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Стара Загора е един от най- 
силно развитите икономически 
центрове в страната с водещи 
за България и за Югоизточна Ев-
ропа предприятия в областта на 
добивната промишленост, енерге-
тиката, машиностроенето, елек-
трониката, хранително-вкусовата 
промишленост, дървообработва-
нето, текстилната и автомобил-
ната индустрии. Икономиката на 
града е сред лидерите по стойност 
на произведената продукция и при-
влича относително голям обем 
инвестиции, като същите са се по-
вишили с 5% в сравнение с предход-
ната година. Промишлеността е 
най-големият сектор в областта по 
БДС. Стара Загора има много добър потенциал за 
развитието на научноизследователска и развойна 
дейност, автомобилостроене , ИКТ и селско сто-
панство. 

Ефективност на разходите 
при правене на бизнес

Местните данъци и такси са сред най-ниските 
в България, градът разполага с голям брой налич-

ни офис помещения, а строителството на нови 
сгради се увеличава всяка година и е сред най-добри 
показатели за цена на кв.м от останалите 5 голе-
ми града в страната. Администрацията предлага 
съкратени и бързи срокове за предоставените 
услуги,. Общината може да се похвали и със специ-
ално звено отдел „Инвестиции“ за допълнително 
подпомагане на инвеститорите. 

Много добър потенциал за развитие на IT 
и аутсорсинг сектора. През 2020 г. нова про-
фесионална гимназия по компютърни науки и 

ОБЩИНА СТАРА ЗОГАРА

Стара Зогара - зелен, модерен и динамичен европейски град

 Население: 152 956 души

 Местоположение:  Централното 
разположение с добре изградена 
пътна инфраструктура. Пресичат 
се четири европейски транспортни 
коридори: №8, №4, №9 и №10. 
Възможност за бърз и удобен достъп 
до всички летища.

 Брой населенин места: 52

 За контакти:  
https://www.starazagora.bg/

математически анализ започна приема на първи-
те си ученици, а в Тракийския университет бяха 
представени и нови дисциплини в тази област. 
Община Стара Загора е оценена от Асоциацията 
за иновации, бизнес услуги и технологии като лока-
ция, която има много добри перспективи за разви-
тие на сектора на информационните технологии. 

Налични човешки ресурси и квалификация. 
Стара Загора предлага добре подготвени и висо-
коквалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. 

Почти 40 % от населението владее 
един западен език, което е благо-
приятно предимство за чуждите 
компании. По данни на НСИ в тру-
доспособна възраст са 60,3% от на-
селението.

Модерна и напълно изградена 
индустриална зона с включени 
всички комуникации

Политика на 
Общината

За справяне с последиците от 
прехода към въглеродно неутрална 
икономика, Община Стара Загора 
ще насочи политиката си към сти-
мулиране на инвестиции в научноиз-

следователски и иновационни дейности и насърча-
ване на трансфера на модерни технологии. 

Качество на живот 
Много добри възможности за млади хора и се-

мействата, включващи добре изградена мрежа от 
социални и медицински услуги, детски площадки, 
паркове и градини. Градът е част от инициатива-
та на ЕС за зелени градове. 
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Stara Zagora is one of the most developed economic 
centers in the country with leading Bulgarian and south-
eastern European companies in the field of mining, 
energy, mechanical engineering, electronics, food industry, 
woodworking, textile and automotive industries. The city‘s 
economy is among the leaders in terms of value of the 
production produced and attracts a relatively large volume 
of investment, which has increased by 5% compared 
to the previous year. Industry is the largest sector with 
respect to GVA. Stara Zagora has a very good potential for 
the development of R&D activities, automotive, ICT and 
agriculture sectors.

Cost efficiency in doing business
Local taxes and fees are among the lowest in Bulgaria, 

the city has a large number of available office spaces, and 
the construction of new buildings increases every year and 
in terms of the indicator price per square meter is among 
the best performers as regard to other 5 major cities in the 

 Population: 152 956 people

 Location: Central location 
with well-developed road 
infrastructure. Four European 
transport corridors intersect: 
№8, №4, №9 and №10. 
Possibility for quick and 
convenient access to all 
airports.

 Number of settlements. The 
municipality consists of 52 
settlements.

 For contacts:  
https://www.starazagora.bg/
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country. The local administration offers shortened 
and fast track services. The municipality can also 
boast of a special unit for providing additional 
support to investors, called „Investment“ 
department.

Very good potential for development of the 
IT and outsourcing sector.

In 2020, a new vocational high school in computer 
science and mathematical analysis began accepting its 
first students, and new disciplines in this field were 
presented at Trakia University. The Municipality 
of Stara Zagora is evaluated by the Association for 
Innovation, Business Services and Technologies 
as a location that has very good potential for the 
development of the information technology sector.

Available human resources and 
qualifications.

Stara Zagora offers well-trained and highly 
qualified staff to meet the business needs. Almost 
40% of the population speaks a Western language, 

which is a favorable advantage for foreign 
companies. According to NSI data, 60.3% of the 
population is in working age.

Modern and fully built industrial zone 
with all communications included.

Municipality policy
To address the consequences of the transition 

to a carbon-neutral economy, the Municipality of 
Stara Zagora will focus its policy on stimulating 
investment in research and innovation activities 
and promoting the transfer of modern technologies.

Quality of life
Very good opportunities for young people and 

families, including a well-established network of 
social and medical services, playgrounds, parks 
and gardens. The city is part of the EU‘s Green 
Cities initiative.

Stara Zagora Stara Zagora     
a green, modern and dynamic European city


