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Уважаеми партньори, 
Пред вас е 16-ият брой на годишното издание, което 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора прави с 
основна цел - да представи икономическото развитие 
на Старозагорски регион през изминалата година, да 
посочи добрите примери и да помогне на потенциални 
инвеститори с полезна бизнес информация. Анализът 
показва подобряване на бизнес климата в България. 
Засилва се потреблението, нараства брутният вътре-
шен продукт, намалява безработицата, правят се нови 
инвестиции. И въпреки че през последните години 
област Стара Загора се развива с темп, който е зна-
чително над средния за България, пред всеки един от 
нас стоят и предизвикателства и проблеми. 
Зад статистическата информация в това издание стоят вашите лични успехи и Търговско-
промишлена палата - Стара Загора ви поздравява за тях. Сигурни сме, че заедно можем по-
лесно да преодоляваме и трудностите. Не ги прикриваме. Искаме да предложим решения. 
В региона има стотици примери за успешен бизнес, макар че тук посочваме само малка 
част от тях. Гордеем се с постиженията на всяка фирма, която създава работни места и се 
стреми да постигне повече. И сме готови да подкрепим всеки, който има колебание или 
проблем. 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е работодателска организация с 25-годи-
шен опит. Създадена е от вас. Използвайте нашите възможности и ги превърнете в мост 
към нови бизнес контакти, пазари и успехи!
Олег Стоилов
Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Dear partners,

You have the 16th annual edition of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora which 
main purpose is to present the economic development of Stara Zagora region in the past year, to 
promote the good examples, and to provide the potential investors with useful business infor-
mation. The analysis proves enhancement of the business climate in Bulgaria. Consumption is 
growing, gross domestic product is increasing, unemployment is decreasing, new investments 
have been made. Although in recent years the region of Stara Zagora shows sustainable trend 
of development that is higher than the average for Bulgaria all of us are facing many challenges.
Behind the statistical information in this edition is your personal success and the Chamber great-
ly admires your achievements. We believe that only together we can overcome the difficulties. 
We do not disguise them. We want to propose solutions. 

There are hundreds of successful enterprises in the region but here we present a small part of 
them. We are proud of the achievements of every company which creates jobs and grows. We 
gladly support everyone who has hesitations or has challenges to overcome.

The Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora is an employer organization with 25-years 
of experience. It has been created by you. We would be glad you to benefit from the opportunities 
we offer and consider them as a bridge to new business contacts, markets, and success.

Oleg Stoilov

President of the Managing Board of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora


