact between
young people, science and businesses, which have need of trained
staff. It systematically works for the
development of the region’s tourism
and advertises the unique cultural
monuments, which are of worldwide
historical significance. The Chamber
unites community interests on topics related to ecology and environmental protection. The organisation
has its own significant potential and
know-how in the area of energy efficiency and the use of renewable energy sources. It actively mediates the
strengthening of the public-private
partnership as a working model for
the implementation of significant
projects and developing the local
community.
Over the years CCI - Stara Zagora
unwaveringly follows a policy of joining the efforts and resources as a
working model for achieving goals,
which are meaningful for the community. In order to achieve a more
favourable business climate the
Chamber actively works with the municipalities, other non-governmental
organisations and state institutions.
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ADMINISTRATIVE
SERVICES
In addition to professional service and speed, involvement and
a smile are criteria for quality. The
Chamber’s team values its clients’
time and nerves when providing administrative the
services:
• Registration of business entities and sole traders in the BCCI Commercial Register
• Registration of representatives of foreign firms
in the BCCI Register
• Preparation of documents and registration of
new companies with the Registration Agency
• Issuing certificates with data from the BCCI
register
• Issuing and verifying certificates of origin of
the products, references and other international commerce documents
• Issuing certificates of force majeure (unpredictable events) conditions
• Registration of GS1 (barcode) company prefixes and generating scratch codes
• Publishing companies’ annual financial reports
• Assisting in issuing invitations to foreign business partners to visit Bulgaria
• Translation and legalisation of documents and
other items

SPECIALISED INFORMATIONAL
AND CONSULTING SERVICES
Business
Cooperation
Finding new commercial partners and markets is an extremely
important factor in overcoming
the economic crisis. The assistance, which the Chamber gives
to its members, is always among
its priority services:
• Consultations with companies preparing to
move into international markets – business
audits, including an evaluation of the competitiveness of the products and the expert
knowledge of the employees
• Preparation of export and market strategies
• Market research and consultations for foreign
markets
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• Conditions regarding bank payments, contractual relationships, and cultural differences
with target countries
• Consultations regarding: the free movement
of products, services and people -legislature,
customs regimes and procedures - in Bulgaria
as well as in other countries within the
European Union and beyond
• Weekly bulletin with offers of business cooperation: supply and demand for products and
services, technologies, innovations and knowhow, subcontractors, co-investors, production
cooperation, scientific research partners and
joint projects
• Business missions and B2B events
The business cooperation services are offered
separately and in packages according to the
client’s needs.
The Chamber provides complex services to foreign investors and companies seeking partners in
Bulgaria, including logistics, informational services,
and tailor-made individual assistance.
Financing,
Programmes
and Projects
The low absorption rate
of the EU Structural Funds,
especially of the Operational
Programme allocated for
small and medium-sized companies is alarming.
The Chamber provides all of its experience in assisting its members to successfully apply and implement approved projects via providing the following services:

• Monitoring of programmes, grant schemes

•

•
•
•
•
•
•

and other financing instruments: Operational
Programmes of the Structural Funds, other national and European programmes
Individual consultations regarding the terms
of reference of a specific programmes, assessment of the eligibility and feasibility of the client for successful application
Permanent infowatch for appropriate programmes according to criteria set by the client
Consultations regarding the preparing of project applications
Preparing project applications for clients
Management of company projects
Infodays on new-launched programme
schemes
Training in project management
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Intelligent
Energy
Management
The rapid depletion of conventional
energy sources and
their influence on
the environment is one of the global major problems. Since 2004 the
Chamber has provided services related to intelligent energy:
• Consultations regarding the increase of energy efficiency of buildings and manufacturing
processes
• Consultations regarding legislation related
to energy efficiency and renewable energy
sources
• Preparing company and public RES projects
(photovoltaic system)
• Assistance in finding technology to increase
energy efficiency and the use of RES
• Seeking opportunities for the financing of energy projects
• Seminars, training and business events on the
topics of the intelligent use of energy.
Ecology
The global ecological crisis
is especially sensible in the Stara
Zagora District due to advanced
industrialisation. The Chamber
is concerned about the quality
of life and the preservation of
natural resources, with which the region has been
endowed. During 2012 companies and community
organisations can make use of a new package of
eco-services:
• Preparation of documents for obtainment of a
Complex permit (integrated pollution prevention and control)
• Preparation of waste management programmes and plans
• Preparation of programmes for the air quality
management
• Preparation of plans for monitoring of soil, water, air, etc.
• Preparation of plans for the prevention from
and clean-up of emergencies
• Assessment of the environmental impact and
ecological evaluations
• Assessment of the compatibility of plans, programmes, projects and investment proposals

• Environmental expertise with medical evalua•
•
•
•

tions
Preparation of documents for obtainment of
a Complex permit for waste management activities
Preparation of documents for obtainment of a
Complex permit for water use and monitoring
plans
Consultation services related to implementation of sector-related environmental legislation
Other projects and programmes in the
Environmental Management sector.
Quality,
Certification,
Standardisation

K
Success is due to quality in
all of its dimensions – matching
the clients’ expectations, the legislative stipulations, the standards’ norm, and the requirement
toward the environment within which the product
is created. The Chamber provides services in the
area of the voluntary and the mandatory certification of products and management systems:
• Consultations regarding the designing, developing, and introduction of quality management systems in compliance with the requirements of ISO 9001:2008 standard
• Consultations regarding the designing, developing, and introduction of quality management systems in compliance with the requirements of ISO 14000:2004 standard
• Consultations regarding the designing, developing, and introduction of quality management systems in compliance with the requirements of BS OHSAS 18001:2007 standard
• Consultations regarding the designing, developing, and introduction of HACCP
• Consultations regarding the testing of products covered by the Law on Technological
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•
•

Requirements to Products and its supporting
Directives for the attaining of СЕ mark
Assistance in supplying with technical standards
Training and seminars for internal auditors of
management systems.

Commercial Mediation
for Out-of-Court
Resolving of Disputes
Business-to-business debt and
the difficult economic conditions
have borne many problematic relationships between contractual parties. The Chamber provides services via the Centre
for Commercial Mediation for quick, inexpensive
and effective solutions to commercial disputes outside of the courtroom.
For Bulgaria mediation is a new method for
solving disputes, which provides many advantages,
yet is still not used enough in business. Conflict
resolutions via mediation can preserve business relationships between partners, which is almost impossible following court cases.
The Commercial Mediation Centre within the
Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora
was founded back in 2005 within the framework of
a USAID project targeting reform of the judicial system. It has 12 mediators entered at the Register of
the Ministry of Justice.
PR,
Publishing and
Media Centre
Even the best product, ideas
or great achievements remain
unknown, if it is not popularised.
In the information jungle of the
21st century the Chamber has earned its place due
to its active media and PR activities and services:
• Maintaining the Economic Portal of the
Stara Zagora Region, located at www.chambersz.
com, daily publishes relevant economic news for
Stara Zagora Region and the country, a wide variety of information, useful links to other Internet resources, publishes clients’ advertisements
• Publishing of the Economic Yearbook of
the Stara Zagora Region, which presents structured
statistical information, analyses and forecasts for
economic sectors in the region, also includes comparative data from the previous year and average
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indicators for the country
• The Chamber produces the economic show
Initiative, which is broadcast over Stara Zagora
Television. It is oriented toward the presentation of
good practices, and initiatives which are beneficial
to business.
• PR services for companies and organisations
• Preparation of PR strategies and plans
• Web design and SЕО optimisation
• Design and pre-print services for promotional materials - brochures, catalogues, PowerPoint
presentations, etc.
• Organisation of company presentations to
target groups of potential consumers and clients.

REPRESENTATION OF
EMPLOYERS’ INTERESTS
In December, 2011 the Parliament did not respect the veto of the President of the Republic of
Bulgaria and voted changes to the Labour Code,
which set criteria for employers’ organizations
according to which the Bulgarian Chamber of
Commerce and Industry is not permitted to take
part in the social dialogue as an organisation representing employers. That alteration contradicts
European practices and has caused sharp reaction
from Eurochambres and other European institutions.
At a regional level the Chamber of Commerce
and Industry - Stara Zagora continues its participation in all municipal and regional commissions.
For now, and in the future, the Chamber will
continue to study and send its members’ opinions
regarding imminent legislative changes and to
work on changes to the existing normative acts,
which hinder the business development.

CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY – STARA
ZAGORA PROJECTS
Enterprise Europe Network
The Chamber of Commerce and Industry - Stara
Zagora is part of the largest business network in
Europe, Enterprise Europe Network, in consortium
with 13 Bulgarian organisations. The six-year project began in the beginning of 2008 and is the main
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European Commission’s instrument
for increasing the competitiveness of
business. The project is co-financed
by the European Commission’s
Directorate General Enterprise and
Industry with the goal to provide a
portfolio of integrated business and
innovative services to small and medium-sized enterprises. (see more on
pg. 134).
EUP4SME
Ten Bulgarian organizations partnering in
the Enterprise Europe Network along which the
Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora
implemented in 2011 the project EUP4SME which
aimed to survey the opinion of Bulgarian SMEs on
forthcoming changes in the EU legislature. The topics of intervention were Common framework for the
marketing of products: proposal to align 10 product harmonization directives to Decision 768/2008,
Alternative Dispute Resolution, and Electronic signature and Electronic identification. Altogether 25
companies located in Stara Zagora Region participated in the discussion panels. At National level the
opinions of 200 Bulgarian enterprises have been
summarized and sent to Brussels.
ECREIN+
The Chamber
of
Commerce
and Industry - Stara Zagora is a partner in the
ECREIN+ project, which runs from 2010 to 2012 in
13 European partner regions. The project deals with
eco-innovations, eco-products, and eco-services.
The project is co-financed by the INTERREG IVC program. The objectives of the project are to study the
state-of-the-art of the eco-industry on a European
level, survey and experience exchange in the areas
of policies and instruments supporting eco-innovations in small and medium-sized enterprises, and
an evaluation of theirs effectiveness from the point
of view of the companies as well. The project outputs shall be practical manuals in the areas of ecoinnovations and proposals to the regions regarding
the adaptation of policies and instruments, which
encourage companies toward green initiatives.
A Regional Eco-platform of Stara Zagora was
founded within the project. It joints unites the resources of various institutions, non-governmental
organisations and representatives of business.
During 2011 Stara Zagora hosted the workshop

of the ECREIN+ network partners. All the partners
from 9 EU countries participated in the workshop
where were presented successful practices in the
ecology sector, which will help in fulfilling the 2020-20 strategy.
IMOSHION
In 2011, the project IMOSHION was started in
which the Chamber of Commerce and Industry –
Stara Zagora is a partner. The actions are financed by
the EU Seventh Framework Program for Research,
Technological Development and demonstration
activities. Within 3 years specialized software shall
be developed dedicated to management of safety
and health at work in manufacturing enterprises
and staff training in this field. 10 SMEs located in
Stara Zagora Region have been selected to participate in the testing phase. At the end of the project
these companies shall receive the software for free.
M2MB
(Media to Micro Business)
In 2012 the reporters of the media team at the
Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora
implement a miniproject financed within the Open
Society program More pluralisms in times of crisis.
The objective is to provide the small and micro enterprises to participate in the policy making processes to overcome economic crisis and thus adequate to their needs. During 4 months the media
team shall provide the microphone to representatives of local businesses. Their opinions and proposals shall be broadcasted in 12 TV reports and on
a web-based rubric.
Chamber of Commerce and
Industry – Stara Zagora
Stara Zagora, 6000
66, G. S. Rakovski Str.
tel./fax +359 42/ 626 297
+359 42/ 626 033
office@chambersz.com
www.chambersz.com
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exchange via a specialized intranet-based instrument and common databases. On a local level,
each Network partner cooperates with associated
experts in various fields who are involved when
servicing clients so that the concept of “No Wrong
Door” is applied.
To achieve its objectives the Network develops
and offers to SMEs a wide range of integrated services on the principle of the “One-stop-shop”.

Information on
EU market

Business Support on Your Doorstep

• Information on EU policies affecting businessEnterprise Europe Network is the largest business support network in the world, established by
the EC DG Enterprise and Industry to help small
and medium-sized enterprises in all EU matters affecting 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 services 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, development agencies, universities, and technology & research centres.
In Bulgaria the Enterprise Europe Network
is represented by a consortium involving the
Bulgarian 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 Sofia, headed
by the coordinator organization the Foundation
Applied and Research Communications (Sofia).
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 information

•
•

es, national legislation based on Acquis communautaire related to economic activities and
products
Information on the functioning and the opportunities provided by the EU market
Information on standards, products certification and СЕ marking, intellectual property
rights, custom formalities and procedures, eco
criteria for products, etc.

Entering
international markets
• Assessment of the products’ market potential
and marketing services

• Assistance in partner search by exchange of
•
•

cooperation requests of offers and demands
in the common database
Organizing of international business events
including during fairs and exhibitions
Assistance for individual business meetings
or visits to potential partner companies, incl.
with the purpose of experience and staff exchange.

Technology transfer
and innovations
• Assistance in technology development and

•

transfer – assessment of the production technology and research for new appropriate technologies facilitating the innovation processes
Assistance in partner search and financing 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

enterprise
en
n terrpr
r prrise
r e eeuro
europe
uro
rope
pe
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•

• Regular provision of informa-

•

tion on technology offers and
demands in the specific company field based on subscription
form
Organizing business cooperation events aimed at technology and know-how transfer between innovative companies.

Access to
financing
• Information on EU financing
instruments and programs and
on the application procedures
• Consulting in preparation of
projects to apply to the EU
Structural Funds programs, FP7
for R&D, the National Innovation
Fund and other financing 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
economic actors.
The Network provides the
Commission with regular feedback
on the difficulties SMEs face operating in the EU and on the effectiveness of the EU programs and other issues resulting from implementation
of the EU policies. All this will help
shape EU law that is more businessfriendly and will stimulate growth
and competitiveness across the EU.
The Network assists the EC in its
public consultations when assessing
the impact of the existing policies
and when preparing to introduce
new ones related to SMEs. This is
performed by surveys of companies’
opinions and recommendations and
analyzing the feedback received.

enterprise
en
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r e eeuro
europe
uro
rope
pe

The Network is there to support
the European Commission and help
it to help business.
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Kazanlak
Chamber of
Commerce and
Industry (KzCCI)
Kazanlak Chamber of Commerce and Industry
(KzCCI), was established in 1991 as an independent association of companies from the Kazanlak
Region. Its main goal is supporting the development of companies’ economic activity and representing and defending the employers’ interests.
The Managing Board consists of: Angel Skenderov
(The Chairman), Yordan Ignatov, Nikolay Nikolov,
Petar Kirev and Stefka Belcheva. The Supervisory
Board consists of: Ivan Slavchev, Larisa Chtistova,
Tsvetanka Petrova.
The Chamber works inside a network with 28
other regional employers’ associations within the
system of the Bulgarian Chamber of Commerce and
Industry (BCCI). It is the largest nationally employers’ organisation, incorporating more than 50 thousand companies.
Kazanlak Chamber of Commerce and Industry
has a worldwide, long standing reputation for best
practices in providing information and consulting
services to entrepreneurs.
As part of a national representation of employers, KzCCI performs regular opinion surveys of companies in the region as regards business-related
legislature. Thus KzCCI has been actively involved
in the articulation of the legislative framework of
Bulgaria’s economic life. Towards achieving its strategic objectives, the KzCCI’s leadership has developed a work programme, involving concrete activities and initiatives aimed at:

ADMINISTRATIVE SERVICES
• Maintaining Company Register at BCCI;
• Issuing and certifying Certificates for Origin,
•
•
•

references and other commercial documents;
Issuing and certifying business invitations for
representatives of foreign business;
Registration of Company prefix GS1;
Assisting for translation and legalisation of
documents.

BUSINESS INFORMATION
SERVICES:
Providing information about:

• Business fairs, exhibitions and forums in
Bulgaria and abroad;

• Address information, statistics and marketing

• improving the business environment in the

data; data from business information sources;

region;
attracting new investments;
promoting export and helping Bulgarian companies in entering European and world markets;
enhancing company culture and competitiveness of the regional businesses.

• Organising and conducting training courses

KzCCI follows the policy of joint efforts for creating a better environment for entrepreneurship
development and actively works in partnership
with regional and local government and with companies in the region.

• Legal and foreign trade consultancy;
• Assisting and organising business delegations

•
•
•
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The Chamber assists Bulgarian companies and
organisations to find their international business
and project partners.

and seminars;

• Publishing of Business Bulletins and assistance
in business partners search.

CONSULTANCY SERVICES
and missions abroad;

• Resolving disputes by commercial mediation
and with the Arbitration Court at BCCI.

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2012

Stara Zagora’s
Geographic
Location –
Advantages and
Opportunities
for Business

Population
(census, 2011)

Population
by Districts
Sofia

The central geographic location of the Stara
Zagora District within the country as a whole gives
natural competitive advantages to the companies
of the region. They exist due to a well-developed
transport infrastructure and the main manufacturing firms having the opportunity to use natural gas
as an energy resource.
Motorways, first-class roadways and rail lines
pass through the territory of the district. The routes
of three European transport corridors, which are
the most used connections between Bulgaria’s
northern border on the Danube River and the south
towards Greece and Turkey, intersect here. The construction of the Trakia and Maritsa motorways will
continue during 2012 and their completion will be
an added stimulus for business development.
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Stara Zagora also contains other good infrastructure, including the opportunity to revive the
existing airport. Among the projects to transform
the airport for commercial purposes are those representing interest from Asian investors.
The Stara Zagora Administrative District is situated over an area of 5,151.1 sq. km. Its territory
contains the largest deposits of lignite coal, which
is used as a raw material in the production of electricity, on the Balkan Peninsula. The energy sector
contributes significantly to Stara Zagora District’s
leading place in Bulgaria’s economy. The region attracts serious foreign and domestic investments,
which over the last years have been directed predominantly toward the construction of new thermal power plants and the modernisation of existing capacity and technology. Among the district’s
other important natural resources are the fruitful
agricultural land, forests and dozens of mineral
springs.
The district capital, Stara Zagora, is the 6th
most populous city in Bulgaria after Sofia, Plovdiv,
Varna, Burgas and Ruse. The city of Stara Zagora is
located on the southern slopes of Sredna Gora at
42˚25’ north latitude and 25˚37’ east longitude. The
average altitude is 197 metres above sea level.
The Stara Zagora District includes 11 municipalities, which encompass 206 population centres,
11 of which are the cities of Stara Zagora, Kazanlak,
Radnevo, Chirpan, Galaboovo, Pavel Banya, Maglizh,
Gurkovo, Nikolaevo, Shipka and Kran.
The average life span in Bulgaria is 76.4 years
for women and 69.2 years for men. The average
numbers for European Union countries is, respectively, 80.8 for women and 74.3 for men.
On 1 February 2011 the population of the
Republic of Bulgaria was calculated to be 7,364,570
people. During the period between the two official
censuses in 2001 and 2011 the country’s population decreased by 564,331 people, an average annual rate of decrease of 0.7%.
The population of the Stara Zagora district is
333,265 people. During the same 10 year period
it decreased by 37,350 people, which is more than
10%.
The Municipality of Stara Zagora is home to
160,108 people, while the city has 138,272 residents. Ranked according to population the Stara
Zagora District remains fifth in the country.
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The Economic
Structure
of the Stara Zagora
Region
The main economic activities, which determine
the image of the Stara Zagora District are: commerce, processing industries, energy and construction. The National Statistical Institute data, which
cover the economic indicators from 14,300 companies, show that during 2010 their revenues amounted to nearly 8 billion leva. That represents growth
of 6% compared to the previous year. Trading
companies hold a share of greater than one third
of the total amount of revenues; companies from
the processing industry make up 21.3%. Production
and distribution of electricity contributes another
13.5% of revenues, while the mining industry adds
6%. Despite the crisis the share represented by construction remains 10%. During the last two years
agriculture has developed quite dynamically; its
share increases constantly and reached more than
4% (see the table on page 140).
Micro companies are the most numerous company type according to the NSI’s observations of
the number of company employees. The number
of small companies (with 10 to 49 employees) in
the Stara Zagora District is more than 1000, while
medium-sized companies are approximately 200.
Companies with a staff of more than 250 people
number 38.
National Revenue Agency data from January
2012 indicates that there are 59,819 active firms
in the Stara Zagora District. Of that number 8561
are registered under the VAT Act. Fifty-eight corporations in the Stara Zagora District are considered
large taxpayers and healthcare payees. Mediumsized taxpayers number 176.
The NRA administration in Stara Zagora provided tax and medical insurance receipts of 217 million
leva paid into the state budget during 2011 (not
including the sums gathered from the large and
medium-sized taxpayers and healthcare payees of
the district). Those revenues represent an increase
of 33.7 million leva compared to the previous year.
The NRA’s office in Stara Zagora led all of Bulgaria in
job effectiveness during 2011 by providing 121% of
the revenues in their annual plan. Tax revenues increased by 27.4 million leva over the previous year,

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2012

The main economic indicators of the non-financial enterprises for
2010 organised in groups according to their number of employees
Number
Stara Zagora
of
District
Companies

Gross
Production
(thousands
of leva)

Operational
Revenues
(thousands
of leva)

Net Revenue

Expenses

Prfit

Loss

Employees

Wages

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

Tangible
Fixed Assets
(thousands
of leva)

Toatal

14,277

4,840,814 7,839,851

7,136,090 7,551,314

469,496

222,280

93,697

689,611

6,276,973

Micro (up
to 9 empl.)

13,036

847,669 1,966,347

1,820,738 1,912,411

172,286

131,570

25,486

72,483

2,514,568

Small
(10 - 49)

1,006

896,506 2,151,210

1,959,314 2,049,838

114,337

21,913

19,855

111,647

547,815

Medium
(50 - 249)

197

1,029,786 1,529,803

1,381,303 1,444,502

99,187

25,115

18,577

137,007

880,872

Big
(over 250)

38

2,066,853 2,192,491

1,974,735 2,144,563

83,686

43,682

29,779

368,474

2,333,718

Agriculture

245,988
3.4%

Big

Micro

Manufacturing

1,510,979
21.2%
Wholesale
and retail
trade

2,683,369
37.6%

Distribution of sums
from net sales of
leading enterprises
in different economic
sectors (in thousands
of leva and %)

913,743
12.8%
Electricity

1, 974,735
27.7%

Medium

Distribution of sums
from net sales of
enterprises according
to the number of their
employees (in thousands
of leva and %)

1,381,303
19.4%

711,094
10.0%

1,820,738
25.5%

Small

1,959,314
27.5%

Construction
Agriculture

31,395
6.7%
Manufacturing

Wholesale
and retail
trade

150,337
32.0%

Distribution of
sums from profit of
leading enterprises
in different economic
sectors (in thousands
of leva and %)
56,500
12.0%

105,441
22.5%

29,970
6.4%
Electricity

totalling more than 113 million leva. An increase
in receipts from the value-added tax (47.7 million
leva) was recorded. Corporate taxes amounted to
17.2 million leva received. The personal income tax
brought receipts of 43 million leva into the state
budget – an increase of 3 million leva over those
paid in during 2010.
More than 3% of the national gross domestic product originated in Stara Zagora District.
Bulgaria’s gross domestic product for 2011 was 39.4
billion Euros (according to analysis by BNB). During
2010 it was 36 billion Euros or 70.5 billion leva at
current prices.

Construction
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Basic Company Indicators
(Non-financial Sector, 2010)
Data: National Statistical Institute
Companies

Product
Manufactured
(thousands
of leva)

Net Revenue

14,277

4,840,814

7,136,090

7,551,314

469,496

222,280

93,697

689,611

638

233,276

245,988

311,020

31,395

11,094

4,254

20,654

14

466,397

455,123

461,352

10,494

111

7,416

119,056

1,412

1,537,074

1,510,979

1,578,207

105,441

26,511

27,420

186,240

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

66

792,449

913,743

1,074,384

29,970

43,611

4,790

97,726

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

27

68,246

87,786

87,699

5,933

78

1,284

15,326

874

745,082

711,094

820,649

56,500

60,056

9,811

88,724

6,065

494,810

2,683,369

2,643,115

150,337

45,239

18,896

71,357

Transportation and storage

754

177,516

186,801

190,699

14,414

6,613

3,424

14,549

Accommodation and food service activities

918

56,865

77,392

90,738

4,687

5,030

3,981

12,445

Information and communication

210

25,191

25,975

22,995

4,506

598

729

4,145

Real estate activities

502

31,813

32,918

55,390

11,554

14,846

839

3,389

1,114

66,596

68,198

56,888

24,133

2,796

2,146

10,285

234

34,061

31,576

31,762

5,152

989

2,286

8,743

76

2,480

2,433

2,270

368

168

199

608

595

73,089

72,149

91,692

7,358

3,498

4,716

32,068

99

26,408

21,084

23,767

4,737

397

469

2,532

679

9,461

9,482

8,687

2,517

645

1,037

1,764

Economic
activites
(number)
Total - Stara Zagora District
Agriculture, forestry and fishing
Mining and quarrying
Manufacturing

Construction
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

Professional, scientific and technical activities
Administrative and support service activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other activities

(thousands
of leva)

Operational
Expenses
(thousands
of leva)

Profit

Loss

Employees

Wages

(thousands
of leva)

(thousands
of leva)

(number)

(thousands
of leva)

Large companies in the
district of Stara Zagora
Company

Location

Ranked according to the size
of their sales revenue and
net profit during 2010

Employees
during 2011

Area of
activity
(NACE
Rev. 2)

Sales revenue
for 2010

Sales revenue
for 2009
(thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Net profit
(loss)
for 2010

Net profit
(loss)
for 2009

Growth
(decline) in
profits by %

(thousands of leva)

1 TPP Maritsa East 2 EAD

Radnevo

2,445

35.11

522,139

579,510

-10

12,724

74,554

-83

2 Mini Maritsa East EAD

Radnevo

7,100

05.20

446,435

418,361

7

8,250

1,592

418

3 Brikel EAD

Galabovo

1,265

35.11

189,550

154,776

22

-23,980

-24,717

*

4 Zagorka AD

Stara Zagora

549

11.05

141,979

149,140

-5

22,103

22,153

0

5 PSI AD

Stara Zagora

316

42.11

120,913

95,460

27

196

1,462

-87

6 M+S Hydraulic AD

Kazanlak

1,068

28.12

62,819

38,093

65

7,456

38

19,521

7 Gradus - 1 OOD

Stara Zagora

435

10.12

60,924

63,540

-4

1,495

56

2,570

8 Eenergoremont - Galabovo AD

Galabovo

895

25.62

33,397

38,937

-14

2,846

1,705

67

9 Stroitel VD OOD

Stara Zagora

296

41.20

33,224

47,030

-29

952

7,941

-88

10 Embul Investment AD

Stara Zagora

524

13.10

30,531

28,786

6

-577

-144

*

11 Enel Operation Bulgaria AD

Mednikarovo

471

35.11

29,037

31,046

-6

3,936

3,741

5

12 Bulmetal OOD

Gurkovo

432

25.92

28,942

23,622

23

722

1,689

-57

13 Standard Profil Bulgaria AD

Stara Zagora

678

29.32

27,491

16,078

71

2,962

1,519

95

14 Metallic AD

Stara Zagora

504

25.11

26,396

22,329

18

235

3,076

-92

15 Vodosnabdyavane i kanalizatsia EOOD

Stara Zagora

781

36.00

26,344

26,593

-1

477

570

-16

16 AES Maritsa East І Sarvice EOOD

Galabovo

330

35.12

25,272

18,429

37

3,668

3,738

-2

17 Caproni AD

Kazanlak

803

28.12

24,947

17,208

45

2,544

264

864

18 Danik AD

Kazanlak

34

22.22

24,366

24,067

1

1,450

3,095

-53

19 Remotex Radnevo EAD

Radnevo

902

28.15

23,821

24,650

-3

69

-157

*

The ranking uses data from ICAP Bulgaria
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Company

Location

Employees
during 2011

Area of
activity
(NACE
Rev. 2)

Sales revenue
for 2010

Sales revenue
for 2009
(thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Net profit
(loss)
for 2010

Net profit
(loss)
for 2009

Growth
(decline) in
profits by %

(thousands of leva)

20 Enemona - Galabovo AD

Galabovo

273

41.20

22,290

24,516

-9

250

2,295

-89

21 Sredna gora AD

Stara Zagora

514

31.02

19,078

17,310

10

520

234

122

22 Progress AD

Stara Zagora

400

24.51

16,895

11,087

52

205

-1,454

*

23 Konex - Tiva OOD

Orizovo

434

10.39

15,509

13,210

17

870

278

213

24 MBAL Prof. d-r Stoyan Kirkovich AD

Stara Zagora

1,087

86.10

15,195

14,519

5

-452

-2,485

*

25 DZU AD

Stara Zagora

886

27.33

14,438

12,904

12

798

208

284

26 Bulgaria K AD

Kazanlak

406

13.10

14,388

16,558

-13

14

95

-85

27 Balgarska roza Sevtopolis AD

Kazanlak

276

21.20

14,205

12,743

11

1,188

754

58

28 Hraninvest-HMK AD

Stara Zagora

511

28.93

14,023

12,302

14

522

651

-20

29 Atomenergoremont Galabovo EOOD

Galabovo

604

33.12

13,991

30,674

-54

40

478

-92

30 Natalia AD

Stara Zagora

432

14.13

12,972

7,102

83

100

-490

*

31 Rudin-Dinev i Zhelev i sie SD

Stara Zagora

354

42.22

11,604

24,208

-52

1,059

7,541

-86

32 Katex AD

Kazanlak

462

13.20

8,122

8,615

-6

-659

-1,047

*

33 Blagoustroystvo i chistota EOOD

Galabovo

305

43.39

7,607

7,620

0

558

660

-15

34 MBAL D-r Hr. Stambolski EOOD

Kazanlak

443

86.10

7,191

7,684

-6

624

1,291

-52

35 Nelsen Chistota OOD

Stara Zagora

272

38.11

7,142

7,356

-3

310

187

66

36 UMBAL - Stara Zagora EAD

Stara Zagora

521

86.10

6,605

6,331

4

-1,769

-1,544

*

37 ZSK Boruy AD

Stara Zagora

147

41.20

6,504

12,893

-50

-897

604

-249

38 Arkomat - Bulgaria EOOD

Kazanlak

528

27.33

6,266

4,385

43

1,524

595

156

39 TI DZHI O - SRTTP OOD - klon Bulgaria

Stara Zagora

6

41.20

6,207

42,263

-85

-39,400

-19,393

*

40 Energoremont Radnevo EOOD

Radnevo

184

33.12

4,680

6,111

-23

70

-726

*

41 Salamandar OOD

Kazanlak

264

80.10

1,389

1,564

-11

24

13

85

42 Arrsenal AD

Kazanlak

6,682

25.40

A company from the military industrial complex

43 KonturGlobal Operation Bulgaria AD

Galabovo

465

35.11

The company was active during 2011

Small and mediumsized companies
(no more than 250 employees)

Company

Location

TO

Employees
during
2011

P

0
5
1

Sales revenue
for 2010

Ranked according to
the size of their sales
revenue during 2010
Sales revenue
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in profit
for 2010

1

OET OOD

Kazanlak

10

208,900

41,733

400.6

3

2

Zara-E OOD

Stara Zagora

49

182,354

90,341

101.9

8

3

Ritam-4-TB EOOD

Stara Zagora

27

164,438

80,025

105.5

4

4

Zahar EAD

Stara Zagora

162

67,207

52, 639

27.7

*

5

GU - Faradey EOOD

Stara Zagora

27

61,922

64,113

-3.4

145

6

Gradus - 3 AD

Stara Zagora

79

58,844

56,933

3.4

6

7

Gabrovnitsa AD

Gorno Sahrane

232

54,490

47,129

15.6

*

8

KEN AD

Stara Zagora

244

49,443

46,091

7.3

16

9

Panhim OOD

Stara Zagora

118

47,064

28,038

67.9

2

10

Zar. Im. Eks. EOOD

Stara Zagora

26

42,891

4,396

875.7

*

11

Delivari Stara Zagora AD

Stara Zagora

19

37,419

48,863

-23.4

44

12

Biser Oliva AD

Stara Zagora

158

35,984

38,130

-5.6

149

13

Milenium 2000 OOD

Stara Zagora

308

30,995

20,097

54.2

19

14

Zlatex OOD

Stara Zagora

53

28,903

37,153

-22.2

27

15

A.P.P. Zoohraninvest EOOD

Stara Zagora

112

28,765

20,010

43.8

45

16

Optikom OOD

Stara Zagora

53

28,225

21,089

33.8

5

17

Medina Med OOD

Stara Zagora

98

26,111

23,969

8.9

53

18

Bulagro AD

Stara Zagora

34

25,818

19,827

30.2

17

19

Novotehprom OOD

Stara Zagora

82

24,918

19,738

26.2

13

20

AES Maritsa east І EOOD

Galabovo

119

23,719

8

2,96387.5

68

21

Ate Plast OOD

Stara Zagora

139

22,643

21,272

6.4

*

22

Evro Oyl OOD

Galabovo

55

21,379

20,035

6.7

42

23

Peshtostroy EOOD

Stara Zagora

235

21,102

14,583

44.7

1

24

Yosini EOOD

Stara Zagora

30

20,424

17,777

14.9

*

25

Logistik BG OOD

Stara Zagora

93

20,285

7,569

168.0

*

26

Zagora Energy EOOD

Stara Zagora

21

20,052

1,907

951.5

134

27

Bul - V EOOD

Radnevo

36

19,546

4,225

362.6

11

28

Zhyuliv OOD

Stara Zagora

59

18,062

23,337

-22.6

*

29

Domaine Menada EOOD

Stara Zagora

125

17,940

24,249

-26.0

100

30

Bulmetal Trading EOOD

Gurkovo

6

17,732

11,072

60.2

12

31

Fermer - 2000 AD

Stara Zagora

64

17,579

15,607

12.6

77

32

Rosi EOOD

Stara Zagora

171

17,156

17,893

-4.1

22

33

GST Skafolding Bulgaria EOOD

Stara Zagora

26

17,072

18,180

-6.1

*

34

Markeli EAD

Kazanlak

5

16,741

16,689

0.3

*

The ranking uses data from ICAP Bulgaria
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Company

144

Location

Employees
during
2011

Sales revenue
for 2010

Sales revenue
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in profit
for 2010

35

Geoned EOOD

Stara Zagora

21

16,715

10,420

60.4

67

36

Patno stroitelna
kompaniya SBS AD

Stara Zagora

114

16,529

28,126

-41.2

*

37

Vito - 95 OOD

Stara Zagora

196

16,166

27,360

-40.9

*

38

Bulagro Mashini AD

Stara Zagora

27

15,002

9,555

57.0

51

39

Papagal OOD

Stara Zagora

33

14,624

14,401

1.5

7

40

Krasiydo EOOD

Stara Zagora

13

13,576

3,203

323.9

*

41

Animex EOOD

Stara Zagora

34

13,473

8,944

50.6

122

42

Montageengineering AD

Stara Zagora

171

13,281

10,857

22.3

73

43

Kazanlak AD

Kazanlak

128

13,250

13,257

-0.1

71

44

Agroin OOD

Stara Zagora

34

12,823

12,900

-0.6

35

45

Biser Oliva - 98 AD

Stara Zagora

136

12,801

15,144

-15.5

36

46

Zara - Gaz OOD

Stara Zagora

88

12,792

9,934

28.8

*

47

Bio-Oyl OOD

Opan

10

12,732

24,775

-48.6

*

48

Keten OOD

Stara Zagora

23

12,225

6,951

75.9

111

49

Rosita Oyl EOOD

Stara Zagora

28

12,115

19,969

-39.3

*

50

Stara Zagora Tabac EOOD

Stara Zagora

3

12,102

8,549

41.6

*

51

Zagora Chorap AD

Stara Zagora

125

12,039

13,956

-13.7

*

52

Autohit 2000

Stara Zagora

59

11,874

11,363

4.5

69

53

Uncle Stathis EOOD

Chirpan

72

11,744

13,510

-13.1

*

54

Chahov OOD

Bogomilovo

100

11,678

10,542

10.8

20

55

Media systems AD

Stara Zagora

48

11,621

8,647

34.4

152

56

Boyl OOD

Stara Zagora

5

11,510

11,736

-1.9

*

57

Lucky EOOD

Stara Zagora

69

11,144

11,606

-4.0

*

58

Akuavizhan EOOD

Stara Zagora

83

11,133

4,606

141.7

*

59

Zdravets EOOD

Stara Zagora

63

11,042

12,089

-8.7

*

60

Danik AD

Kazanlak

39

10,642

21,681

-50.9

25

61

BGS Group AD

Stara Zagora

194

10,593

12,534

-15.5

*

62

Dioni OOD

Stara Zagora

90

10,473

11,835

-11.5

92

63

Lyanoridis EOOD

Stara Zagora

41

10,240

10,541

-2.9

*

64

Nikolina Alendarova ET

Stara Zagora

66

10,200

8,069

26.4

31

65

Nik - Invest - Kazanlak EOOD

Kazanlak

103

10,123

9,158

10.5

*

66

Badeshtnost AD

Chirpan

195

10,091

5,895

71.2

78

67

Tomi Shou Kosmetics EOOD

Kazanlak

202

10,074

8,004

25.9

*

68

Askent Shop EOOD

Stara Zagora

135

9,954

9,068

9.8

*

69

Gradus - 7 OOD

Stara Zagora

21

9,922

8,762

13.2

*

70

Agro - Oyl EOOD

Stara Zagora

9

9,906

7,525

31.6

96

71

Master Feed EOOD

Stara Zagora

12

9,698

10,965

-11.6

*

72

Lev Oyl EOOD

Stara Zagora

13

9,618

14,281

-32.7

*

73

Kil - Komers OOD

Kazanlak

20

9,246

7,084

30.5

*
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Company

Location

Employees
during
2011

Sales revenue
for 2010

Sales revenue
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in profit
for 2010

74

Inmat OOD

Radnevo

65

9,165

18,871

-51.4

*

75

Lost City OOD

Daskal-Atanasovo

14

9,027

6,683

35.1

*

76

Zara furazhi AD

Stara Zagora

37

8,931

9,532

-6.3

*

77

Mina EOOD

Stara Zagora

20

8,599

13,904

-38.2

24

78

Patstroy OOD

Stara Zagora

169

8,471

12,073

-29.8

*

79

Runo - Kazanlak AD

Kazanlak

45

8,384

7,445

12.6

10

80

Evrikom EOOD

Stara Zagora

107

8,309

6,772

22.7

*

81

ITT - Bulgaria OOD

Stara Zagora

79

8,072

7,824

3.2

15

82

PIR - Impex EOOD

Stara Zagora

41

8,010

5,571

43.8

47

83

Industrial Parts OOD

Kazanlak

47

7,969

10,013

-20.4

75

84

Nеw game amyuzmant OOD

Galabovo

33

7,925

4,629

71.2

*

85

Maritsa east Autotransport EOOD

Galabovo

85

7,917

5,924

33.6

14

86

Preskov AD

Stara Zagora

191

7,737

6,254

23.7

*

87

Brother Commerce OOD

Stara Zagora

52

7,720

5,401

42.9

*

88

BART- 99 OOD

Kazanlak

11

7,485

4,589

63.1

85

89

Agroconsult -Engineering EOOD

Stara Zagora

15

7,190

11,697

-38.5

140

90

Elmi OOD

Stara Zagora

77

6,976

16,251

-57.1

*

91

El Kontrol EOOD

Stara Zagora

139

6,716

7,840

-14.3

46

92

Petrol - Radnevo EOOD

Radnevo

9

6,694

5,396

24.1

*

93

Gaytek Oliva OOD

Stara Zagora

39

6,516

3,655

78.3

*

94

ZSK Boruy AD

Stara Zagora

173

6,504

12,483

-47.9

*

95

Trakiya Dash Tidzharet AD

Stara Zagora

2

6,503

774

740.2

*

96

Sila Holding AD

Stara Zagora

2

6,495

0

*

9

97

Avtobusni prevozi OOD

Stara Zagora

243

6,489

6,238

4.0

*

98

Leso Invest OOD

Stara Zagora

89

6,426

6,572

-2.2

38

99

Dipol EOOD

Stara Zagora

46

6,361

3,681

72.8

*

100

Kontragent 35 EOOD

Stara Zagora

53

6,332

6,658

-4.9

60

101

Askent EOOD

Stara Zagora

12

6,201

4,156

49.2

*

102

Nova - F - 49 OOD

Kazanlak

40

6,180

6,228

-0.8

101

103

Italinox Bulgaria OOD

Stara Zagora

9

6,154

4,145

48.5

*

104

Arko Import EOOD

Radnevo

27

6,098

1,866

226.8

135

105

Slantse Stara Zagora - Tabac AD

Stara Zagora

113

6,058

2,597

133.3

*

106

Nanyuk International OOD

Stara Zagora

66

6,056

6,612

-8.4

*

107

Hleboproizvodstvo OOD

Stara Zagora

172

6,053

4,061

49.1

56

108

Pinokio OOD

Stara Zagora

3

6,043

4,455

35.6

*

109

Sibies OOD

Stara Zagora

80

5,995

5,351

12.0

*

110

Bagira OOD

Stara Zagora

115

5,951

6,073

-2.0

*

111

Autohit Trade OOD

Stara Zagora

37

5,911

5,977

-1.1

121

145

Company

146

Location

112

Investgroup OOD

Stara Zagora

113

Superabraziv EOOD

Kran

114

Agrosinch - Sichanov i Sie SD

115

Employees
during
2011

Sales revenue
for 2010

Sales revenue
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in profit
for 2010

22

5,850

5,468

7.0

*

127

5,745

4,781

20.2

81

Stara Zagora

14

5,734

5,688

0.8

*

Megagroup Commerce - 97 OOD

Kazanlak

45

5,673

3,077

84.4

*

116

TGO SRTPP OOD - klon Bulgaria

Stara Zagora

28

5,625

0

*

*

117

P.S.V. Group OOD

Bozduganovo

36

5,607

6,395

-12.3

109

118

Nataly - 83 EOOD

Chirpan

7

5,577

473

1,079.1

*

119

Commercial EOOD

Stara Zagora

45

5,538

19,359

-71.4

*

120

Bul Trading OOD

Stara Zagora

8

5,531

6,639

-16.7

*

121

Exotic 2000 OOD

Stara Zagora

59

5,431

2,546

113.3

*

122

MBAL Sv. Ivan Rilski EOOD

Stara Zagora

192

5,419

1,799

201.2

*

123

Trayana - 91 AD

Stara Zagora

50

5,387

7,406

-27.3

*

124

Samara - 98 AD

Stara Zagora

77

5,341

5,899

-9.5

*

125

Iliya Iliev - Svedi ET

Radnevo

52

5,334

4,258

25.3

30

126

Stara Zagora Proekt OOD

Stara Zagora

45

5,304

9,719

-45.4

*

127

Termohran-Engineering AD

Stara Zagora

20

5,279

3,616

46.0

*

128

Balkanpak OOD

Kazanlak

35

5,278

3,343

57.9

*

129

Sve - Flex EOOD

Stara Zagora

31

5,239

7,202

-27.3

43

130

Pavlovi Oyl OOD

Chirpan

2

5,238

4,489

16.7

*

131

Pharmko System OOD

Stara Zagora

44

5,221

5,983

-12.7

58

132

Empiem Engineering OOD

Stara Zagora

28

5,143

3,818

34.7

49

133

Merkstrade OOD

Stara Zagora

4

5,141

3,476

47.9

21

134

Niko EOOD

Galabovo

79

5,097

7,399

-31.1

*

135

Granit - M OOD

Radnevo

74

5,096

3,874

31.5

*

136

Zavod za pruzhini AD

Kran

184

4,986

5,784

-13.8

*

137

Stroitelna kompaniya Zagora EAD Stara Zagora

110

4,927

4,870

1.2

74

138

Agro Garanti EOOD

Zagore

9

4,915

2,075

136.9

*

139

Inermat AD

Stara Zagora

71

4,854

5,876

-17.4

62

140

Shoko Tim OOD

Stara Zagora

140

4,829

4,071

18.6

*

141

Zagora 2000 OOD

Stara Zagora

26

4,720

4,787

-1.4

*

142

Stroitelna mehanizatsiya AD

Kazanlak

72

4,718

4,814

-2.0

59

143

Georgi Stefanov - Zlatarov ET

Stara Zagora

2

4,710

4,165

13.1

*

144

Energoremont - Radnevo EOOD

Radnevo

181

4,680

6,111

-23.4

*

145

Hranservizengineering AD

Stara Zagora

40

4,645

4,508

3.0

*

146

Agrogarant - Serviz OOD

Stara Zagora

32

4,644

7,651

-39.3

*

147

Shans - 96 OOD

Stara Zagora

16

4,637

3,784

22.5

*

148

KTS EOOD

Stara Zagora

25

4,604

5,544

-17.0

34

149

Mebel - Style OOD

Kazanlak

120

4,576

3,001

52.5

54

150

Osana - 96 OOD

Stara Zagora

35

4,571

5,602

-18.4

*
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Small and mediumsized companies
(no more than 250 employees)

Company

Location

T

1
P
O

Employees
during 2011

50

Net profit
for 2010

Ranked according to
the size of their net
profit during 2010
Net profit
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in sales
revenue
for 2010

1 Peshtostroy EOOD

Stara Zagora

235

7,146

3,869

85

23

2 Panhim OOD

Stara Zagora

118

6,008

1,776

238

9

3 OET OOD

Kazanlak

10

4,404

313

1 307

1

4 Ritam-4-TB EOOD

Stara Zagora

27

3,796

-11,663

*

3

5 Optikom OOD

Stara Zagora

53

3,749

3,159

19

16

6 Gradus - 3 AD

Stara Zagora

79

3,674

-1,342

*

6

7 Papagal OOD

Stara Zagora

33

3,661

3,693

-1

39

8 Zara-E OOD

Stara Zagora

49

3,011

433

595

2

9 Sila Holding AD

Stara Zagora

2

2,583

-6,163

*

96

10 Runo - Kazanlak AD

Kazanlak

45

2,383

2,076

15

79

11 Bul - V EOOD

Radnevo

36

2,312

121

1 811

27

12 Bulmetal Trading EOOD

Gurkovo

6

2,289

700

227

30

13 Novotehprom OOD

Stara Zagora

82

2,281

955

139

19

Galabovo

85

2,281

339

573

85

15 ITT - Bulgaria OOD

Stara Zagora

79

2,243

1,896

18

81

16 KEN AD

Stara Zagora

244

1,968

591

233

8

17 Bulagro AD

Stara Zagora

34

1,925

1,144

68

18

18 Diamant 6 EOOD

Radnevo

29

1,754

58

2 924

*

19 Milenium 2000 OOD

Stara Zagora

315

1,690

1,323

28

13

20 Chahov OOD

Bogomilovo

100

1,688

1,371

23

54

21 Merkstrade OOD

Stara Zagora

4

1,647

848

94

133

22 Rosi EOOD

Stara Zagora

171

1,615

1,068

51

32

23 Lyudyani 2002 OOD

Stara Zagora

37

1,532

2,006

-24

*

24 Mina EOOD

Stara Zagora

20

1,488

-326

*

77

25 Danik AD

Kazanlak

39

1,450

3,095

-53

60

26 Amees OOD

Radnevo

30

1,358

1,187

14

*

27 Zlatex OOD

Stara Zagora

53

1,345

613

119

14

28 Bravo AD

Kolarovo

230

1,305

772

69

*

29 Trakiya - Gaz EOOD

Stara Zagora

22

1,269

669

90

*

30 Iliya Iliev - Svedi ET

Radnevo

52

1,268

685

85

125

31 Nikolina Alendarova ET

Stara Zagora

66

1,248

398

214

64

32 Oreta - Nesi EOOD

Stara Zagora

1

1,216

-102

*

*

14

Maritsa east Autotransport EOOD

33 Holding Tera Group AD

Stara Zagora

33

1,215

234

419

*

34 KTS EOOD

Stara Zagora

25

1,209

1,383

-13

148

35 Agroin OOD

Stara Zagora

34

1,144

1,286

-11

44

147

Company

Location

Employees
during 2011

Net profit
for 2010

Net profit
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)
36 Biser Oliva - 98 AD

Stara Zagora

37 Express Maglizh OOD

Top 150
position
in sales
revenue
for 2010

136

1,121

1,660

-32

45

Maglizh

60

1,082

804

35

*

38 Leso Invest OOD

Stara Zagora

89

1,058

1,275

-17

98

39 Stroymontazhgrup OOD

Stara Zagora

60

1,055

2,295

-54

*

40 Spoluka (kooperatsiya)

Gita

49

1,027

119

763

*

41 Popov-66 - Todor Popov ET

Spasovo

11

988

45

2 096

*

42 Evro Oyl OOD

Galabovo

55

967

452

114

22

43 Sve - Flex EOOD

Stara Zagora

31

966

1,079

-10

129

44 Delivari Stara Zagora AD

Stara Zagora

19

964

1,404

-31

11

45 A.P.P. Zoohraninvest EOOD

Stara Zagora

112

959

775

24

15

46 El Kontrol EOOD

Stara Zagora

139

958

1,553

-38

91

47 PIR - Impex EOOD

Stara Zagora

41

923

651

42

82

48 Bulteh - 2000 OOD

Stara Zagora

49

912

180

407

*

49 Empiem Engineering OOD

Stara Zagora

28

871

411

112

132

50 Milkotronik OOD

Stara Zagora

28

856

770

11

*

51 Bulagro Mashini AD

Stara Zagora

27

827

311

166

38

Stara Zagora

232

814

559

46

*

53 Medina Med OOD

Stara Zagora

98

812

742

9

17

54 Mebel - Style OOD

Kazanlak

120

769

224

243

149

Sarnevo

28

759

24

3 063

*

172

754

-162

*

107

52

55

Kompleksen onkologichen
center - Stara Zagora EOOD

Zemedelska proizvoditelna
kooperatsiya Niva

56 Hleboproizvodstvo OOD

Stara Zagora

57 Nikdim EOOD

Kazanlak

60

753

798

-6

*

58 Pharmko System OOD

Stara Zagora

44

739

1,366

-46

131

59 Stroitelna mehanizatsiya AD

Kazanlak

72

733

293

150

142

60 Kontragent 35 EOOD

Stara Zagora

53

729

524

39

100

61 Agrozlatex OOD

Stara Zagora

21

714

432

65

*

62 Inermat AD

Stara Zagora

71

692

1,098

-37

139

63 Metal - Hart EOOD

Kazanlak

9

692

90

669

*

64 Eurotrans 2007 EOOD

Galabovo

13

682

726

-6

*

65 Internet grдup OOD

Stara Zagora

46

680

870

-22

*

66 Abakus broker OOD

Stara Zagora

24

678

1,461

-54

*

67 Geoned EOOD

Stara Zagora

21

663

233

185

35

68 AES Maritsa east І EOOD

Galabovo

119

661

-3,583

*

20

69 Autohit 2000

Stara Zagora

59

655

978

-33

52

70 Zdravko Georgiev-76 ET

Zagore

1

652

216

202

*

71 Kazanlak AD

Kazanlak

128

638

781

-18

43

72 Valmar - Valentin Vangelov EOOD Radnevo

22

623

761

-18

*

171

617

626

-1

42

73 Montageengineering AD

148

Growth
(decline) of
revenues
by %

Stara Zagora
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Company

Location

Employees
during 2011

Net profit
for 2010

Net profit
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)
74 Stroitelna kompaniya Zagora EAD Stara Zagora

Growth
(decline) of
revenues
by %

Top 150
position
in sales
revenue
for 2010

110

611

34

1 697

137

75 Industrial Parts OOD

Kazanlak

47

603

1,896

-68

83

76 Express OOD

Stara Zagora

32

603

374

61

*

77 Fermer - 2000 AD

Stara Zagora

64

593

818

-28

31

78 Badeshtnost AD

Chirpan

195

579

265

118

66

Radnevo

40

557

104

436

*

80 Tabac Group OOD

Stara Zagora

12

556

582

-4

*

81 Superabraziv EOOD

Kran

127

544

58

838

113

82 Maksconsult OOD

Stara Zagora

45

536

566

-5

*

83 VES OOD

Benkovski

159

529

510

4

*

84 David Holding AD

Kazanlak

62

525

333

58

*

85 BART- 99 OOD

Kazanlak

11

519

219

137

88

86 Zagora City EAD

Stara Zagora

43

516

469

10

*

87 Interted AD

Stara Zagora

32

514

1,047

-51

*

88 Elit - Montazh OOD

Stara Zagora

68

513

392

31

*

89 Arbalov company AD

Stara Zagora

2

513

258

99

*

90 E T C - Ivona EOOD

Stara Zagora

42

510

420

21

*

91 BST-Bulgaria AD

Stara Zagora

0

508

700

-27

*

92 Dioni OOD

Stara Zagora

90

498

850

-41

62

93 SMTS OOD

Stara Zagora

12

496

435

14

*

94 Mashprom-KMH OOD

Enina

64

490

218

125

*

95 Auto Hit OOD

Kazanlak

17

488

311

57

*

96 Agro - Oyl EOOD

Stara Zagora

9

485

415

17

70

97 Sedona-OP EOOD

Stara Zagora

6

481

694

-31

*

98 Dikon - Dimitrov i Kolev SD

Stara Zagora

28

476

475

0

*

99 Alians - DN OOD

Stara Zagora

19

473

351

35

*

100 Domaine Menada EOOD

Stara Zagora

125

468

-492

*

29

101 Nova - F - 49 OOD

Kazanlak

40

468

223

110

102

102 Asoshiyted Medical Group OOD

Stara Zagora

9

458

109

320

*

103 Dizhemon EOOD

Stara Zagora

39

453

1,318

-66

*

104 Stubel M EOOD

Stara Zagora

22

447

-21

*

*

105 Metal Invest EOOD

Stara Zagora

10

447

15

2,880

*

106 Vertex EOOD

Kazanlak

22

442

528

-16

*

107 Magi Group OOD

Stara Zagora

41

436

138

216

*

108 Anel - Stara Zagora OOD

Stara Zagora

41

429

91

371

*

109 P.S.V. Group OOD

Bozduganovo

36

427

1,070

-60

117

79

Zemedelska kooperatsiya za
proizvodstvo i uslugi Trakiya

110 Slav verigi OOD

Stara Zagora

21

427

255

67

*

111 Keten OOD

Stara Zagora

23

425

317

34

48

112 Valevi OOD

Chirpan

76

424

484

-12

*

149

Company

Location

Employees
during 2011

Net profit
for 2010

Net profit
for 2009

(thousands of leva) (thousands of leva)

Top 150
position
in sales
revenue
for 2010

113 IVB Cosmetics EOOD

Stara Zagora

56

419

203

106

*

114 Druzhba 16 EAD

Stara Zagora

2

416

314

32

*

115 Ays - A - Georgievi & Co SD

Stara Zagora

43

411

508

-19

*

116 Naslada AD

Stara Zagora

1

408

-257

*

*

117 Agrogard - Georgi Nedev ET

Stara Zagora

29

407

182

124

*

Benkovski

29

404

10

3,940

*

119 Agresiya 99 EOOD

Stara Zagora

27

400

288

39

*

120 Holding Zagora OOD

Stara Zagora

92

399

1,750

-77

*

121 Autohit Trade OOD

Stara Zagora

37

398

420

-5

111

122 Animex EOOD

Stara Zagora

34

391

135

190

41

123 Energokonsult EOOD

Stara Zagora

17

389

91

327

*

124 Intelekt 99 AD

Stara Zagora

1

389

0

*

*

118

Zemedelska kooperatsiya
Georgi Benkovski

125 YUMT EOOD

Kazanlak

12

388

143

171

*

126 Agroton EOOD

Chirpan

2

387

145

167

*

127 Enyo Bonchev OOD

Tarnicheni

10

384

394

-3

*

128 Tera Group AD

Stara Zagora

1

381

-78

*

*

129 Perfekt Medica OOD

Stara Zagora

22

380

407

-7

*

130 Varianti OOD

Stara Zagora

48

380

457

-17

*

131 MPR imoti AD

Stara Zagora

4

377

-1

*

*

Zetyovo

25

376

198

90

*

133 Vakuum teh OOD

Kazanlak

18

376

-28

*

*

134 Zagora Energy EOOD

Stara Zagora

21

374

162

131

26

135 Arko Import EOOD

Radnevo

27

374

398

-6

104

136 Tron EOOD

Dunavtsi

70

374

440

-15

*

137 Braytdon Trade OOD

Stara Zagora

11

370

-10

*

*

138 Bilding 2003 OOD

Kazanlak

46

368

143

157

*

139 Balista OOD

Kazanlak

17

363

-16

*

*

140 Agroconsult -Engineering EOOD

Stara Zagora

15

359

619

-42

89

141 Romil OOD

Stara Zagora

38

357

215

66

*

142 Tehnoinvest Engineering OOD

Stara Zagora

13

355

-8

*

*

143 Triglav - Edelvays EOOD

Kazanlak

22

354

215

65

*

144 Kohab EOOD

Gurkovo

10

353

102

246

*

145 GU - Faradey EOOD

Stara Zagora

27

350

-16,120

*

5

146 Remi Plast OOD

Kazanlak

3

347

55

531

*

147 Akua - Bio - Him OOD

Stara Zagora

3

346

449

-23

*

148 Aromatik OOD

Kazanlak

37

345

330

5

*

149 Biser Oliva AD

Stara Zagora

158

344

356

-3

12

34

343

356

-4

*

132

150

150

Growth
(decline) of
revenues
by %

Zemedelska kooperatsiya
Saglasie

Petyo Petkov - Commercial
- 2002 EOOD

Radnevo
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Coal Mining
and Energy,
Renewable Energy,
Energy
Effectiveness
Coal mining and the production of electricity
are leading sectors in the economy of the Stara
Zagora region.
Bulgaria has a total online capacity to produce
approximately 14 thousand megawatts (MW) of
electricity. During 2011 the country increased the
volume of electricity produced from thermal power
plants as well as from renewable energy sources
(RES). Four TPPs are located in the Stara Zagora region; they provide approximately 40% of Bulgaria’s
electricity.
Mini Maritsa Iztok EAD is the largest corporation on the Balkan Peninsula dealing in open cast
mining of lignite coal. The company is 100% stateowned. It mines a deposit which covers an area of
240 sq. km. and is located in parts of four municipalities. During 2011 Mini Maritsa Iztok EAD provided the four thermal power plants in the region with
33 million tonnes of coal. That is a record quantity.
It outpaced the amount mined in 2010 (26 million
tonnes of coal) by 7 million tonnes. Mini Maritsa
Iztok EAD’s three mines extracted, transported and
dumped 95.5 million cubic metres of earth during
2011; that volume is nearly 20 million tonnes more
than the previous year.
Advanced data from Mini Maritsa Iztok EAD indicates pre-tax profits of approximately 19 million
leva for 2011. The corporation’s financial results
from 2010 (net profit) amounted to 8.3 million leva.
Investments planned for 2012 amount to 110 million leva and are directed mainly toward the improvement of technology and equipment.
At the beginning of 2012 the corporation employs 7,100 people. The work tied to mining raw
materials for the power plants provides employment for dozens of other firms, which deal with the
manufacture and delivery of materials and spare
parts, repair services, security and transport among
others.
TPP Maritsa East 2 EAD is the largest thermal
power plant in the Balkans. The corporation is 100%

state-owned. It works with eight power units with a
total capacity of 1,586 MW and provides more than
20% of the electricity used in the country.
During recent years the corporation has completed modernisation of its power capacity and, in
this way, has preserved the plant’s leading role for
the next 20 years also. The turbines and generators
were replaced, all of the equipment being provided
by Japan’s Toshiba.
Investments totalling 167 million leva were
made during 2011. That sum was mainly expended
on installing desulphurization equipment in units 5
and 6, installing a gypsum dehydration system and
overhauling unit 5.
These investments transformed TPP Maritsa
East 2 EAD into the most innovative thermal power
plant in Bulgaria.
The largest desulphurization instalment project
for units 5 and 6, costing 167 million leva, is financed
by the plants own funds. The main contractor is
the Idreco Insigma consortium with Energoremont
Holding as sub-contractor. At the end of 2011 the
installation of the absorber was completed. The
stack is 135 metres tall and is constructed from GPR
(fiberglass), which is made from polyester resin,
quartz sand and glass strands. The same technology was employed in the construction of the desulphurization equipment in units 1 – 4, 7 and 8. The
equipment is more than 94% effective in eliminating harmful emissions.
At the end of 2011 TPP Maritsa East 2 EAD successfully defended its environmental certificate
(ISO 14001:2004) for the next three years. The renewed certificate proves that TPP Maritsa East 2
EAD’s activities are in accordance with European
environmental management standards.
At the beginning of 2012 TPP Maritsa East 2 EAD
employed 2,445 people.
One of the key deals in the energy sector during 2011, having to do with the foundational assets of the Stara Zagora region, was the acquisition
of the share of the Italian company Enel in one of
the thermal power plants by ContourGlobal Maritsa
East 3, the daughter company of the American
ContourGlobal.
ContourGlobal is an international energy company, which is headquartered in New York. It provides a worldwide capacity of 3,250 MW, the largest
single plant being in Bulgaria. It has 1500 employees working in companies located on 4 continents,
operating electric power plants and installations
using natural gas, coal, liquid fuels, bio fuels, water, wind and solar sources. During 2011 the total
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revenue of the group was approximately 900 million USD.
ContourGlobal’s Bulgarian corporation owns
73% of the power plant’s shares; the remaining shares are held by the state’s National Electric
Company (NEC). The power plant has worked in
complete accordance with European environmental standards since 2009. At the end of 2010 the
power plant was certified as working within environmental management standards and having
created the conditions for a safe workplace (ISO
14001:2004 и ISO 18001:2007).
TPP ContourGlobal Maritsa East 3 has an online
capacity of 908 MW and provides 12% of Bulgaria’s
electricity.
During the spring of 2011 TPP AES Galabovo
came online. The power plant attained its planned
online capacity of 600 MW by the end of the year.
It is owned by AES, an American energy company,
which invested 2.6 billion leva in the construction
of the plant.
Another of AES’s daughter companies (AES
Solar) is constructing seven photovoltaic power
plants with a total capacity of 20.6 megawatts. The
installations are located in north-eastern Bulgaria
and 94 million leva is being invested in bringing
them online. They will be completed by the middle
of 2012.
Since 2009 AES has also managed a wind farm,
located near the seaside city of Kavarna. Its construction cost 527 million leva. The farm has 52 turbines with a total capacity of 330 MW and can produce up to 340 gigawatt hours (GWh) of electricity
annually.
The three investments (in the thermal power
plant near Galabovo and those for the use of renewable energy sources) make AES the largest investor in Bulgaria over the last three years.
AES has a 15-year contract with NEC to purchase electricity, according to which the price it
receives from the state-owned company is among
the highest in the country – approximately 100 leva
per megawatt hour.
The fourth most significant power plant (TPP
Brikel), which is also the oldest in the region with
its 50-year history, has been working at a decreased
level since the end of 2010 and discontinued the
production of electricity for two months during the
spring of 2011. In the summer of 2011 Brikel EAD
received a new production permit, after installing
desulphurization equipment, and resumed working.
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The company is the only one in Bulgaria, which
produces briquettes intended for home heating
from lignite coal. The annual production is approximately 200 thousand tonnes of briquettes.
During 2011 the Stara Zagora region confirmed
its position as producer of “green” energy, acquired
from renewable energy sources. Good practices in
the area of using natural resources are being implemented by: the Vetrokom wind farm, the Runo
- Kazanlak JSC solar installations, Sevatech Ltd.
and Vereia Plast JSC; the use of wood scrap in the
manufacturing process at Sredna Gora JSC; and the
production of briquettes from waste by-products
produced during the production of sunflower oil at
Gaitek Oliva Ltd. among others.
The Vetrokom wind farm reached a total power
generating capacity of 72.5 MW after completing
construction of additional units with a capacity
of 22.5 MW during 2011. That makes it the largest
high altitude wind farm in Bulgaria. It produces
125 GWh of electricity annually. The farm’s work
will eliminate more than 2 million tonnes of carbon
emissions.
Two hydroelectric power plants also work within the territory of the district, HPP-Koprinka (7 MW)
and HPP-Stara Zagora (22.4 MW), which are owned
by Energo-Pro Bulgaria EAD. The corporation is the
largest private producer of electricity, attained from
hydroelectric power plants in Bulgaria. The corporation has a total online capacity of 103 megawatts
at its disposal and produces 255 thousand megawatt hours of electricity annually. Several mini HPPs
have been constructed within the territory of Stara
Zagora; they are run by the state-owned Regional
Water Supply and Sewer System corporation.
The delivery of electricity to clients in the district of Stara Zagora is performed by EVN Bulgaria
Electricity Distribution JSC. The corporation has
more than 1.6 million clients in southern Bulgaria.
It is owned by the Austrian energy company, EVN.
The corporation originally owned 67% of the local company and, at the end of 2011, bought out
the remaining shares of the state-owned NEC.
The contract, valued at 90 million leva, forms the
Austrian corporation’s majority share of 97.8% of
EVN Bulgaria Electricity Distribution JSC and 99.7%
of the daughter corporation EVN Bulgaria Electric
Supply JSC.
During the period from 2005 to 2011 EVN
Bulgaria Electricity Distribution JSC invested more
than 900 million leva in the modernisation of infrastructure and to decrease technological losses
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along the supply grid. Investments of 6.5 million
leva have been made in equipment within the
territory of Stara Zagora District during 2011. The
corporation’s investment programme for 2012 is
valued at 128 million leva. Of that amount 34 million leva are to be expended on grid development,
while activities related to the production of electricity from RES will receive 13 million leva.
The construction of 21 substations is planned
within the territory of the Stara Zagora District for
2012, as well as laying 87 km of new power lines
with medium and high voltage. The introduction of
wireless meter reading for residential buildings will
be completed. Those activities are being financed
with 14 million leva.

Processing
Industry
Companies, which process a variety of raw materials and manufacture products, number approximately 1,500 within the territory of Stara Zagora
District. They encompass a vast array of activities
with the main manufacturing sectors include: electricity; food; beverages; metal objects and structures; machinery; textiles and plastic and rubber
items among others.
Bulgaria’s leading brewery, Zagorka SA, will continue to implement a massive programme of investments during 2012. This year the corporation will
complete the construction of an eco-warehouse in
Stara Zagora for completed products. This will be
the first building in Bulgaria with BREEAM certification and the first of its type among all 140 Heineken
breweries around the world. The new warehouse
will have an area of approximately 3,000 sq. metres
and represents an investment of more than 2 million leva.
The brewery began its history back in 1902.
Today the enterprise is a part of the Heineken and
Coca Cola Hellenic group and is owned by the Dutch
company Brewmasters Holding Limited. It offers 7
types of beer on the market, although the major
production concentrates on two of the most popular brands in Bulgaria: Ariana (with a 20% market
share in Bulgaria) and Zagorka (14%). Despite a fall
in the consumption of beer in Bulgaria over the
last three years, Zagorka SA has maintained its production volume and achieved very good financial
results. The brewery’s sales amount to 1.5 million

hectolitres annually, while its market share is approximately 35%. Almost the entire production of
the brewery is meant for the domestic market, although not very large quantities of the Zagorka
brand are sold abroad.
During 2011 the company invested in a new filtration system, expanded the size of its warehouse
and increased the number of filling machines and
refrigerated displays, which are for commercial use.
Zagorka SA has a stable, socially active policy,
which benefits the local district. During 2011 the
brewery implemented its social programme under the title “We are creating a better future”. Ten
projects of local organizations received financing
valued at a total of 100,309 leva. The funds were
awarded to specifically be used in three areas:
healthcare, the environment and education.
Zagora SA’s donor programmed received high
marks for its renewed mechanism and successful
implementation on a regional level as well as at the
European level. At the end of May 2011 its good
practices were presented before the European
Parliament during a round table regarding the role
of European breweries in the development of local
districts. At the beginning of July 2011 the company won the Together Award, which is given by the
Workshop for Civil Initiatives. The award belongs to
the “Good cooperation between business and nongovernmental organizations” category.
The accent of the brewery’s social programme
during 2012 will be to support projects directed at
environmental conservation.
Gradus is the largest producer of poultry meat
in Bulgaria. The company employs 1,100 people.
More than 150 different products are made from
chicken meat under the Gradus label. The corporation has the largest hatchery in the country at its
disposal; its annual volume is more than 36 million
one-day-old chicks.
Gradus’s feed factory produces 80 thousand
tonnes of feed annually, while their parenting
farms (located in Yambol and Ruse) produce more
than 42 million brood eggs. Specialised farms raise
more than 20 million broilers annually.
The factory for processing poultry meat in Stara
Zagora has the capacity to process 8,000 chickens
per hour. Annual production amounts to 40 thousand tonnes of chicken meat, packaged parts, sausages, partially prepared and deli meat products.
The company is the only one in Bulgaria, which
makes use of equipment for machine-automated
removal of bones from the birds. Humane methods
are used in treating the birds also. The company is
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certified according to НАССР, QS and ISO standards.
The product line is sold on the domestic market as
well as being exported to countries in Europe and
Asia.
The Gradus slaughterhouse in Stara Zagora is
the biggest in the Balkans and among the leading
processors of white meat in Europe.
The KEN JSC company of Stara Zagora has a history in the production of sausages since 1991. The
corporation brought a modern system for meat
processing online during 2009; it is equipped with
machinery from the leading manufacturers in the
worldwide meat processing industry (Fessmann,
Alpina, etc.). The line’s production capacity is 60
tonnes of sausages per day. Guaranteed quality, dependable taste and a varied product line have made
KEN one of the most well-known Bulgarian brands.
Over the last years KEN is one of the leaders on the
Bulgarian market for perishable, boiled-smoked
sausages and holds a market share of approximately 10%. Their foundational product is frankfurters.
The company offers its products via the large commercial chains and regional distributors.
The company works with raw material delivered
from regulated suppliers from European Union
countries and Bulgaria. The products KEN JSC produces do not contain genetically modified organisms; soy products are excluded from their recipes.
Over the last three years the company has actively communicated with its consumers via: participation in specialised exhibitions in Bulgaria and
abroad, organization of mass catering jobs (like the
Spirit of Burgas festival and the АC/DC concert in
Sofia); ad campaigns and the social networks.
Biser Oliva JSC is a leading producer of high
quality vegetable oil in Bulgaria. The company has
existed since 1947. Today it is a part of the Gradus
group structure. It completed a technological renovation of its production system and now has the
capacity to process 550 tonnes of sunflower seeds
every 24 hours. Upon extracting 225 tonnes of raw
oil the company can reach a production capacity
of 3200 bottles per hour. Beside sunflower oil Biser
Oliva produces high-protein sunflower groats, lecithin for nutritive goals, etc.
Biser Oliva JSC applies good practices as a socially responsible company, assisting a variety of
campaigns and organisations.
Preskov JSC, a company which deals in forged
parts made from carbon and alloyed steel in Stara
Zagora, is part of the structure of Holding Zagora.
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During 2011 the company implemented a massive project to modernise its technology valued at
more than 10 million leva, which was financed by
the Operational Programme - Competiveness. The
project included introducing modern equipment,
with which the corporation answers to all European
requirements and raised its energy efficiency and
labour productivity.
Preskov JSC is the largest manufacturer of forgings in Bulgaria. The corporation works with more
than 30 Bulgarian and 20 foreign firms; the items
are mostly forged according to individual orders.
The series are meant for export beyond the borders
of Bulgaria. During 2011 the company’s revenue
grew by approximately 30%; the list of trading partners expanded as well as the line of items, which it
manufactures.
Progress JSC is a company with more than 100
years of history. Today it is a leader on the Balkan
Peninsula in the manufacturing of high-quality
industrial castings from gray and nodular cast iron.
The company’s clients include world renowned
firms in the areas of hydraulics, energy, and the
automobile and tractor industry among other
sectors.
The association, which is a part of the structure
of Holding Zagora, has also established itself as a
manufacturer of decorative castings intended for
park and street lighting and equipment (street and
park lights, benches, posts to separate “no parking”
areas, waste bins, etc.).
The association has a modern laboratory at its
disposal; it is accredited and performs total control
over: incoming raw materials; characteristics of
the melted material and forming mixture; and the
physical, chemical and mechanical characteristics
of the completed products.
Progress JSC is certified according to ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
standards of management systems.
During 2011 the association achieved growth
in volume of more than 30% as compared with
2010. The number of clients making use of their
high-quality castings (mainly world renowned
companies, among them Bosch Rexroth) also
increased.
Progress JSC satisfies more than 70% of
the castings needs of Bulgarian machinery
manufacturers.
During 2011 the association invested funds
in new machines for casting models, replacing
filtration screens (for environmental reasons) and
staff training to increase their qualifications.
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During 2012 investments of approximately
2 million leva are planned for the purchase of
new furnaces, which will lead to an increase in
energy efficiency.
Hraninvest - Hranmashcomplekt AD also joined
the structure of Holding Zagora. The corporation has
a modern and high tech enterprise for the manufacturing of machinery and equipment for the food and
flavours industry at is disposal; it also machines parts
for a wide gamut of products. The company’s manufacturing programme includes more than 2000
types of machinery, fittings and equipment. It also
manufactures instruments - dies, extruders, stamps
for hot forging, etc. Hraninvest - HMC AD has the most
modern equipment for the engineering of welded
structures at its disposal along with all the necessary
certificates for its activities. The company’s products
are engineered according to individual orders and
are meant, to a large extent, for export to European
Union countries, USA and the Middle East. The corporation overcame the crisis of 2010 and, during 2011,
increased its revenue by approximately 30%.
M+S Hydraulic is a leading European and worldwide manufacturer of low-speed, high-torque,
orbital, hydraulic motors, hydrostatic power steering units, valves, brakes and accessories. The main
shareholders in the corporation are Stara Planina
Hold PLC, Industrial Capital Holding PLC and M+S 97
JSC. During 2011 M+S Hydraulic PLC recorded pretax growth in profits of 115% (on an annual basis as
compared to 2010), which came out to 16.1 million
leva. The corporation’s net sales for 2011 increased
by 47% on annual basis, compared to the previous
year and amounted to 91.9 million leva.
АТЕ Plast Ltd. is a leading Bulgarian firm in the
production of polymer foil and packaging. It manufacturers 5-layer co-extruded foils for the needs of
the food and flavours industry and technical thermal shrink wrap, which is used in other industries.
The items are varied in type – sacks, sheaths, and
serviettes among others, as well as in sheets from
20 centimetres to 6 metres, which are used in transportation, agriculture and construction.
Zap.Im.Ex Ltd confirmed its position as the most
dynamically developing trading company, while
achieving significant growth in its revenues and
profit. The company trades wholesale in packaged
and canned foods. Its activities are complimented
by other firms with common ownership, which deal
in the production of food and trading.

El Control Ltd performs electrical installation
and repairs in the energy sector. Over the last
three years it has also directed its activity toward
the construction sector, where once again the sites
are in need of being connected to the power grid
and having high voltage substations constructed.
The corporation implements projects for thermal power plants in the region – AES Galabovo,
ContourGlobal Maritsa East 3 and Maritsa East 2. The
work is connected with the maintenance and repair
of the equipment and with the delivery of parts and
elements. During 2011 El Control achieved significantly better financial results in comparison with
the previous year. The corporation has also successfully developed a electricity testing laboratory and
a workshop for the production of fuse boxes. The
corporation partners with the world renowned ABB
and has certified service engineers and repair apparatus for frequency regulators at its disposal. It is
planned for this work to grow significantly throughout 2012 because it is tied directly to the needs of
the companies from the country’s energy sector.
The Zara group unites companies (the main firm
is Zara - Е Ltd.), which perform wholesale trade and
services connected with fuels, petroleum products
and lubricants. It has a chain of filling stations and
two terminals for fuel storage and processing at its
disposal. The companies have their own specialised
automobile transport for fuels and chemicals, as
well as a laboratory for the analysis of energy products. The group’s firms also perform the transport
and delivery of propane-butane gas, roadway bitumen, and heating fuel as well as the processing and
storage of petroleum products in customs’ warehouses.
Standard Profil Bulgaria Ltd. is among the leading corporations in Europe in the area of manufacturing rubber sealing systems for the automobile
industry. The enterprise is entirely export oriented.
Its clients include Volkswagen, Fiat, and General
Motors (GM). In 2011 it also began filling orders for
Renault Dacia. During 2012 the company will be
working on two major projects for the Volkswagen
Amarok and the Fiat Idea.
During 2011 the number of employees increased by 25% and at the beginning of 2012 they
totaled 680 people. The leadership of the corporation introduced the Toyota Production System
(TPS). The goal is to achieve the highest level of effectiveness and to increase productivity. The accent
is placed on the human factor and using its potential. The corporation invested in a new warehouse
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for sorting completed product, recreation areas for
the staff and employee education during 2011.
Standard Profil Bulgaria leads a stable, socially
responsible policy. Every year the corporation
makes a donation to children from a shelter and
awards children of its employees, who have excellent marks in school. It also assists workers’ families
with study materials for their children.
A successful 2011 was also recorded by Medina
Med Ltd. including growth in revenues of approximately 20%. The company’s main area of activity
is tied with retreading of tyres for industrial automobiles and machines. The company is a direct
importer of Michelin, Continental and Goodyear’s
automobile tyres and offers their entire product
lines. Medina Med’s main clients are companies,
which deal in freight and passenger transport, construction and mining. The enterprise has machines,
which rethreading tyres with a special protector (allowing problem-free usage by heavy industrial machines with loads over 200 tonnes), at its disposal.
A competitive advantage over companies
from other regions in Bulgaria is provided to Stara
Zagora’s firms due to the possibility to use natural
gas. The fuel is delivered by Overgas Inc. AD, a gas
distribution company. Stara Zagora is in second
place in the country in the number of gas-using
consumers. According to the length of the gas
pipeline network (127 km), the city ranks third after
Sofia and Varna. Companies from Stara Zagora,
which use natural gas as a fuel, numbered 318 at
the beginning of 2012, while household clients are
close to 3,000. Among Overgas’s largest clients are
the Zagorka brewery, the Embul Investment textile
factory and the 4 methane stations in the city.

Construction
Construction remains one of the most seriously
affected sectors in the current economy; the crisis
has touched all of the sector’s companies in the
Stara Zagora District. During 2011 construction of
both residential and commercial buildings was continued and completed in the cities of Stara Zagora
and Kazanlak. Over the last two years approximately 90 buildings were opened for use. Among them
are Mall Galleria and the multifunctional City Centre
Complex, which are emblematic for Stara Zagora.
The Stara Zagora wastewater treatment plant was
completed and brought online as well as large energy sites like TPP AES Galabovo. The construction
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of the Vetrokom wind farm, which is located on the
ridge of the Balkan Mountain Range, was also completed. During 2012 the section of the Trakia motorway, which passed through the territory of the
Stara Zagora District, will be completed.
At the same time dozens of projects remain
without the necessary financing and their construction has been stopped. Revenues in the sector during 2010 were approximately 40% less than
the previous year. The decline continues and is another 8% for the first 6 months of 2011. The reason
for the crisis is the completion of the large projects
and the lack of new investors. During 2012 it is expected that interest from investors will be even
weaker. That means that part of the companies will
stop working altogether. During the last year one
fourth of the construction firms in Bulgaria stopped
working and were removed from the construction
company register. In the Stara Zagora District this
will happen to close to 12% of the associations in
the sector.
The positive examples of large-scale projects
within the territory of the district of Stara Zagora
during 2012 are from the area of road construction
and that is due to the construction of sections of
the Trakia and Maritsa motorways.
A significant process of restructuring is also
expected in the road construction branch during 2012. The reason for this is that work on all
the large sites, tied to the construction of the automobile motorways, are either in an advanced
stage of completion or the companies have already
been chosen to complete the unfinished sections.
When financing has been secured, the firms from
the road construction sector will begin to redirect
their activities toward the renovation of roadways,
which are part of the Republic’s road network. The
other potential niche is repairing the municipality’s
fourth-class roads and city’s infrastructure. These
activities will be awarded by the municipal administrations, which are expected to be the greatest
beneficiaries of the OP - Regional Development.
Possible work for the road construction firms
will also be created by the unabsorbed funds for
the OP – Environment, specifically the construction of water supply and sewage systems as well as
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regional waste treatment depots.
Bulgarian firms will also direct their equipment
and workers towards fulfilling projects in the neighbouring countries of Serbia, Macedonia, Kosovo
and Albania, as well as countries from the Middle
East.
PSI JSC is the leading company in the structure
of Trace Group Hold PLC and the leading construction company in Southeastern Europe. The association has successfully completed a series of projects
of national significance. It also takes part in construction projects outside of Bulgaria. PSI’s activities are mostly directed toward new construction,
complete overhauls and the reconstruction of sections of the Bulgarian road network, as well as the
maintenance of city infrastructure.
The association successfully implements projects, financed both by the state and by European
Union Operational Programmes and co-financed by
the European Investment Bank and The European
Bank for Reconstruction and Development.
The main projects over the last years were the
designing and construction of the military airport
near Plovdiv, which meets all NATO requirements;
work on the construction of Sofia’s underground
(as the leading partner in the Metro Mladost group)
valued at 222 million leva; and the construction of
sections of the Trakia motorway.
During 2011 it fulfilled road construction and
repair work for the municipalities of Simeonovgrad,
Chripan, Kazanlak, and Pavel Banya among others.
As partner in the Trace Roads group the association is completing the construction of Lot 2 of the
Trakia motorway’s 31.8 km section between Stara
Zagora and Nova Zagora. The project is valued at
138 million leva and will be completed in July 2012.

Agriculture
Agriculture is among the most dynamically developing sectors in the Stara Zagora region. A favourable factor encouraging this is the quality of
the lands designated for agribusiness. In the Stara
Zagora District they vary from category 2 to 10,
while the preponderance are category 4 and 5. In
regions with lower categories, north of Kazanlak,
essential oil cultures thrive – especially the oil-bearing rose and lavender.
Agricultural producers in the Stara Zagora
District number approximately 2,500, while nearly
70% of those produce grains. Over the last 10 years

approximately 65% of the agricultural machinery
has been renewed, mainly financed by the SAPARD
programme for the development of rural regions
and by credit banks.
During 2011 record harvests of barley and
wheat, the greatest from the last 20 years, were
gathered, 380 kg/decare and 400 kg/decare respectively. Due to the unfavourable meteorological
conditions the sunflower and corn harvests were
palpably smaller in 2010 – an average of 180 kg/
decare for sunflowers and 350 kg/decare for corn.
Significantly smaller harvests for both spring
and autumn crops are expected in 2012 due to the
lengthy dry period at the end of the previous year.
The areas sown with rapeseed will suffer the worst;
according to data from grain producers the affected area amounts to between 50 and 80%. This oilbearing crop is sown on between 6 and 8% of the
arable land in the Stara Zagora region.
During the last few years cotton has not been
raised in the Stara Zagora region. The crop became
unprofitable due to the lack of workers and large
subsidies, which agricultural producers in neighbouring Greece receive for raising cotton.
Step-by-step Bulgarian companies are beginning to install equipment for processing biomass,
in order to decrease energy expenses. It is expected that over the next few years the search for plant
waste from agribusiness will strengthen.

Unemployment
Unemployment in the country was 10.4% during December 2011. The labour offices have 342,422
unemployed persons registered, which is 15,152
more when compared to November 2011. On an
annual basis, as compared to December 2010, the
number of unemployed remained unchanged.
The level of unemployment in the Stara Zagora
District over the last months of the year was 8.9%.
The district has the fifth lowest growth in unemployment in the country, following only Sofia (city),
Gabrovo, Varna and Burgas. The number of economically active members of the population in the
Stara Zagora District is 147,697, while the registered unemployed number 13,182.
Within the municipality of Stara Zagora the percent of unemployed as compared to the economically active members of the population was 6.0%
in December 2011. That is the lowest in the region.
Unemployment is the highest in the municipalities
of Nikolaevo (44.2%) and Bratya Daskalovi (35.7%).
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Direct Foreign
Investments

Direct foreign
investments made,
by countries

The Direct Foreign Investments (DFI) in the
Stara Zagora District have grown continually during recent years. For 2010 the total sum of DFI in
companies is 573.5 million Euros. That represents
a growth of 35% compared to the investments
made during the previous year. The largest sum
was invested in enterprises in the Municipality of
Galabovo (358.5 million Euros), followed by Stara
Zagora Municipality (145.2 million Euros) and
Kazanlak Municipality (42.6 million Euros).
NSI data for 2010 indicates that DFI in Bulgaria
came out to 22.1 billion Euros, which is 8.2% more
when compared with 2009.
According to data from the BNB direct foreign investments in the country from January to
October 2011 were 668 million Euros (1.7% of GDP),
compared to 1126.6 million Euros (3.1% of GDP) for
January-October 2010.
Approximately 60% of foreign direct investments are made in the energy sector. Foreign investors also find commerce, manufacturing (food
products and beverages, rubber and plastic articles, electric equipment, textiles and clothing), and
real estate attractive.

Countries

(thousands of EURO)

Total
Stara Zagora District

573,532.9

Netherlands

349,930.3

Turkey

36,120.0

Cyprus

28,398.5

Hungary

19,567.4

Germany

17,279.4

Greece

12,037.0

Italy

11,333.8

Austria

6,429.0

United States

6,380.8

Israel

5,685.1

Switzerland

3,193.6

Kazakhstan

2,673.4

France

1,823.0

Poland

668.4

Czech Republic

648.8

Belgium

314.0

Syria

195.0

Spain

10.1

China

3.9

Data: National Statistical Institute, 2010

Kazanlak
7.4%

Chirpan
2.5%

Pavel banya
1.9%

Radnevo
0.3%

Direct foreign investments
in enterprises, which do
business in municipalities
Municipalities

Stara Zagora
25.3%

Direct foreign investments in enterprises,
which do business
in municipalities

Galabovo
62.5%

Total, Stara Zagora District

573,532.9

Galabovo

358,540.3

Stara Zagora

145,154.9

Kazanlak

42,550.6

Chirpan

14,195.9

Pavel banya

10,780.6

Radnevo
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(thousands of EURO)

1,596.7

Bratya Daskalovi

69.6

Maglizh

56.5
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The Municipality
of Stara Zagora
Stara Zagora is a city with millennia of history. It is situated in the Upper
Thracian Lowlands, which has been inhabited since deepest antiquity. Archaeological
research indicates that civilisation sprang up here
approximately 8,000 years ago. From antiquity until
today the city has had eight names: Beroe, Augusta
Traiana, Vereya, Irinopolis, Boruy, Eski Zagra and
Zheleznik. The modern name of Stara Zagora was
confirmed at a Church Council in Tsarigrad (today’s
Istanbul) in 1871.
A memorable date in the city’s history is 31 July
1877. That is the date of one of the largest battles
during the Russo-Turkish War of Liberation, when
the city of Stara Zagora was burned down to its
foundations by the Ottoman soldiers.
The foundation stone for the restoration of the
city was lain on 5 October 1879 by the governor of
Eastern Rumelia, Aleko Bogoridi.
Stara Zagora was rebuilt according to the plan
drawn up by the Czech construction designer Lubor
Bayer and became the first city in post-liberation
Bulgaria to have modern urban planning.
Modern-day Stara Zagora is a beautiful and
dynamically growing industrial and university city
with a rich historical past and many scientific and
cultural institutions. The newest and most modern
museum in Bulgaria, which was declared Building
of the Year (2009), is located here. One of the largest operatic theatres on the Balkan Peninsula is also
located here. Its building was burned out during
the autumn of 1991. After thorough renovation it
opened to the public on 5 October 2010. At the end
of 2010 it was also declared Building of the Year.
The Municipality of Stara Zagora works with
a quality management system, which meets ISO
9001:2000 standards. The system has been applicable for all work performed by the municipal administration during the last 8 years.
Since 2004 the municipality has had a Standard
& Poor‘s long-term credit rating, which has been set
at BB since August 2011.
The good financial discipline and stable condition of the municipality are prerequisites to receive
financial resources and preferable conditions when
implementing projects within the framework of EU
Operational Programmes.
During 2012 the city plans to take out a longterm loan in an amount up to 10 million leva, which

will be financed by the Fund for Local
Authorities and Governments (FLAG)
in Bulgaria. The sum will be used over
the next few years to co-finance municipal projects within the framework of
Operational Programmes. The plan is for
the funds to be invested in improving
the city’s water supply network, healthcare related activities and the city transportation
system.
The revenue forecasted in the Stara Zagora municipal budget for 2012 amount to 79.5 million leva.
Activities delegated to the municipality by the state
will be financed by 42.7 million leva of that sum.
The largest portion (27.7 million leva) is set aside
for education followed by social services, which
are financed by 6.3 million leva, and healthcare activities, which receive 2.7 million leva. The expenditures forecasted for this section of the budget are
mainly for the salaries and social insurance for the
employees.
Revenues for the financing of local activities are
budgeted at 36.8 million leva during the new year.
More than one third of that sum (13.8 million leva)
is set aside for city development and the improvement of the city environment. The total expenditures in the 2012 budget come out to 78.5 million
leva. The municipality also can rely upon a previous
balance from the 2011budget in the amount of 2.3
million leva.
During the period 2011 - 2012 projects were
implemented in the municipality of Stara Zagora
with European financing of more than 26 million
leva. By January 2012 125 suggested projects have
been financed by European Union Operational
Programmes in the district of Stara Zagora with
a total worth of 125 million leva. Of that total 59
projects are tied to activities in the municipality of
Stara Zagora.
At the end of 2011 implementation of the major
Improvement of the Physical and Living Conditions
in the Zheleznik Quarter project began. It is worth
8.6 million leva.
The money will be used to accomplish the reconstruction and renewal of the road network. Four
parking areas are being built along with a bicycle
path and new street lighting, which uses renewable energy sources. Other activities in the project
are directed toward the cultivation of the space between the apartment buildings and the construction of children’s playgrounds with safe surfaces.
Another important project, which will be completed during 2013, is directed toward transforming the cultural-historic monuments from Stara
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Zagora’s ancient period into tourist attractions. It
is being financed with 4.4 million leva provided by
the OP - Regional Development.
During 2011 a modern wastewater treatment
plant was opened in Stara Zagora; it sets a new
standard in Bulgaria’s ecological engineering. It
has the capacity to process domestic wastewater
as well as that from the city’s manufacturing sector.
The cost of the construction work, totaling 40 million leva, was financed by the ISPA programme, the
European Investment Bank and the state budget.
The equipment works with high energy efficiency,
by processing methane into electricity, which it
uses to meet its own needs.
The big addition at the end of 2011 was appreciated most by the football fans in Stara Zagora.
The Beroe Municipal Stadium now has lighting and
a modern scoreboard at its disposal, which answers
to the UEFA requirements for a Category 4 stadium.
The fulfillment of the Preparation of
an Integrated Plan for City Restoration and
Development project began; financing by the
Operational Programme - Regional Development
amounts to 1 million leva. The project sets out the
city of Stara Zagora’s priorities in development over
the next 10 years. The long-view plan prepared for
the project will be included in the Bulgaria - 2020
National Integrated Plan for Development, which
will make possible attracting additional funds from
the Operational Programmes, the National Budget
and other international financial instruments.
During 2012 it is expected that approximately
13 million leva will be invested in the construction
of an integrated city transport system for the municipality of Stara Zagora. The construction of a regional installation for the treatment of household
waste near the village Rakitnitsa will be financed
with 52 million leva during 2012.
In July 2012 Lot 2 (from Stara Zagora to Nova
Zagora) of the Trakia motorway will be completed.
The site is being fulfilled by Trace Roads JSC. The
project is valued at 138 million leva. The financing
is from the Operational Programme - Transport.
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During October 2011 a modern road
structure, which will ensure greater
convenience and safety to drivers
connecting to the city from the Trakia
motorway, was opened.
The successful development of
dozens of commercial chains is proof
of the positive investment climate
and living standard in Stara Zagora.
The residents and guests of the city
are clients of the Park Mall Stara
Zagora (a commercial centre with a total floor area
of 30 thousand sq. metres), the commercial centre
from the Mall Galleria chain, etc. Hypermarkets like
Mr. Bricolage, Metro (Germany), the do-it-yourself
chains BauMax (Austria) and Praktiker (Germany),
Billa (Austria), Mercator (Slovenia), Kaufland and
Lidl (Germany), among others are also located
within the territory of the city.
The administrative work of the municipality of
Stara Zagora has concentrated on attracting new
foreign investments and applying models of public-private sector partnerships. Upon learning of
interest from potential investors the municipality
provides complete information on work conditions,
infrastructure, communications, normative acts,
the condition of the labour market and other data.
In connection with the improvement of administrative services for citizens, the Municipality of
Stara Zagora has opened a hotline, where citizens
can give complaints, suggestions or signals regarding discrepancies and illegalities. The city’s land
line is 042/ 614 613, while mobile phone clients can
use the number 087/ 5126 613.
Every Thursday the Centre for Information and
Services and the Local Taxes and Fees office located
at Metropolit Metodi Kusev Bouldevard 35 works
longer hours (until 19:30).
On the initiative of the Mayor of the
Municipality of Stara Zagora, Zhivko Todorov, the

Chairman of the Stara Zagora Municipal Council Emil Hristov
and Mayor Zhivko Todorov meet President Rosen Plevneliev
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city has founded a Career Centre. Its goal is to make
a connection between the needs of the employers
and the young people, who are completing their
education. The Centre will provide information on
open job positions and the level of remuneration.
The Career Centre will also seek to find a solution to
the lack of specific cadres in particular professions,
which are of necessity to the entrepreneurs.
The Municipality of Stara Zagora won a competition fun by the Ministry of the Environment and
Water for the „Greenest” City in Bulgaria in 2011 in
the category of cities with between 100 and 200
thousand residents. The main activities implemented and described in the competition application
are connected with the use of scrap wood, gathered while maintaining the city’s parks and the use
of as a material for manufacturing mark furniture,
decorations, accessories, etc.
The municipality has well-established, longterm and excellent relationships with the diplomatic missions of a number of countries. It partners
in cultural, social and environmental projects with
the administrations of cities from various European
countries like Strasbourg (France), Samara (Russia),
Larisa (Greece), the Drome region (France) and
Radom (Poland) among others. Economic relationships and partnerships with cities from the
European Union are accented with the aim of attracting funds for various programmes for the stimulation of the local economy.
Additionally, rules in the area of cooperation
between local entrepreneurs and potential investors are clearly spelled out.
At the beginning of 2012 the municipal administration began work under a new structure and includes a staff of 331 employees. The changes have
aimed to improve the work and increase control. An
Information Technologies department was created,
which will improve the electronic services provided
to citizens and companies. It is an advantage for
citizens to have locations for gathering local taxes
and fees available around the city and not just at
the municipal headquarters.

Stara Zagora Municipality
Stara Zagora, 6000,
107, Tsar Simeon Veliki Blvd.
tel.: +359 42/ 614 652, 918 652,
fax +359 42/ 601 103
mayor@starazagora.bg
www.starazagora.bg

The Municipality
of Kazanlak
The Municipality of Kazanlak
is the second largest in size in the
Stara Zagora District. It is known
far beyond Bulgaria’s borders
for its rich cultural and historic
legacy, which attract a multitude
of tourists from all over the world
and especially from Japan.
In 2011 the fulfillment of the Integrated Water
Project for the Municipality of Kazanlak – Phase 1
was completed. The cost was more than 4.7 million
leva. The implementation of the project to introduce
energy efficiency measures in 7 schools continues.
The Nikola Obreshkov Secondary School for Natural
Sciences and Mathematics in Kazanlak was completely finished and opened for classes. Renovation work is
still being done on the Mati Bolgaria Primary School
and the Sts. Cyril and Methodius Art School sites.
During 2012 construction and repair work will also
be done at the Georgi Kirkov Primary School, Nikola
Vaptsarov Primary School, Chudomir Primary School
and the Petko Staynov Secondary School.
The implementation of the Solidarity and Support
for a Worthy Life projects continues. They are financed
with funds from the Operational Programme – Human
Resources Development; their objective is to improve
the provision of the following social services: personal
assistant, domestic assistant and social assistant.
The fulfillment of the project to restore part of the
forest destroyed within the territory of the municipality by fire back in 2007 began. The financing is via
Measure 216 of the Rural Development Programme.
The project is worth 64 thousand leva and will see 130
decares of land near the village of Ovoshtnik restored
with forest saplings. Three towns in the municipality – Gorno Cherkovishte, Buzovgrad and Razhena –
as well as the NGO Eltimir FC (located in Kran) were
awarded financing and fulfilled their projects under
the auspices of the national campaign entitled For
a Clean Environment; their theme was I Love Nature
and I Paticipate.
The Muncipality of Kazanlak wrote up a series
of projects, which received financing from various
Operational Programmes.
OP – Regional Development
The Integrated Plan for City Restoration and
Development – Kazanlak 2020 programme, valued
at 497 thousand leva, is directed toward a stable and
permanent conquest over the high concentration of
economic, natural and social problems of the city –
centre of an area of agglomeration. The plan calls for
particular zones of action, where investments will be
directed during the period 2014-2020.
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The Touched by Antiquity project, valued at 460
thousand leva, aims to create and establish a new cultural event. It builds upon the existing Celebrations in
the Valley of Thracian Kings. The project’s activities will
reinforce the identity and uniqueness of the region, as
the essence of cultural layering from Antiquity to our
modern day, a synthesis of Thracian Civilisation and
unconventional art forms. The event will be held twice
during the period of the project and at least once after it is concluded. It will last 7 days during the end of
August and the beginning of September. The project
foresees the conducting of a broad campaign to promote the event.
The project entitled Reconstruction, Renovation
and Equipping of Dr. Hr. Stambolski Hospital –
Kazanlak is valued at 3.8 million leva. It will be implemented over the period 2012-2014. The financing will
fund the delivery of equipment answering to medical
standards and valued at nearly 2.5 million leva as well
as reinstating certain rooms to usefullness. New medical apparatus will be purchased and installed. These
same rooms will also see the fulfillment of measures
to increase energy efficiency in accord with the plan
written after the investigation of the building’s energy
efficiency in general.
OP – Human Resources Development
The project entitled Support of the Educational
Process for Children with Special Educational Needs
in the Municipality of Kazanlak received financing.
The project aims to work towards a supportive atmosphere for the integration of children and students
over a period of 24 months, with the goal of their
equal participation in extracurricular activities. The
project costs 364 thousand leva.
The project entitled Modern Management of
Human Resources in the Municipality of Kazanlak
is valued at 372 thousand leva. Over a period of 18
months the project will work towards the improvement of the municipal administration’s capacity in
the area of human resources management. This will
be achieved through learning from the experience
and good practices of local administrations in other
member countries of the European Union (Hungary,
Germany and France).
A project for the reconstruction and modernisation of the city’s wastewater treatment plant has
also been prepared. Financing amounting to 23 million leva is expected to come from the Operational
Programme - Environment. The project should be
completed by the end of 2014.
The Municipality of Kazanlak is also attractive for
foreign investors. During 2011 a significant investment of 70 million leva was invested within the territory of the municipality to implement the second
stage of the construction of the Vetrokom wind farm.
That is the largest investment in the municipality.
The wind farm is located near the Buzludzha Peak, 30
km north of Kazanlak. At the moment it is the largest high-altitude wind farm in Bulgaria. It annually
produces 125 GWh of clean electricity. Thanks to this
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energy production by green technology the park will
save more than 2 million tonnes of carbon emissions
over the period of the farm’s lifetime.
Holding to the values of social responsibility,
Vetrokom has initiated a long-term programme to develop social projects in the region. The company implements a series of initiatives, like supporting the local infrastructure, improving the school facilities and
ensuring the resources to purchase apparatus for the
hospital in Kazanlak.
BCI Holding began a large-scale investment. It is
an innovative, Bulgaro-German company, founded as
an investment association involved in the field of renewable energy sources, mainly photovoltaic electric
plants. In 2011, within the territory of the Municipality
of Kazanlak, the construction of a photovoltaic park
for the production of electricity from RES. The properties, where the photovoltaic plants are installed, are
located 14 km northwest of Kazanlak. Their total area
is 1137 decares. They consist of low-production lands
– pastures and commons. The forests are not affected
either. It is expected that a developed area will be set
up for the construction of a photovoltaic park with a
total capacity of approximately 50 MW.
Kazanlak Municipality has a rich cultural and historic legacy and it is a priority to transform the region
into a national cultural and historic centre. Work has
been done, which is directed toward the preservation
and exhibition of the main artifacts discovered in the
tomb of the Thracian King Seutus ІІІ. Today, a majority
of them are exhibited in the Iskra Historical Museum –
Kazanlak and can be observed in a separate museum
hall with a special fund of unique finds of Thracian art.
The municipality organises the traditional
Kazanlak celebrations – The Rose Festival, Thracian
Culture Days, and the Chudomir Days, which attract
the attention of many Bulgarian and foreign guests
and tourists.
The active development of international relationships continue, supported by the Municipality of
Kazanlak and its sister cities and other friends from various countries around the world. In April 2011, during a
visit to Nagykanizsa – Kazanlak’s sister city in Hungary,
cooperation between the two cities and possible future
partnerships were discussed. The accent was placed on
the application for and implementation of joint projects, financed with European Union funds.
During 2011 two projects were implemented under the Europe for Citizens programme with Kazanlak’s
partners in France, Grace and Saint Herblain.
Successful and stable contacts with Japan are being developed. Kazanlak is the only city in Bulgaria to

have good relationships with three Japanese cities
– Fukuyama, Hiroshima and Munakata. As a sign
of their solidarity with the people of Japan, which
suffered from an earthquake and the tsunami that
followed it on 11 March 2011, the Municipality of
Kazanlak donated 20 thousand leva for humanitarian aid through the Red Cross.
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Lions Club
Stara Zagora
Trakia

•

Donating charts for the measurement of eyesight to the medical
offices of every school in Stara
Zagora;
• Organising the participation of
local residents in the national
“Give Sight” campaign held in
Plovdiv, where 1100 people were
examined by American specialLions Club Stara Zagora – Trakia is
ists and received free eyeglasses;
part of the international Lion’s move• Donating photographic equipment, which was founded in 1917. At the
ment to the Photography Club
moment the movement has more than
at the Romain Rolland Secondary
1,350,000 members in 206 countries and
School for Foreign Languages;
geographical regions worldwide.
www.lions-trakia.com
Lions Club Stara Zagora – Trakia
• During 2010 LC Stara Zagora
was registered with the international
- Trakia participated in a joint
Association of Lions Clubs in Oakbrook, Illinois (USA)
project with the Municipality of
on 12 July 2002 and chartered on 7 June 2003. The
Stara Zagora and the State Opera
club’s “godfather” is the French LC Les Europeens (The
Stara Zagora to install an exhibiEuropeans), Strasbourg. The club’s president at the
tion area in the foyer of the opera
time it was chartered was Dr. Evgeniy Zhelev.
building.
Since its founding in 2002, LC Stara Zagora –
During the period 2010 – 2011 the club comTrakia has made a serious contribution in the discus- pleted two of its largest projects to date. They are:
sion and solution of important community issues in
• Renovating the playground in the Fifth of
Stara Zagora. Activities valued at a total of more than
October Park. The project had a total value of
160,000 leva have been implemented.
20,000 leva and was implemented together
• Organising campaigns to gather funds and
with the Municipality of Stara Zagora and the
donations for: shelters; homes for children
Community Donation Fund. The financing
without parental care; cultural reading cenin the name of LC Stara Zagora - Trakia was
tres; cultural institutions; churches; prisoners
provided from its own funds, as well as those
in the Stara Zagora Prison;
gathered at the time of the “Built with Love”
• Participation in the construction of the St. Paisiy
donation event.
Hilendarski church in the neighbourhood of
• A computer club for people with limited
Zora via carving of the wooden iconostasis,
eyesight, implemented thanks to donations
part of the mural painting, erecting a fountain
from Zagorka SA within the framework of its
in the church’s courtyard and donation’s for
“We Are Creating a Better Future” donor proicons and a wood-carved donation box;
gramme. The club project was named among
• Participation in joint charity events of various
the ten winners and was awarded financing
NGOs in Stara Zagora;
amounting to 7160 leva. The total value of the
• Heading the LC Stara Zagora – Trakia campaign
project was 13,500 leva, of which 6340 leva
entitled „Together against Spiritual Blindness”,
was contributed by the Lions Club.
within the framework of which the city-wide
„Create, Believe and You Will Succeed” concert
for youth was organized;
• Maintaining a long-term partnership with
and donations to the regional branch of the
Bulgarian Association of the Blind in Stara
Zagora;

During 2005 – 2006 LC Stara Zagora
- Trakia was chosen as the Club of the
Year by the Lions Clubs of Bulgaria. The
Club is the host of the annual National
Lions Club Sporting Event – Lioniada,
which draws representatives of the
movement from around the entire
country.
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Stara Zagora
Regional
Economic
Development
Agency
Stara Zagora Regional Economic Development
Agency (REDA) is a non-government organisation
working for the public benefit.
Our aims are to:
• Assist and support entrepreneurship and
small and medium-sized businesses;
• Support local governments in their efforts
to achieve sustainable development and create favourable business environment;
• Promote the region and attract national
and foreign investment.
The Stara Zagora Regional Economic Development Agency is the oldest regional development
agency in the country and stands out among the
other regional economic development agencies
in Bulgaria as the most respected and well-known
by donors and partners in Europe. Established in
1995, today the Stara Zagora Regional Economic
Development Agency unites the regional development efforts of 6 municipalities, 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 efforts 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 effectiveness
and expertise in project design and management.
The REDA team supports businesses and local
governments from the Stara Zagora Region with
successfully identifying and accessing for their development. The partnership approach in working
with organizations and institutions and the team
spirit are the main reason for the Agency‘s success.
Stara Zagora REDA works closely with municipal governments to provide assistance in strategic and operational planning, the preparation and
implementation of projects aiming at fostering
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regional development, enhancing public-private
partnership, promoting regional investment, and
increasing the competitiveness 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
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Stara Zagora Regional
Development Agency
127, General Stoletov Str.
Stara Zagora 6000, Bulgaria
tel. +359 42 605 007
tel./fax +359 42 638 075
office@szeda.eu
www.szeda.eu

from Stara Zagora Region, continues to promote
the investment potential of Stara Zagora Region
and offers the full package of investment-related
services to local, national and foreign investors.
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 capacity to offer advice
in developing project proposals for funding under
the Operational Programmes „Human Resources
Development and Employment Promotion”,
„Competitiveness”, the Rural Regions Development
Programme, as well as other funding sources. The
qualified team offers also technical assistance for
the implementation and management of funded
projects.
The city of Stara Zagora was ranked 2nd in two
categories in FDI Magazine‘s Cities and Regions
of the Future2010/2011 rankings such as top 5
FDI Strategy- Eastern Europe and top 5 micro FDI
Strategy (micro cities have a population of less than
250,000).
REDA presented Stara Zagora in the competition organized by FDi Intelligence - a new
Directorate General of Financial Times Ltd, specialized in areas related to foreign direct investment
and investment promotion.
REDA successfully began work in October
2011 as Lead partner of the SESP project, funded

Stara Zagora
Community
Foundation
„Let’s Create the Change We
Want to See” is the slogan of Stara
Zagora Community Foundation.
Since it was established in 2003, the Community
Foundation has been working for the development
of the local community, by supporting projects of
non-governmental organizations (NGOs) and initiative groups at local level.
The goal of the Community Foundation, which
operates in the region of Stara Zagora, is to support
the philanthropic practices of the local business. It
supports the heart driven philanthropic giving by
engaging reason; it helps the business identify not
only the areas where help is needed but where it
will be most efficient.

under the Leonardo da Vinci Lifelong Learning
Programme of the European Commission, partnering with organizations from four other European
countries. This project was a continuation of the
STRATEGY-TRAIN project, successfully completed
in October 2010 and TrainSМЕ project, successfully completed in March 2008 and deals with issues
identified during their implementation. The SESP
results – development of a learning programme
about enterprise strategy and strategic management for decision makers in social enterprises and
providing guidelines on how to implement the
training programme are very useful for trainers,
tutors, coaches and consultants to meet the target
groups’ needs.
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
Communication 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, entrepreneurs, farmers, ordinary citizens to information and
advice about the European Union‘s policies and actively promote local and regional debate about the
European Union.
To fulfil its objectives Stara Zagora
Community Foundation is striving to
revive and modernize traditional philanthropy, by using various practices
for resource mobilization within the
local community. That is why the organization is trying to attract not only
the business sector but also each individual contributor in order to improve
the quality of life in the community.
The Community Foundation raises funds for a
wide range of causes, which is what makes it different from other NGOs that specialize in a single
cause or in a particular area.
The Community Foundation uses the accumulated funds to distribute grants to NGOs for
implementing civil initiatives, thus it contributes to
the development of the local community. The CF is
the only grant-making organization at local level.
The Community Foundation helps the donors
carry out their charitable intentions, it revives the
culture of philanthropic giving and supports the
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businesses to implement their programs of corporate socially responsibility.
To the convenience of the philanthropists, the
Community Foundation provides different services
for long-term philanthropic giving:
• Name Fund – named after a single person
or family;
• Giving Circle – for a group of friends that
share common values and interests;
• Payroll Giving – for the employees of a
company;
• Cause-Related Marketing – a fixed percentage from the price of a product goes for
charity;
For corporate philanthropists the Community
Foundation provides a special service – design and

implementation of a comprehensive Donations
Program – including concept and strategy of implementation of the company’s corporate social
responsibility program.
Stara Zagora Community Foundation supports the initiatives of the local non-governmental
organizations working in various 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 accessible;
• Leisure time activities and sports: 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 targeted at children raised in institutions; lowincome individuals; people with different
disabilities;
• Medicine, Ecology and Environmental
protection: treatment for orthopaedic problems for children raised in institutions; hypotherapy for children; reforestation of areas
devastated by fire; environmental education;
• Culture and historical heritage: support
for gifted children, amateur theatres, choirs;
sponsorship of cultural events and festivals;
protection and advertising of cultural and
historical heritage.
Stara Zagora Community Foundation is
one of the founders and an active member of
the Association 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 received the Annual
Award of the Workshop for Civic Initiatives
Foundation in different categories in 2006, in
2008, in 2009, and in 2011.
* Community Foundation is model for local philanthropy that began in The USA at the beginning of the
20th century. Currently there are over 1400 community
foundations all over the world and half of them are in
the USA. In Bulgaria, there are community foundations
in 12 cities.

Stara Zagora
Community Foundation
6000 Stara Zagora,
14 Graf Ignatiev Street (ground-floor)
tel./fax: +359 42 602 155
office@fund-sz.org
www.fund-sz.org
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The SESP project intends to transfer
a developed innovative learning models
and e-learning content which are flexible
enough to address the specific needs of the
Social Entrepreneurship (time and place
flexibility), are adoptable and modular (different backgrounds, sectors) and reflect the
practical needs of the end users.
The project intends to upgrade the developed under Strategy-Train learning model on enterprise strategy and strategic management for decision-makers in SMEs. The intangible outcome of the SESP project is innovation of the available curriculum and training programmes, which will be adapted to address specific Social Entrepreneurship needs in
strategic planning. The target group is also approached throughout good practice examples and case studies.
PROJECT DURATION: 1 October 2011 – 30 September 2013 (24 months)
TARGET GROUPS:
SESP focuses on managers / decision-makers of social enterprises, regardless of the sector to which they belong.
•
Primary target group: Managers / owners / decision-makers of social enterprises;
•
Secondary target group: Educational institutions, trainers, tutors, coaches, consultants.
BACKGROUND
Social enterprises (SE) in EU represent 2 million enterprises and employ over 11 million employees in almost every
sector of the economy. In their majority SEs are from the SMEs category. SEs are characterised by a strong personal
involvement of its members in the management of the company and the absence of seeking profits in order to remunerate shareholders capital. SEs are set up to fulfil social needs, generate employment, tackle poverty, encourage local
economic development, promote citizen participation in policy-making processes, integrate disadvantaged groups into
the labour market, innovate production and provision of goods and services, and yield social added value.
In order to be able to respond to the changing global economic environment, those enterprises which look to
the future and which plan strategically have a competitive advantage over their competitors. Strategic planning is
considered one of the most important indicators for innovation and development processes, balanced growth and
strengthening of a company’s profile.
RESULTS
The main outcomes of the SESP project are:
•
Cross-cultural analysis: Throughout National Researches giving a clear picture of the state of the art of SEs in
participating countries and of the conditions on EU level affecting their development;
•
Learning model: Based on existing good practices and the needs of SEs a learning model combining collaborative e-learning methods, community approaches and on-site training, outlined in a detailed report, serving as the
basis for the implementation of the e-learning modules and the necessary e-collaboration tools as well as the tutors’
instructions;
•
SESP Curriculum and Content: Adapted curriculum and relevant learning content on SE strategy assembled for the
on-site sessions as well as for the e-learning modules;
•
Instructions for Trainers: A detailed documentation for tutors and trainers guaranteeing the transferability of the
elaborated learning modules and materials;
•
Training Modules: Adapted modular course programme consisting of different learning blocks which are relevant to the target group.
PROJECT PROMOTER
REDA
Stara Zagora Regional Economic
Development Agency
Rumyana Grozeva
office@szeda.eu

Consultoria em Recursos Humanos, Lda.

programs@samaritans.bg

CONTACT: www.sesp-project.eu
This project has been funded with
support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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Rotary Club
Stara Zagora
District 2482 - Bulgaria, RI № 30205

Stara Zagora

www.starazagora.rotarydistrict2482.org

Weekly meeting: Monday, 18 h, Vereya complex
Rotary is the largest private humanitarian organisation in the world and has an
106-year-long history. More than 1,200,000
people are Rotary members in more than
200 countries. There are more than 85 clubs
in Bulgaria with more than 2300 Rotarians.
Rotary Club – Stara Zagora has been
a member of the worldwide Rotary
International since May 31, 1994 and actively works toward applying Rotary ideals
in a systematic way and toward the prosperity of the Stara Zagora region. Over the
years Rotarians have implemented numerous projects in support of regional, national and worldwide causes.

ROTARY EXPO 2012

Stara Zagora

28 - 29 April, Mall Galleria Stara Zagora

BUSINESS FORUM
FOR BULGARIA’S ROTARIANS
With the participation of Rotary Clubs from other Balkan countries
Organisers:
District 2482 Rotary International Bulgaria
Rotary Club - Stara Zagora
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Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora
Mall Galleria Stara Zagora
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During the 2011-2012 Rotary year
we are accenting work with young people and the battle against illiteracy.
We will continue to work under the
worldwide Polio Plus initiative, with
which the Rotary movement aims to
completely eradicate the children’s
paralytic disease (which still exists in 4
countries around the world).
Rotary Bulgaria and the individual
clubs around the country support children with outstanding results in various
spheres via stipends. The annual Rotary
for Talents stipend for 2012 given by
Rotary Club – Stara Zagora was awarded to Georgi Plamenov Bonev, a grade
8 student at the Geo Milev Secondary
School for Natural Sciences and Math.

Members of the Rotary Club Vevey-MontreuxRiviera, Switzerland donated 20,500 leva for children from Stara Zagora with orthopedic illnesses

Other social activities will receive
assistance and the programmed to prevent prostate illnesses will also continue.
At the end of 2011 Rotary Club –
Stara Zagora, in partnership with Rotary
Club Sofia-International, provided a
donation in the amount of 200 thousand US dollars to the Prof. Dr. Stoyan
Kirkovich Hospital in the form of equipment and consumable materials.
Rotary Club – Stara Zagora is financing the creation of a figurine, which
symbolises the restoration of Stara
Zagora after the city was raised by fire in
1877. The monument will be placed on
the square in front of the Municipality
offices.

Rotary Club – Stara Zagora successfully partners with non-governmental organisations for public benefit. Svetoslava Pavlova (right)
hands the leadership of the Inner Wheel Club over to Maria Boicheva

The Club works in close collaboration with the other organisations in Stara
Zagora, which are part of the Rotary
family (Inner Wheel Club, Rotaract Club
and Interact Club), as well as with all
significant non-governmental organisations in the region.
The inaugural and unique ROTARY
EXPO 2012, a national exhibition with international participation and the ambition to become a tradition, will be held
in Stara Zagora from 28-29 April 2012 for
the first time.

The President of Rotary Club – Stara Zagora, Prof. Tsanko Yablanski,
gives out the annual stipend for gifted children for 2011, which
was awarded to Georgi Plamenov Bonev (8th grade at Geo
Milev Natural Science and Mathematics Secondary School)
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Азбучен показалец на фирмите, чиито
имена са публикувани в изданието
А.П.П. Зоохранинвест ЕООД

12, 17, 103

Балкан - ММ ООД

117

Абакус брокер ООД

17, 67, 120

Балканпак ООД

15

Аверелукс ООД

92, 118

Бард - 99 ООД

84

Автобусни превози ООД

14

БАРТ- 99 ООД

14, 18

Автохит 2000 ООД

13, 17, 69, 115

БГС Груп АД

13

Автохит Трейд ООД

14, 19

Би Си Ай холдинг АД

65

Агресия 99 ЕООД

19

Билдинг 2003 ООД

19

Агро - Ойл ЕООД

13, 18

Био-Ойл ООД

13

Агро Гаранти ЕООД

15

Бисер Олива - 98 АД

13, 17, 33

Агробултех ООД

103

Бисер Олива АД

12, 19, 30, 32, 33, 103

Агрогарант - Сервиз ООД

15

Благоустройство и чистота ЕООД

10

Агрогард - Георги Недев ЕТ

19

Бойл ООД

13

Агрозлатекс ООД

17

Болид ООД

51, 113

Агроин ООД

13, 16

Босфорус - БГ ЕООД

117

Агроконсулт - Инженеринг ЕООД

14, 19

Браво АД

16

Агроконсулт ЕООД

116

Брадърс Комерс ООД

14

Агросинч - Сичанов и Сие СД

15

Брайт лайт ООД

108

Агростил ООД

118

Брайтдон Трейд ООД

19

Агротон ЕООД

19

Братя Сотеви ООД

120

Ай Ви Би Козметикс ЕООД

19

БРБ Инженеринг ООД

108

ICAP България ЕАД

2, 9, 11

Брикел ЕАД

9, 22, 27, 113

Айс - А - Георгиеви и сие СД

19

БСТ - България АД

18

Аква - Био - Хим ООД

19

Бул - В ЕООД

12, 16

Аквавижън ЕООД

13

Бул Трейдинг ООД

15

Актим ООД

120

Булагро АД

12, 16, 117

Алианс - ДН ООД

18

Булагро Машини АД

13, 17

Алианс - ДН ООД

107

Булгаршампфрюи ООД

104

Алфа маркет + ЕООД

120

Булметал ООД

9, 107

Амеес ООД

16, 120

Булметал Трейдинг ЕООД

12, 16

Анел - Стара Загора ООД

18

Бултекс 99 ЕООД

105, 127

Анимексс ЕООД

13, 19

Бултех 2000 ООД

17, 107, 124

Анкъл Статис ЕООД

13

Бъдещност АД

13, 18, 109

Арбалов къмпъни АД

18

България К АД

10, 84

Арко Импорт ЕООД

14, 19

Българска роза - Севтополис АД

10, 84

Аркомат - България ЕООД

10

Вакуум тех ООД

19

Ароматик ООД

19

Валера - Ст. Станилов ЕТ

120

Арсенал 2000 АД

84

Валмар - Валентин Вангелов ЕООД

17

Арсенал АД

10, 84

Варианти ООД

19, 51, 107

Аскент ЕООД

14

Верея Пласт АД

22, 61, 106

Аскент Шоп ЕООД

13

Вертекс ЕООД

18

АСМ ООД

66, 118

ВЕС ООД

18

Асошийтед Медикал Груп ООД

18

Веселино ЕООД

81, 84

Аспро ООД

68, 107

Ветроком ЕООД

22, 24, 65

Астра - М ЕООД

84

Виктор І ООД

120, корица

Ате Пласт ООД

12, 34, 38, 106

Вито - 95 ООД

13

Атоменергоремонт Гълъбово ЕООД

10

Водоснабдяване и канализация ЕООД

9, 28, 57, 113

Ауто Хит ООД

18

Ворек ООД

113

Багира ООД

14

Вълеви ООД

18

Балиста ООД

19

Вълков - Техносвет ЕООД

109

Число в зелен цвят - номер на страница, на която има адресна информация за фирмата
Число в червен цвят - номер на страница, на която може да бъде видяна реклама на фирмата
Число в черен цвят - номер на страница с икономическа информация за фирмата

173

174

Габровница АД

12, 111, 125

Експрес ООД

18

Гайтек ЕООД

118

Ел Контрол ЕООД

14, 17, 34, 114

Гайтек Олива ООД

14, 22, 76, 104

Елдикс ЕООД

111

Галакси парк ООД

106

Елит - Монтаж ООД

18

Геонед ЕООД

12, 17

Елми ООД

14, 114

Георги Стефанов - Златаров ЕТ

15

Елте Инженеринг ЕООД

53, 114

Гидронас АД

120

Елти - Атанасов, Желев и сие СД

107

Гленком ЕООД

116

Елфи - Тех ООД

60, 109

Глобал Гео ЕООД

60, 120

Ем Пи Ем инженеринг ООД

107

Господинови ООД

104

Ембул Инвестмънт АД

9, 36, 105

Градус - 3 АД

12, 16, 30, 31

Емпием Инженеринг ООД

15, 17

Градус - 7 ООД

13, 30, 31

Енел Оперейшънс България АД

9

Градус - 1 ООД

9, 30, 31, 104

Енемона - Гълъбово АД

10, 114

Гранит - М ООД

15

Енергоконсулт ЕООД

19

ГСТ Скафолдинг България ЕООД

12

Енерго-Про България ЕАД

28

ГУ - Фарадей ЕООД

12, 19

Енергоремонт Раднево ЕООД

10, 15

Гуала Клоужърс България АД

86

Еньо Бончев ООД

19

Гуала Клоужърс тулс АД

86, 89

Железник - М ООД

93, 116

Давид холдинг АД

18, 80, 86

Жюлив ООД

12

Дамасцена ЕООД

86, 87

Завод за пружини АД

15, 85, 86

Даник АД

13, 16, 86

Загора 2000 ООД

15

Дейта ЕООД

77, 121

Загора Енерджи ЕООД

12, 19

Деливъри Стара Загора АД

12, 17

Загора Сити ЕАД

18

ДЗУ АД

10, 55, 109

Загора Чорап АД

13, 105

Диамант 6 ЕООД

16

Загорка АД

9, 8, 29, 30, 36, 70

Диана комерс 1 ЕООД

113

Зар. Им. Екс. ЕООД

12, 34

Дижемон ЕООД

18

Зара - Газ ООД

13

Дикон - Димитров и Колев СД

18, 111

Зара фуражи АД

14

Димес 2000 ООД

103

Зара-Е ООД

12, 16, 34

Динел ООД

111

Захар ЕАД

12

Диони ООД

13, 18, 104

Здравец ЕООД

13

Дипол ЕООД

14

Здравко Георгиев-76 ЕТ

17
19

Домейн Менада ЕООД

12, 18

Земеделска кооперация Георги Бенковски

Дружба 16 ЕАД

19

Земеделска кооперация за производство и услуги Тракия 18

Дъга Плюс ООД

111, 126

Земеделска кооперация Съгласие

19

Евга ООД

121

Земеделска производителна кооперация Нива

17

ЕВН България Електроразпределение АД

27, 28

ЗКУ АД

27, 106

ЕВН България Електроснабдяване АД

27, 28

Златекс ООД

12, 16

Евриком ЕООД

14, 106

ЗСК Боруй АД

10, 14, 114

Евро Ойл ООД

12, 17

И Т С - Ивона ЕООД

18

Евромиг ООД

111

Илия Илиев - Сведи ЕТ

15, 16, 121

Евротранс 2007 ЕООД

17

Имекс ООД

88

Евър ООД

119

Инвестгруп ООД

15

Еенергоремонт - Гълъбово АД

9

Индустриал Партс ООД

14, 18, 86

Ездови център Феномен

170

Индустриал Плантс ООД

88

Езиков Център Берлиц

60, 121

Индустриалтехник АД

88

Ей И Ес - 3С Марица изток 1 ЕООД

113, корица

Инермат АД

15, 17

Ей И Ес Марица изток І ЕООД

12, 17, 22, корица

Инкомас ЕООД

121

Ей И Ес Марица изток І Сървисиз ЕООД

9, 22, корица

Инмат ООД

13

Екарисаж - Загоре АД

103

Интелект 99 АД

19

Екзотик 2000 ООД

15, 104

Интернет груп ООД

17

Екоконсулт 2008 ЕООД

121

Интертед АД

18

Ексбит ООД

63, 111

Интерхим ООД

117

Ексим - М ЕООД

86

Ирис ЕООД

119

Експрес Мъглиж ООД

17

ИТА сервиз ЕАД

119

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2012 година

Италинокс България ООД

14, 47, 116

Медийни системи АД

13

ИТИ - Софт ООД

111

Медина Мед ООД

12, 17, 36, 122

ИТТ - България ООД

14, 16, 79, 118

Меркстрейд ООД

15, 16

Йонайко ООД

117

Метал - Харт ЕООД

17

Йосини ЕООД

12

Метал Инвест ЕООД

18

Казанлък АД

13, 17

Метал М ЕООД

116

Калимба тур ЕООД

121, 172

Металик АД

9

Металинвест - Ремко ЕООД

110

9, 109

Металком - Митьо Горчев ЕТ

93, 116

Карловски тракторен завод АД

103

Милениум 2000 ООД

12, 16

Катекс АД

10, 88

Милкотроник ООД

17

КЕН АД

12, 16, 30, 104

Мина ЕООД

14, 16

Кетен ООД

13, 18

Мини Марица изток ЕАД

9, 20, 21

Кил - Комерс ООД

13

Младен Попов - МПХ ЕТ

90

Клас Бойчев ЕООД

53, 122

Мall Galleria

60, 74

Комерсиал ЕООД

15

Монтажинженеринг АД

13, 17, 107

Компакс АД

109

МПР имоти АД

19

Компакт холдинг ООД

103

Нанюк Интернешънъл ООД

14

Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД 17

Наслада АД

19

Камара на строителите в България ОП - Стара Загора
Капрони АД

43, 122

Конекс - Тива ООД

10

Натали - 83 ЕООД

15

Контрагент 35 ЕООД

14, 17, 46, 119

Наталия АД

10

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

10, 22, 113

Нелсен Чистота ООД

10

Коси транс ООД

105

Нидея Ком ООД

63

Кохаб ЕООД

19

Ник - Инвест - Казанлък ЕООД

13

КП Йота Рик ЕООД

85

Никдим ЕООД

17, 90

Красийдо ЕООД

13

Нико ЕООД

15

Кремона - България ЕООД

88

Никол инженеринг ЕООД

122

Кремък ЕООД

122

Николина Алендарова ЕТ

13, 16

Крес - Д ЕООД

88

НИПИ-М АД

52, 112

КТС ЕООД

15, 16

Нова - Ф - 49 ООД

14, 18

Кузеви стил ЕООД

88

Новотехпром ООД

12, 16, 108

Кълвача инженеринг АД

109

Ню гейм амюзмънт ООД

14

Лев Ойл ЕООД

13

Овергаз Инк. АД

36

Лесо Инвест ООД

14, 17, 42

ОЕТ ООД

12, 16

Линк ООД

47, 112

Омпак ЕООД

112

Логистик БГ ООД

12

Оперейшън Мениджмънт Сървисис ООД

25, 114

Лост Сити ООД

14

Оптиком ООД

12, 16, 118

Лъки ЕООД

13

Орета - Неси ЕООД

16

Людяни 2002 ООД

16

Осана - 96 ООД

15

Ляноридис ЕООД

13

П и С системи ООД

118

М+С Хидравлик АД

9, 34, 88, 89

П.С.В. Груп ООД

15, 18

Маги - М ЕООД

105

Павлови Ойл ООД

15

Маги Груп ООД

18

Палас ООД

83, 122

Максконсулт ООД

18

Панхим ООД

12, 16, 63, 106

Марица изток - Автотранспорт ЕООД

14, 16

Папагал ООД

13, 16

Маркели ЕАД

12

Park Mall Стара Загора

60, 172

МАСС България ООД

37, 110

Пармаш АД

112

Мастър Фийд ЕООД

13

Перфекс ЕООД

116

Машпром-КМХ ООД

18

Перфект Медика ООД

19

МБАЛ Д-р Хр. Стамболски ЕООД

10

Перфект ойлс ЕООД

116

МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД

10

Петрол - Раднево ЕООД

14

МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД

15

Петьо Петков - Комерсиал - 2002 ЕООД

19

Мебел - Стил ООД

15, 17, 90

Пещострой ЕООД

12, 16

Мебели Иввекс ООД

112

Пи Ес Ай АД

9, 40, 41, 114

Мегагруп Комерс - 97 ООД

15

Пинокио ООД

14

175

ПИР - Импекс ЕООД

14, 17

Табак Груп ООД

18

Полимета ООД

92, 117

Тера Груп АД

19

Попов-66 - Тодор Попов ЕТ

17

Термохран-Инженеринг АД

15, 110

Пресков АД

14, 32, 35, 107

Техноинвест Инженеринг ООД

19

Примотек ООД

117

Технопол ЕООД

112

Прогрес АД

10, 32, 35, 108

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

9, 21, 23, 113

Проект - М ООД

110

ТИ ДЖИ О - СРТТП ООД

10, 15, 115

Промон - 54 ЕООД

90

ТМК ЕООД

123

87, 90

Томи Шоу Козметикс ЕООД

13

ПСК Тера строй инвест Стара Загора АД

114

Тракия - Газ ЕООД

16

Пътно строителна компания Ес Би Ес АД

13

Тракия Дъш Тиджарет АД

14

Пътстрой ООД

14

Траяна - 91 АД

15, 113

Pure Fitness

171

Триглав - Еделвайс ЕООД

19

Радекс - РР ООД

105

Трон ЕООД

19

Радулов ЕООД

89, 104

ТСК Рик ЕООД

90

Реми Пласт ООД

19

Туристстрой ООД

78, 115

Ремотекс Раднево ЕАД

9, 110

Търгомет СНЦ

123

Ридико ООД

122

УЗО ООД

110

Ритъм-4-ТБ ЕООД

12, 16, 117

УМБАЛ - Стара Загора ЕАД

10

Рокар 1 ООД

104

Унион инженеринг ООД

91

Ромил ООД

19

Фармко Систем ООД

15, 17

Роси ЕООД

12, 16, 51, 112

Фермер 2000 АД

12, 18, 118

Росита Ойл ЕООД

13

Фирмата ЦМ ЕООД

105

Ротоинвент ООД

78, 106

Фирст ООД

123

Рудин - Динев и Желев и сие СД

10

Фокстон ЕООД

123

Румдо - 73 ООД

81, 104

Форте медия ЕООД

123

Руно - Казанлък АД

14, 16, 22

Хексод ООД

57, 108

Сакарска билка КООП

105

Хермес ООД

106

Саламандър ООД

10

Хидравлик сервиз инженеринг ООД

110

Пружини Пенев ООД

Самара - 98 АД

15

Хидравлика 96 ООД

91

Све - Флекс ЕООД

15, 17, 117

Хидроекспорт ООД

91

Севатех ЕООД

22

Хидрокап ООД

91

Седона-ОП ЕООД

18

Хидрокар ООД

91

Сибиес ООД

14

Хидропневмотехника АД

91

Сивато ООД

115

Хидротек ООД

91

Сила Холдинг АД

14, 16

Хлебопроизводство ООД

14, 17

Симан ЕООД

90

Холдинг Загора ООД

19, 32

Слав вериги ООД

18, 110

Холдинг Тера Груп АД

16

Слънце Стара Загора - Табак АД

14

Хотел Армира

172

СММ ЕООД

123

Хотелски комплекс Уникато

корица

СМЦ ООД

18

Хотелски комплекс Форум

корица

Сполука (кооперация)

17

Хранинвест - Хранмашкомплект АД

10, 32, 110, 126

Средна гора АД

10, 22, 56, 112

Хранмаш инж ООД

110

108

Хранмеханика ООД

91
15, 105

Стабили-ТЕТ ООД
Стандард Профил България АД

9, 34, 36, 39, 106

Хрансервизинженеринг АД

Стара Загора Проект ООД

15

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД

Стара Загора Табак ЕООД

13

Център по мениджмънт

123

Строител ВД ООД

9, 115

Чахов ООД

13, 16, 44, 108

Строителна компания Загора ЕАД

15, 18

Чисти климатични помещения инженеринг АД

108

Строителна механизация

45

Шанс - 96 ООД

15

Строителна механизация АД

15, 17, 90

Шипка 54 ЕООД

91

Строймонтажгруп ООД

17

Шоко Тим ООД

15

Строник ЕООД

115

ЮМТ ЕООД

19

Стубел М ЕООД

18

Юнимет ЕООД

91

Суперабразив ЕООД

15, 18, 83, 90

54, 123

www.aes.com

