
Инвестиционна 

дестинация: 

Пловдив 



Основни факти 
• Историята на Пловдив обхваща 

период от 6000 години 

• Стабилна демография – над 0,5 млн. 

души   

• 600 милиона евро инвестиции 

годишно 

• Икономика, която произвежда 4.3 

милиарда евро годишно 

• Мултинационални производители 



“Най-старият жив град в Европа.” 
 

в-к „Дейли Телеграф“ 



Местоположение в ЕС 



Логистични предимства на 

местоположението 
• Връзка чрез магистрала с Централна и Западна 

Европа 

• Добре развита ЖП мрежа, която предлага връзка 

до най-близкото пристанище 

• Пресечна точка на Пан-европейски транспортни 

коридори (IV,  VIII и X) 

• Летище, което обслужва транспортни самолети 

(предстояща концесия) 

• Свободна безмитна зона 



Да развиваш бизнес в България 

• Най-ниски публични разходи (по-малко от 36% от 

БВП. Евростат) 

• Индекс „защитени инвеститорски права“ – 49-то 

място (от 185 държави. Световна Банка) 

• На 12-то място по показател Свобода на 

търговия (от 184 държави. Фондация „Херитидж“ 

& Уолстрийт Джърнъл) 

• На 14-то място по показател Фискална свобода 

(от184 държави. Фондация „Херитидж“ & 

Уолстрийт Джърнъл) 

 



 

Да развиваш бизнес в България 
 

• На 31-во място  по стабилност на 

Макроикономическата свобода (от 144 държави. 

Световен икономически форум) 

• На 45-то място за Най-свободна икономика 

(от144 държави. Институт „Фрейзър“) 

• На 35-то място за  Свобода за международна 

търговия (от 144 държави. Институт „Фрейзър“) 

• 10% корпоративен данък и данък върху личните 

доходи  



Населението на Пловдив е 

над 522,000 души, което 

включва 8 общини в 

близост до града. 

 

 

Над 1.3 милион души 

живеят на разстояние, 

което им позволява да 

пътуват до работа. 

 

Население 

Източник: Национален статистически институт 



Трудоспособно 

население 

Около 810,000 души на 

възраст 20-64 години 

живеят на разстояние, 

което им позволява да 

пътуват до работа. 

 

 

450,000 от тях са на 

възраст под 45 години . 

 

 

Източник: Национален статистически институт  



Образование 

Източник: Национален статистически институт 



Заплати в развиваща се Европа 

Източници: Обединена банка на Швейцария, Индъстри Уоч 



Източник: Национален статистически институт (данни на областно ниво) 

Брой наети лица според 

квалификация общо 142,000 прозиводствени 

работни места 



Брой наети  
по промишлени отрасли 

 

общо 64,000 души заети в преработващата промишленост 

Източник: Национален Статистически Институт (данни на  

ниво област  



Структура на икономиката  
по производствени обеми 

Източник: Индъстри Уоч въз основа на данни от Националния статистически институт  
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Структура на 

производството 
по брой работници 

Източник: Национален статистически институт  
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Структура на сектор услуги 
по брой работници 

Източник: Национален статистически институт  
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• 870 хектара в 

организирани 

индустриални зони 

• 1400 хектара в 

Пловдив 

• 1200 хектара в 

съседни общини 

Земя за бизнес 

развитие 



Достъп до типична 

индустриална зона 



Удобства & услуги в типичната индустриална зона 



Списък на основните международни инвеститори в 

Пловдив 

Резервни части и оборудване 

за индустрията 

Лунатон България 

Хоффманн Груп 

Шнайдер Електрик България 

Бруната България 

Линде България 

Автомобилни 

АББ България 

Иксетик България 

Уилям Хъджис България 

Наиш Фелтс България 

Техно Акташ България 

Потребителски стоки 

Либхер Хаусгерете България 

Дзобеле България 

Винтерхалдер България 

Fine Jersey Bulgaria 

Коттманн България 

Преработка на суровини 

Шел Газ България 

Сокотаб България 

Агри България (Ферреро груп)  

Мекалит България 

Булсафил 



Звено за обслужване на инвеститори 
в Община Пловдив www.plovdiv.bg 

•      Занимава се с: 

•всички административни режими 

•разрешителни за строеж 

•местни доставчици на комунални услуги 

•националните институции 

•създаване на публични-частни партньорства 

http://www.plovdiv.bg


 

Работен процес  
по справяне с изискванията за  

разрешително за строеж 

Пловдив Източна Европа & 
Централна Азия OECD 

Брой процедури 13 19 14 

Време (дни) 107 226 143 

Цена (OECD=100) 61 107 100 

Източници: Световна Банка, Индъстри Уоч. 



Очакваме с нетърпение да Ви 

посрещнем в Пловдив! 



Благодаря Ви за вниманието! 

 

 

 

 

инж. Иван Тотев 

Кмет на Община Пловдив 

 

mayor@plovdiv.bg 

 
4000 Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ 1. 

тел.: +359 32 656 727, факс: +359 32 656 703 

 

 www.plovdiv.bg 

 

mailto:mayor@plovdiv.bg
http://www.plovdiv.bg/

