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Добре дошли в
Димитровград
Като кмет на Димитровград съм горд да Ви
представя този бизнес каталог, който презентира
града ни като една от най-бързо разрастващите
се инвестиционни локации в България.
В изданието ще намерите полезна информация
за бизнес климата, местната икономика,
работната сила, разходите за труд, пазара на
имоти. Това обаче, което остава между цифрите
на статистиката, е нашето отговорно отношение
като местна власт към потребностите на всеки
един инвеститор, насочено изцяло към
създаването на ефективни условия за
партньорство и сътрудничество. Благодарение на
това Димитровград вече се утвърди като
подходящо място за инвестиции на няколко
международни компании и е важна част от
"индустриалното сърце" на България - Тракия
икономическа зона.

Иво Димов
Кмет на Димитровград

Нашата стратегическа цел е да създадем
благоприятна среда за достъп на инвеститорите
до млади и квалифицирани кадри, които искат
да живеят и да работят тук, и да изберат за свой
дом един град, който предлага добро качество
на живот и възможности за развитие.
Надявам се, че този бизнес каталог ще Ви улесни
във взимането на ключови решения за Вашия
бизнес. В случай че решите да инвестирате в
Димитровград, мога да ви уверя, че аз и моят
екип ще бъдем на Ваше разположение за поподробна информация, партньорство и
административна подкрепа.
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СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА
БИЗНЕС КЛИМАТ В
БЪЛГАРИЯ
ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ
ДИНАМИЧНА МЕСТНА
ИКОНОМИКА
ГРАДЪТ В ГЛОБАЛНИТЕ
ВЕРИГИ НА СТОЙНОСТТА
АДМИНИСТРАТИВНА
ПОДКРЕПА
ОСНОВНИ ИНВЕСТИТОРИ
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА

1

Местоположение и свързаност
Магистрала Марица свързва града
с Истанбул. Магистрала Тракия е
връзката на региона с
индустриалните зони на Пловдив и
София на запад, както и с
пристанището на Бургас на изток.

Егейско и Черно море, като тръгва
от Бремерхавен в Германия и
минава през Чехия, Словакия,
Австрия и Унгария, с едно
разклонение към Румъния и друго
през България до Солун в Гърция.

Добре развитата пътна мрежа в
общината създава добра
свързаност за логистични дейности
и ежедневно пътуване.

Най-близкият интермодален
термина е до Пловдив на около 100
км от индустриалната зона на
Димитровград.

Димитровград е част от товарния
жп коридор, който свързва
пристанищата на Северно море с

С жп проекта под Босфора градът
става важна част в жп връзката
между Европа и Азия.
река Дунав

Пристанище Русе 267 км
Черно море
Летище София 203 км

Пристанище Бургас 200 км

Летище Пловдив 90 км
Истанбул летища 330 км
Пристанище Хайдарпаша 361 км

Пристанище
Александруполис 189 км
Егейско море

Мраморно море

Паневропейски
коридор X

ЗАЛЦБУРГ - ЛЮБЛЯНА - ЗАГРЕБ - БЕЛГРАД - НИШ - СОФИЯ ПЛОВДИВ - ДИМИТРОВГРАД - ИСТАНБУЛ

Паневропейски
коридор IX

ХЕЛЗИНКИ - ВИБОРГ - САНКТ ПЕТЕРБУРГ - ПСКОВ - ГОМЕЛ КИЕВ - ЛЮБАШИВКА - КИШИНЕВ - БУКУРЕЩ ДИМИТРОВГРАД - АЛЕКСАНДРУПОЛИС
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Лесен достъп до комунални услуги
Електричество
Цялата община разполага с
модерна електроразпределителна
мрежа. Индустриалните
потребители могат да купуват ток от
регистрираните търговци или от
електроцентралите. В случай на
инвестиция на зелено има опростен
процес за свързване към мрежата.
Той се състои от няколко бързи
стъпки, които отнемат до 30 дни
след подаване на заявката.

Годишно
потребление в
mWh, до:

Крайната цена,
вкл. ДДС
EUR / kWh

20

0.126

500

0.113

2000

0.097

20000

0.089

70000

0.082

150 000

0.076

150 000+

0.073

Източник: НСИ за януари - юни 2018 г.

Природен газ
Магистралният газопровод, който
свързва Хасково и Димитровград,
преминава близо до
индустриалната зона на
Димитровград. Свързването към
мрежата започва с молба, която се
разглежда в срок до 30 дни.

Годишна
консумация в nm3
до:

Крайната цена,
вкл. ДДС
EUR / 1000 nm3

100 000

407.7

500 000

360.5

1 000 000

347.4

5 000 000

338.8

5 000 000+

336.7

Източник: НСИ за януари - юни 2018 г.

ВиК

Интернет

Новите потребители трябва да
подадат заявление до “В и К
Димитровград”. Процесът е част от
цялостната процедура за ново
строителство. Инвеститорът или
компанията за развитие на
индустриалната зона заплаща
всички допълнителни разходи за
ново строителство и разширяване
на В и К мрежата.

Няколко основни оптични трасета
преминават през региона.
Национални и международни
доставчици на интернет
предоставят модерна мрежа и
бърза и надеждна свързаност.
Важни предпоставки за това са
наличието на точки за достъп в
региона и пряка свързаност към
международни оптични магистрали.
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Земя за бизнес развитие
Налична земя
Димитровград предлага добър
достъп до земя и имоти, пригодни
за индустриални цели. Съгласно
новия Общ устройствен план на
общината териториите за
индустриално ползване са
увеличени от 580 хка на 1119 хка.
Освен това разрастването на
промишлените територии вече е
започнало чрез ад хок промяна на
предназначението на земеделските

земи. Все още над 34 000 хка са
земеделски земи. За промяна на
предназначението на земята
местните власти създават добри
условия за сътрудничество и
подкрепят плановете на
инвеститорите. Новите инвестиции
в промишлеността се насочват
основно към зоната в землището на
с. Крепост, в близост до пътя за
Хасково и изходът за АМ Марица.

Строителна активност
Строителната активност в общината
постоянно се засилва през
последните няколко години. Новото
строителство е концентрирано
предимно в сегмента на
нежилищните сгради, които
формират 70% от издадените
разрешения в общината от 2014 г.
насам. За този период са издадени
разрешителни за строеж на
нежилищни сгради с РЗП 97 000 м2
и разрешителни за строеж на

97 000
m2 РЗП

жилищни сгради с РЗП от 11 000 м2.
Новите завършени проекти само
през 2017 г. включват 16
нежилищни сгради с РЗП от 34 000
м 2, в това число производствен
обект на площ от 30 000 м2.
Разширяването на строителната
активност в региона е сигнал за
разширяването на местната
икономика и предпоставка за
привличането на нови инвеститори в
следващите години.

133
РАЗРЕШИТЕЛНИ
ЗА СТРОЕЖ

ЗА НЕЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВО
2014-2018 Г.

Източник: Община Димитровград
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Цени на имотите

10-15 €/м2

Цените на индустриална земя в
Димитровград варират между 10 и
15 евро/м2. Цените на нови
индустриални обекти, построени
спрямо изискванията на
инвеститора, варират между 400 и
500 евро/м2. Вторичният пазар на
по-стари индустриални обекти
предлага и по-ниски цени в
сравнение с много други градове в
Централна и Източна Европа.

ИНДУСТРИАЛНА ЗЕМЯ

400-500 €/м2
ХАЛЕ / СКЛАД

Наеми на индустриални имоти
Бизнесът в Димитровград може да
се възползва от ниските нива на
наем на индустриални обекти и
халета. Ниските нива на наем в
комбинация с ниски оперативни
разходи дават възможност на
компаниите в региона да постигнат
ценова конкурентоспособност,
която трудно може да се постигне

от предприятията в други региони
на Централна и Източна Европа.
Наемите на висок клас халета в
Димитровград са с 30% по-ниски
спрямо тези в Будапеща (Унгария),
Варшава (Полша), Москва (Русия) и
Белград (Сърбия), както и с почти
40% по-ниски спрямо наемите в
Загреб (Хърватия).

Наеми на първокласни складове (€/m2/месец)
3.5

Димитровград / България
Киев / Украйна

3.9
4
4
4.2

Букурещ / Румъния
Прага / Чехия
София / България
Белград / Сърбия

5
5
5
5

Москва / Русия
Будапеща / Унгария
Варшава / Полша

5.5

Загреб / Хърватия
2

3
7

Източник:
Тракия Тех,
4
5 Colliers
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БИЗНЕС КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ

3.5%

3.1%

2.6%

РЪСТ НА БВП

РЪСТ НА ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ

за 12-те месеца до юни
2018 г.

за 12-те месеца до юни
2018 г.

за 12-те месеца до август
2018 г.

0.7%

5.6%

23.3%

БЮДЖЕТЕН ИЗЛИШЪК
(като% от БВП)

БЕЗРАБОТИЦА

ПУБЛИЧЕН ДЪЛГ
(като% от БВП)

Q1, 2018

H1, 2018

Q1, 2018

ИНФЛАЦИЯ

Източник: НСИ, БНБ

10%

ДАНЪЧНА
ТЕЖЕСТ

5%

ФИКСИРАНА СТАВКА НА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И
ПЕЧАЛБИТЕ

ДАНЪК ВЪРХУ ДИВИДЕНТИТЕ,
УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

34.8%

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ КАТО %
ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД

€1534

МАКСИМАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА
БАЗА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖАТ
СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ ВНОСКИ
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СТИМУЛИ ЗА
ИНВЕСТИТОРИ

МЕЖДУНАРОДНИ
КЛАСАЦИИ
ТЪРГОВИЯ ЗАД
ГРАНИЦА

21

Doing Business Index 2019,
Световна банка

(от 190)

ЗАЩИТА НА
МИНОРИТАРНИТЕ
СОБСТВЕНИЦИ

33

DBI 2019, Световна банка

ОТВОРЕНОСТ НА
ТЪРГОВИЯТА С УСЛУГИ

GCI 2018/2019,
Световен икономически
форум

ИНДЕКС
ИКОНОМИЧЕСКА
СВОБОДА ПО СВЕТА

Институт Фрейзър,
2018

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ

МВФ, 2018

ДАНЪЧНА ТЕЖЕСТ

Европейска комисия,
2018

ИНВЕСТИТОРИ КЛАС A

Индивидуални
административни услуги
Финансова подкрепа за
изграждане на част от
техническата ифраструктура
(или за 2 проекта Клас B в
индустриалните зони)

(от 190)

17
(от 140)

ИНВЕСТИТОРИ КЛАС A & КЛАС B

Съкратени административни
процедури

36

Придобиване на право на
собственост върху имот без
търг

(от 162)

3

Финансова подкрепа за
професионално обучение (само
за високотехнологични сектори
и в общини с висока
безработица)

най-нисък
в ЕС

1

Възстановяване на платените от
работодателя разходи за труд

най-ниска
в ЕС

Информационни услуги
9

One
bank
many opportunities

A partnership for better tomorrow

INNOVATIONS

ACHIEVEMENTS

CLIENTS
IDEAS

STRATEGY

SUCCESS
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ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Население
ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

30 МИН. ОТ
ЦЕНТЪРА НА
ГРАДА

45 МИН. ОТ
ЦЕНТЪРА НА
ГРАДА

48 000

173 000

407 000

Общо 407 000 души живеят на
разстояние позволяващо ежедневно
придвижване до Димитровград, като
повече от половината от тях са във
възрастовата група 20-64 г. Добре
развитата пътна и ЖП свързаност
предоставя отлични възможности за
ежедневно придвижване до града от
почти всички населени места в
областта. Освен 48 000 в община
Димитровград, градът е достъпен за
по-малко от 30 минути от още
125 000 души, повечето от които
живеят в близко разположените
градове Хасково и Харманли. Други
234 000 души могат да достигнат

Димитровград за по-малко от 45
минути. Бързо развиващата се
индустрия, доброто качество на
живот и близкото разположение до
Гърция и Турция създават добри
условия за привличане на
квалифицирани служители от други
градове в страната, както и от
чужбина. Гражданите на ЕС получават
разрешение за дългосрочно
пребиваване за по-малко от 24 часа.
Граждани извън ЕС могат да
кандидатстват за европейска синя
карта. която се издава в срок до 15
дни от националната Агенция по
заетостта.

Население по възраст на разстояние до 45 мин. (‘000)

407
78

126

115

Под 20

20-44

45-64

50 38
65-74

75+

Източник: НСИ 2017
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Пазар на труда
Компаниите в Димитровград успяват
да привличат служители от почти
всички населени места в област
Хасково. Пазарът на труда в региона
е един от най-големите в страната,
като над 100 000 души са част от
работната сила през 2017 г.
Коефициентът на безработица през
2017 г. е 4.7% или под средното за
страната и ЕС.

Регионът е сред средно големите
индустриални центрове в България по
отношение на заетостта, което е
важен индикатор за размера на
наличния човешки капитал в
индустрията и традициите в
професионалното образование и
обучение. В допълнение, над 7000
души работят в сектора на бизнес
услугите на областно ниво,
предоставяйки високо-качествени
услуги за местната индустрия.

Регионът се отличава с постоянно
нарастващ коефициент на заетост от
64.3%, доближавайки средните за ЕС
стойности от 67.7%. Компаниите,
които избират Димитровград за своя
инвестиционна дестинация, все още
имат достъп до незает човешки
ресурс. В областта има 4800
регистрирани безработни, както и
48 000 души на възраст 20-64 години,
които са икономически неактивни.

Регионът разполага и с добре развит
търговски сектор. Над 9000 души
(18% от всички наети) работят в
търговията на едро и дребно. В
Димитровград е разположен и един
от най-големите открити пазари в
Европа.
Наличните квалифицирани работници
могат лесно да се адаптират към
различни сегменти на индустриалното
производство. Почти половината от
служителите в областта са техници,
специалисти, оператори на машини и
квалифицирани работници.

Предприятията в преработващата
промишленост имат достъп до почти
14 000 души наети в сектора на
областно ниво.

4.7%

64.3%

БЕЗРАБОТИЦА

ЗАЕТОСТ (15-64 г.)

*ЕС: 7.6%

* ЕС: 67.7%

Източник: НСИ, 2017 г.
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Брой работни места по отрасли

13 888

12 593

9328

ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

ПУБЛИЧНИ
УСЛУГИ И
РЕГУЛИРАНИ
ПАЗАРИ

ТЪРГОВИЯ

2860

4233

7046
БИЗНЕС УСЛУГИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПОТРЕБИТЕЛСКИ
УСЛУГИ

2728
СТРОИТЕЛСТВО

+ 44 024

САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ,
НА СВОБОДНА ПРАКТИКА И СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ
Източник: НСИ с данни на областно ниво за 2017 г.

8009

МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ

6858

СПЕЦИАЛИСТИ

5999

ОПИТНИ ПРОМИШЛЕНИ РАБОТНИЦИ

3409

ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Източник: НСИ с данни на областно ниво за 2017 г.
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Разходи за труд
Заплатите в преработващата
промишленост нарастват с по-бързи
темпове отколкото средните заплати
за региона. Ръстът на заплатите в
индустрията (7.9% годишно) е сходен
на средния за страната ръст в
сектора.

По квалификации, най-високи са
заплатите в областта за специалисти
и техници, изоставяйки единствено от
нивата на заплащане за
ръководители.
През 2019 г. разходите за труд в
преработващата промишленост се
очаква все още да бъдат едни от найконкурентните в Европа. Общите
разходи за труд за начинаещ
монтажист ще бъдат около 800 лв.

Все още обаче заплатите в
промишлеността са по-ниски от тези
в други индустриални региони на
страната като Пловдив и Стара
Загора.

Заплати в промишлеността по региони
110

(България средно = индекс100)

82.5
55

73.9

87.8

109.6

101.4

100

27.5
0

Хасково

Велико Търново средно за БГ

Пловдив

Стара Загора

Източник: НСИ с данни за областно ниво за 2017 г.

Ниво на разходите за труд в област Хасково според
квалификация (техници = индекс 100)
Неквалифицирани работници

70

Машинни оператори и монтажници

88.1
100

Опитни промишлени работници

129.5

Техници и приложни специалисти

152.8

Специалисти
0
14

40

80

120

160

Източник: НСИ с данни на областно ниво за 2016 г.

Общи месечни разходи
за труд през 2019 г.

Начално ниво

С опит

ERP ИНЖЕНЕРИ

€635

€899

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОРИ

€628

€973

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ

€592

€839

МОНТАЖНИЦИ

€418

€546

ОПЕРАТОРИ НА ЦПУ

€478

€678

ЗАВАРЧИЦИ, СТРУГАРИ И ДР.

€559

€895

Общата цена на труда включва брутната заплата (преди данъци) плюс
задължителните вноски за социално осигуряване.
Източник: Прогноза на Тракия Тех
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Образователна система
Над 45% от учениците в
Димитровград и Хасково завършват
професионални гимназии.
Нарастващият интерес към високите
технологии доведе до почти 50% ръст
на новоприетите ученици в
професионални направления на
областно ниво за учебната 2017/2018
година.

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
В ГИМНАЗИЯТА
Приложна информатика
Електроинженерство и енергетика
Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна
техника
Химични продукти и технологии

Професионалната гимназия в
Димитровград се адаптира към
нуждите на местната икономика,
променяйки своите програми и
включвайки нови професионални
направления. Други пет
професионални гимназии,
разположени на разстояние до 25
минути от Димитровград, подготвят
специалисти в широк набор от
професионални направления, като
електрообзавеждане на
производството, автотранспортна
техника, системно програмиране и
други.

Електронна търговия
Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти
Други специалности в сектора на
услугите

Младите хора в региона имат достъп и
до широк набор от неформални
обучителни програми и курсове. През
2018 г. Димитровград за втора
поредна година беше домакин на
курса по основи на програмирането на
SoftUni. Startup Factory Хасково
предоставя неформални обучителни
програми за млади предприемачи.
В допълнение, до динамичната
технологична и бизнес екосистема на
Пловдив, където са разположени и
девет университета, се достига за час.
17

4667

УЧЕНИЦИ В
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

4428

УЧЕНИЦИ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ГИМНАЗИИ

9

ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

885

ЗАВЪРШВАЩИ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ГИМНАЗИИ

735

ЗАВЪРШВАЩИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ

22

ЦПО

Източник: НСИ и НАПОО, областно ниво за 2018 г.

ДИНАМИЧНА МЕСТНА ИКОНОМИКА
МЕСТНА ИКОНОМИКА: КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБОРОТ

ПРОДУКЦИЯ

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ТРУДА

€9712
ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ НА
ЕДИН ЗАЕТ

Община Димитровград

Област Хасково

€550.1

€2.1

МЛН.

МЛРД.

€349.4

€1.3

МЛН.

МЛРД.

€120.5

€434.4

МЛН.

МЛН.

СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
(според заетостта)
Промишленост

38.3%

Публични услуги и регулирани
пазари

17.9%

Търговия

16.5%

Бизнес услуги

12.6%

46%

Потребителски услуги

5.5%

РЪСТ
за периода
2012-2017 г.

Селско стопанство

5.1%

Строителство

4.1%

Източник: НСИ с данни на общинско ниво за 2017 г.
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ПРОМИШЛЕНОСТ: КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБОРОТ

Обем

Дял в икономиката

€209.7

38.1%

МЛН.

ПРОДУКЦИЯ

€194.6

55.7%

МЛН.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

€50.7

42.1%

МЛН.

БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ

4690

38.3%

Източник: НСИ с данни на общинско ниво за 2017 г.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
(% от продукцията)
23.7%

Унгария

ДИМИТРОВГРАД

28.8%

Литва

23.9%

Румъния

24%
24.3%

Полша

24.5%

Чехия

25.3%

България

28.8%

Димитровград
0.2

0.223

0.245

0.268

0.29

Източник: НСИ и Евростат (за 2016 г.)
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ГРАДЪТ В ГЛОБАЛНИТЕ
ВЕРИГИ НА СТОЙНОСТТА

България се изкачва в глобалните
вериги на стойността, което е една
от причините множество
международни компании да започнат
да изнасят към страната инженерни
и развойни процеси, включително и
дейности като дизайн, маркетинг,
дистрибуция и след-продажбено
обслужване. Димитровград ще играе
стратегическа роля в
новосформиращите се високотехнологични индустриални
клъстери поради няколко основни
фактора.

Стратегическото местоположение и
добра транспортна свързаност на
града предоставят на
международните компании бърз
достъп до пазари и партньори в Азия
и Европа при ниски търговски
разходи. В допълнение,
образователната система и високото
качество на живот ще привличат
занапред инженерен талант.
България има висока степен на
интеграция в глобалните вериги на
стойността (ГВС). Според индексът
за участие в ГВС на ОИСР, страната
е по-напред в класацията спрямо
голяма част от останалите развити и
развиващи се икономики в света.
Наблюдава се ръст в последващото
участие на страната във веригите на
стойността, предоставяйки все понарастващ обем от междинни стоки
за чуждестранното производство.

Сложните производствени дейности
имат нужда от надеждни местни
доставчици. Димитровград е част от
един от най-големите икономически
проекти в България – Тракия
Икономическа Зона, който
предоставя достъп до добре развита
мрежа от доставчици.
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Разходи и време за справяне с административната
тежест на границата
Индикатор
ВРЕМЕ ЗА
ИЗНОС
(ЧАСА)

РАЗХОДИ ЗА ИЗНОС
($)

Европа и
България Централна Азия

6

66.4

Високи доходи
на ОИСР

14.9

107 255.4 174.3

ВРЕМЕ ЗА
ВНОС
(ЧАСА)

2

РАЗХОДИ ЗА ВНОС
($)

0 256.2 125.1

45.8

11.9

Източник: Световна банка 2018

Индекс на участие в ГВС (% дял в общия брутен износ)
България

Развиващи се
икономики

Развити
икономики

ОБЩ ИНДЕКС

56.6

48.6

48.0

ИНДЕКС
FORWARD

16.7

23.1

24.2

ИНДЕКС
BACKWARD

39.8

25.5

23.8

Източник: базата данни TiVA на ОИСР за 2016 г. с данни за 2011 г.
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АДМИНИСТРАТИВНА
ПОДКРЕПА

Предвидима данъчна политика
Община Димитровград следва
предвидима и последователна
политика по отношение на местните
данъци и такси, които остават
непроменени през изминалите 8
години.

Местните власти определят два
важни налога, които засягат бизнеса
във всяка индустрия – данък върху
недвижимите имоти и такса битови
отпадъци.

Данък върху имотите
В Димитровград и неговата
индустриална зона данъчната ставка
за нежилищни имоти на юридически
лица е 0.2% от стойността на имота.
Базата за данъчното облагане ще
бъде по-високата стойност между
данъчната оценка и счетоводната
балансова стойност на инвестицията
в имота.

ИНДУСТРИАЛНО ХАЛЕ
ИЛИ СКЛАД
С ПЛОЩ 4000 м2 РЗП
И
ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ОТ 1.3
ДО 1.7 МЛН. ЕВРО

ДАНЪК ВЪРХУ
НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

При новите индустриални имоти,
тяхната счетоводна балансова
стойност най-вероятно ще бъде повисока от данъчната оценка. В този
случай база за данъчно облагане ще
бъде счетоводната балансова
стойност, която включва
придобиването на земя и/или сгради
и разходи за строителство и ремонт.

€2 600 – €3 400
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Такса битови отпадъци
Бизнесът плаща такса битови
отпадъци без значение дали е
производител или доставчик на
услуги, стига да има физическо
присъствие (офис, склад и др.) в
общината. Тази такса е различна от
разходите по управление на
отпадъците и се отнася за всяка
сграда и имущество. Предприятията
могат да избират между два варианта
за плащане на такса битови отпадъци.

ИНДУСТРИАЛНО ХАЛЕ
ИЛИ СКЛАД С 4000 м2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
И
ОЦЕНКА НА ДАНЪЦИТЕ ОТ
1.3 ДО 1.7 МЛН. ЕВРО

ТБО
Вариант 1

€10 400 – €13 600

Първият вариант е според данъчната
оценка на имота, което е режим по
подразбиране. Тук също се прилага
по-високата между данъчната оценка
или счетоводната стойност на имота.
Ставката в момента е 0.8% върху
стойността на имота. Вторият вариант
е според количествата отпадъци, като
се сключи договор с общината за
контейнери за смет. Когато таксата се
определя според количеството, в
допълнение се дължи и такса в
размер на 0.4% върху данъчната
основа.

Вариант 2

€5 200 – €6 800 +
€317 – €956 на контейнер

на контейнер
на контейнер

€317

ПО-МАЛКИ
КОНТЕЙНЕРИ
(240 литра)

€956

23

ПО-ГОЛЕМИ
КОНТЕЙНЕРИ
(1100 литра)
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Процедури за строителство
Община Димитровград непрекъснато
подобрява административните
процеси и на инвеститорите се
предоставя помощ и насоки в
работата с други институции. Освен
общинската администрация следните
агенции участват в процедурите за
строителство: EVN България, “ВиК”
Димитровград ООД, Агенцията по
геодезия, картография и кадастър,
Изпълнителната агенция по околната
среда и регионалните ѝ органи. В
някои специални случаи и по-големи
проекти ще има и други участващи
институции.

ИНДУСТРИАЛНО ХАЛЕ ИЛИ
СКЛАД С РЗП 4000 м2

ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ
РАЗХОДИ

€1.2 млн.
(без ДДС)

ОБЩО
АДМИНИСТРАТИВНИ
РАЗХОДИ *

€35 790

Община Димитровград предоставя
ясен и кратък работен процес по
отношение на броя на процедурите и
сроковете на изпълнение. Ще отнеме
до 105 дни от момента на подаване на
заявление за издаване на виза за
проектиране (стъпка 1 в работния
процес) до момента на въвеждане на
сградата в експлоатация (последната
стъпка). Това са административните
срокове и не включват времето, което
отнема проектиране, строителство и
други процеси, възложени от
инвеститора. Това са максималните
административни срокове и следва са
се отбележи, че е възможно тези
срокове да са в действителност пократки.

от които 78% е
възнаграждение за
компанията за строителен
надзор
* не включва разходи за свързване
към електрическата мрежа и ВиК

Брой
процедури

Време
(дни)

Димитровград

16

105.0

Европа и
Централна
Азия

16

170.1

12.7

153.1

ОИСР

Източник: Тракия Тех, Световна банка
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ОСНОВНИ ИНВЕСТИТОРИ

Aвтомобилна индустрия
и машиностроение

КЛИМАТЕХ АД
СА-БА БЪЛГАРИЯ ООД
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

България
Индия
Япония

ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД

Германия

ЕЛИТИС ООД

България

ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ ЕООД

България

ЗКИ-ВОЛТА ООД

България

КАОЛИН АД

Германия

КОЛЕВ ООД

България

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

България

Доставчици за
индустрията

НЕОХИМ АД

България/Aвстрия

СИМАТ АД

България

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД

България

ТИ-ВИ-БИ ООД

България

ЩРАБАГ АД

Австрия

ЧАВДАРОВ ЕООД

България

ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО ООД

България

КАМИ ООД

България

ЛИПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС ЕООД

България

ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД

България

ПАОЛО-КОМЕРС ООД

България

ТРАНС-ТРАКИЯ ЦИМЕНТ

България

Tрaнспорт и логистика
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АНИТА ЕООД

България

АВТО-ХИТ ЕООД

България

ЕНДИ-СИН ЕООД

България

ЕРИА ЕООД

България

ЕВРО ФЕРТ АД

България

ХИМТЕКС ООД

България

МГ-ОЙЛ ООД

България

ПАОЛО ЕООД

България

РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД

България

ТИВИ ГРУП ООД

България

ВИТО 22 ООД

България

ВЛАДАЯ ЕООД

България

УИКЕНД ООД

България

АГРОФЕРМЕР-2002 ЕООД

България

АЛЕС ООД

България

АРМАДА ООД

България

ДЕЙЗИ НОВА ЕООД

България

ДИАМАНТ-93 ЕООД

България

ДИАНА ЕООД

България

Tърговия

ДУВЕТИКА БЪЛГАРИЯ ЕАД

Италия

ЕЛИС ООД

България

ФИНЕС-2 ЕООД

България

ХАНДИ ООД

България

ЛОТОС ООД

България

ЛУЦИ-2000 ЕООД

България

КЕНТАВЪР-КК ООД

България

МОНИТА ООД

България

ПРОЛЕТ ЕООД

България

ТОМИ ООД

България

ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД

България

Пoтребителски стоки
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Димитровград следва да се приема
като приоритетен избор за млади
професионалисти и семейства с
деца, които обмислят
възможностите за миграция към
други населени места.

Димитровград разполага с богата
събитийна програма. В града са
регистрирани 18 спортни клуба с
възможности за прекарване на
свободното време както за деца,
така и за техните родители. Освен
това парковите пространства
предоставят много възможности за
спорт и почивка.

Кратките разстояния в града и
лекият трафик спестяват време,
което може да бъде прекарано в със
семейството и приятели. Според
наскоро проведено представително
проучване над 85% от жителите на
града се виждат с приятели поне
веднъж седмично.

Димитровград е един от найзелените градове в България, като
30% от неговата територия
представлява зелени площи.
Зелената система на града включва
три обширни парка с езера,
скулптури, фонтани и впечатляващи
флора и фауна.

Градът разполага с добре развита
социална инфраструктура,
модернизирани детски градини и
ясли, училища и медицински
центрове. По-голямата част от тях са
достъпни от всяка една точка в
общината до 15-20 минути.

В общинския детски и младежки
център, където е и Клубът на
скаутите, се провеждат арт курсове
и спортни тренировки.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ГРАДСКА СРЕДА

105 м2
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА
ЕДИН ЖИТЕЛ

93
ДЕТСКИ
ПЛОЩАДКИ

6

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА

МОДЕРНИ
СПОРТНИ
КОМПЛЕКСИ

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

НИСКИ НИВА НА ШУМ

6
ПАРКА

БЕЗОПАСНОСТ В ГРАДА
Източник: Проучване на Ноема сред
жителите на Димитровград 2018

Източник: Община Дмитровград

МЕСТА ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Парк „Марица“

Парк „Пеньо
Пенев“

Резерват
„Злато поле“

Парк „Н. Й.
Вапцаров“

Площад
„България“

Пешеходна зона
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Детски площадки

Драматичен театър
„Апостол Карамитев“

СОЦИАЛНА СРЕДА

КРАТКИ
РАЗСТОЯНИЯ В
ГРАДА

9 мин.

20 мин.

ДЕТСКА ГРАДИНА

РАБОТНО МЯСТО

8 мин.

14 мин.

ПАРК

УЧИЛИЩЕ

22 мин.
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР

ЧЕСТОТА НА СОЦИАЛНИТЕ КОНТАКТИ
Източник: Проучване на Ноема сред жителите на Димитровград 2018

7
ДОБРЕ РАЗВИТА
СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

10

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

10

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Източник: НСИ и Община Димитровград 2018

БОГАТА КУЛТУРНА
ПРОГРАМА

70+

СЪБИТИЯ И ФЕСТИВАЛИ ПРЕЗ
2019 Г.
Източник: Община Дмитровград
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РАБОТЕН И ФИНАНСОВ СТАТУС

Структура на жизнения ресурс

(% от разполагаемия доход на домакинство)
Фиксирани разходи
33%

Храна
43%
Други и спестявания
24%

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПЛАТЕНАТА
РАБОТА

ЛИПСА НА ФИНАНСОВИ
ЗАТРУДНЕНИЯ

Източник: Проучване на Ноема сред служителите в Димитровград 2018
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ЕКИП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Нашите партньори
Димитровград се превръща във важна част от
стратегическото разрастване на Тракия икономическа
зона. Виждам голям потенциал в растаящия интерес
на инвестоторите от Турция през последните години.

ПЛАМЕН ПАНЧЕВ
Председател, Тракия икономическа зона
Профилът на инвеститора с интерес към България се
променя към по-производителни и по-високо
технологични процеси. В битката за талант, по-добри
шансове имат градовете с добро качество на живот.

ГЕОРГИ СТОЕВ
Председател, Тракия тех
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NATURAL GAS DELIVERY
Gas supply to industrial consumers region TRAKIA
In addition to natural gas, there are
other beneﬁts for manufacturing
businesses such as security, the ability
to better control and monitor
equipment, and a clean combustion
process without the presence of waste
materials or harmful fumes. We gives
you the quality of our service as well as

work along with that will reduce your

assistance in helping you to improve

costs.

your energy needs. Using natural gas
you will improve the quality of your
Citigas Bulgaria JSco is a major

diesel, fuel oil, propane-butane, etc.

distributor and supplier of natural gas

Zero dust emissions and heavily

in the region of Trakia, including in

reduced emissions of nitrogen oxides

Trakia industrial zone. The network in

and CO2 are another advantage. The

the municipalities of Dimitrovgrad,

biggest advantage is our experience in

Haskovo, Plovdiv, Rakovski, Kuklen has

supplying industrial areas in licensed

been especially developed. Natural gas

territories.

is more economical than other fuels:

Natural gas is accessible with its
economy, ecology and technology in
the area of Dimitrovgrad.

Bulgaria, Dimitrovgrad 6400,
Tsar Simeon str. 5
+359 391/31 219
+359 (0) 894 604 993
dimitrovgrad@citygas.bg
www.citygas.bg

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
dimitrovgrad.bg

В партньорство с

