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УВОДНИ ДУМИ 
 

 

Драги читатели, 

 

Точно преди Коледа след 16 месечна предизборна кампания в Австрия 

стана малко по-спокойно на политическата сцена: При проведения за 

втори път балотаж с убедително мнозинство беше избран новият 

президент. Жените, хората с по-висока степен на образование, 

градското население, както западните и северните провинции са 

гласували по-убедително за победителя на изборите Александър ван 

дер Белен, докато загубилият кандидат Норберт Хофер е бил подкрепен 

предимно от мъжете, работниците, селското население, както и в 

южните и източните провинции. 

Развитието на австрийската икономика дълго време беше много тясно свързано с това на 

Германия. За разлика обаче от най-важния си търговски партньор, през последните години 

Австрия изостава в темповете на развитие. В класацията на Световната банка Doing Business 

2017 Австрия е отстъпила с едно място (19. позиция) и особено при създаването на нови фирми се 

представя изключително лошо. За да се пребори с това – трябва да кажем най-накрая – беше 

започната реформа в Търговския закон, която обаче не беше толкова радикална, колкото мнозина 

смятаха, че трябва да бъде. За сравнение се цитира Търговската разпоредба при император 

Франц Йозеф, при когото е имало само 14 регламентирани търговски дейности, докато днес 

съществуват около 80 регулирани такива.  

Общо погледнато следва да се извърши намаляване на данъчната тежест върху трудовите доходи 

и повишаване на инвестициите в научни изследвания и проучвания, за да бъде Австрия отново 

сред топ играчите. Брекзита би могъл да доведе до намаляване на икономическия растеж с около 

0,5%. От по-високия растеж в Източна Европа алпийската република печели благодарение на 

много тесните си търговски и инвестиционни връзки. По-подробно за това ще прочетете в 

следващия раздел на тази публикация.  

Бих желала да обърна Вашето внимание и върху нашите форуми през първото полугодие на 2017 

г. Темите ще бъдат околна среда/управление на отпадъците, ИТ, образование в Австрия и 

Австрия като туристическа дестинация. В сектора строителство и инфраструктура ще има Market 

Place с B2B разговори във Виена. С удоволствие бих желала да Ви поканя и на Ски Австрийски 

Бизнес Кръг в началото на април 2017 г. в Боровец. Информация за това ще намерите в 

рубриката „Предстоящи събития“. 

Наслаждавайте се на предколедното очакване и ще се радвам, ако ни уведомите за Вашите 

предложения или желания за контакти. 

 

Ваша Улрике Щрака 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С АВСТРИЯ 

През първото полугодие на 2016 г. австрийският износ към България в сравнение с първото 

полугодие на 2015 е нарастнал с 6,5% на евро 332 мил., докато вносът от България е нарастнал с 

цели 13,7% на евро 222 мил..  

Особено силно се е увеличил австрийският износ на автомобили и трактори (+40% на евро 65 

мил.) – последното е знак за това, че българското земеделие инвестира. Този тренд ще продължи 

и през 2017 г. благодарение на европейските фондове. На 2.място са фармацевтични продукти с 

плюс от 4,6% на евро 33 мил.. При износа на машини се е увеличил този на вакуумни помпи, в 

общ план е отбелязан минус от 23,9% на евро 32 мил.. Доставките на електротехнически продукти 

са намалели с около 4% (също на евро32 мил.), при пластмасите и пластмасовите стоки с евро 16 

мил. е имало минус от 7,7%. В противовес Австрия е продала с 5,4% повече хартия и картон за 

България. При релсовите превозни средства е имало големи поръчки (евро 9 мил.). 

При вноса през първото полугодие на 2016 г. са дошли с 9% повече машини в Австрия, най-вече 

хидродвигатели и климатични уреди (евро 57 мил.). Вносът на облекло се е увеличил с около 8% 

на евро 35 мил.. Вносът на електротехнически стоки (мобилни телефони, електрически 

проводници, предпазители) е нарастнал с 76% на евро 24 мил.. Вносът на ски (съществува 

производство на Атомик в Чепеларе) е спаднал с 8,9% на около евро 14 мил.. Интересно е, че 

вносът на камиони и велосипеди е нарастнал с 50% на евро 11 мил.. Голяма част от този внос 

идва от усъвършенстване на дейностите в собствените филиали или български партньорски 

предприятия.  

Като търговски партньор за Австрия при износа България е на 30. място, а при вноса на 37. място. 

Обратно като търговски партньор за България Австрия, както при вноса, така и при износа, е на 

14. място. 

 

 

НОВИНИ  

Александър ван дер Белен е новият Президент на Австрия 

В неделя на 4 декември 2016 г. австрийците избраха на втори балотаж бившият шеф на Зелените 

Александър ван дер Белен с 53,8% от гласовете за Президент на Австрия. Норберт Хофер от 

дясно популистката Партия на свободата загуби с около 46,2%. При избирателна активност от 

около 74 процента беше постигната рекордна стойност от началото на века. Александър ван дер 

Белен ще встъпи в длъжност през януари 2017 г..  

 

Свеж полъх предизвикан от новия канцлер? 

След оставката на Федералния канцлер Вернер Файман бившия шеф на Австрийските федерални 

железници Кристиян Керн пое през май 2016 г. кормилото на държавата. Сред най-важните 

приоритети на социалдемократа е засилването на конкурентноспособността на Австрия и 

свързаното с това създаване на нови работни места. Керн е за принципна промяна в курса на 

икономическата политика на Европа, както и за повишаване на публичните инвестиции в ЕС. 

Левият курс на новия канцлер беше силно критикуван от коалиционния партньор Австрийската 

народна партия. Редовните парламентарни избори следва да се проведат през есента на 2018 г.  
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„Мини“ реформа в търговското право на Австрия  

Австрийското правителство постигна споразумение 

за провеждане на реформа в търговското право.     

В процеса на реформиране ще бъде премахната 

едно част от търговското право и така ще останат 

само регламентираната търговска дейност и 

свободните професии. Реформата предвижда също и намаляване на таксите и разширяване на 

страничните права. В бъдеще упражняващите търговска дейност ще могат в по-голяма степен от 

досега да генерират оборот и от „странична“ на основната си дейност. Упражняващите 

регламентирана търговска дейност могат да разширят обема на своята дейност на 15 %, а 

свободните професии на 30 % (така например един графичен дизайнер ще може в бъдеще да 

генерира 30 % от своя оборот със създаването на уеб страница). 

Също така следва да се извърши намаляване на бюрокрацията при правните норми за 

капиталово оборудване, като при определено капиталово оборудване да се провежда по-бърза 

процедура за издаване на разрешение. Аспекти като заличаване на задълженията по 

публикуване и съкратения срок за издаване на решения ще улеснят допълнително търговското 

право. Изискваната от години реформа на остарялото и отчасти сложно търговско право не се 

извършва така обхватно, както беше наложително, поради несъгласия между управляващите 

партии Австрийската народна партия и Социалдемократическата партия. Аспекти като например 

обявения от икономическия министър Митерленер единен лиценз не можаха да бъдат 

реализирани.  

Дали това ще бъде достатъчно за да улесни пътя към самостоятелността и да задвижи 

икономическия растеж  ще покаже бъдещето. Във всеки случай при създаването на фирми 

Австрия е отстъпила с едно място назад в ранглистата на Световната банка „doing business 

ranking“ в сравнение с предходната година. Повече за това в следващата публикация:  

 

Повече инвестиции – въпреки отстъпването в ранглистата Doing Business Ranking  

Австрия е отстъпила с едно място назад в ранглистата на Световната банка „doing business 

ranking“ за 2017 в сравнение с предходната година и в момента се намира на 19.място. Това 

класиране оценява в десет категории рамковите условия за извършване на стопанска дейност в 

190 страни. Условията за стопанска дейност се оценяват по категории като спазване на 

договорните отношения, законодателство относно несъстоятелност, трансгранична търговия, 

достъп до електропреносна мрежа, регистрация на недвижими имоти, разрешителни за строеж, 

защита на миноритарни акционери/инвеститори, създаване на фирма, данъчна тежест, достъп до 

кредити. Особено при категориите създаване на фирма, достъп до кредити, разрешителни за 

строеж и данъчна тежест положението в Австрия се е изострило. Необходимостта от реформа в 

търговското право е особено наложителна в категорията създаване на фирма. В тази категория 

Австрия за 2017 е на 111 място!  

 

Въпреки незавидното класиране в „Doing Business Ranking“ Австрия отбелязва нарастване на 

инвестициите. Публикуваните данни за полугодието от ABA – Invest in Austria показват трайно 

положително развитие както при броя на международните компании в Австрия, така и при 

инвестициите идващи от чужбина. През първото полугодие на 2016 г. са регистрирани 164 нови 

инвестиционни проекта на стойност надвишаваща три пъти сумата от предходната година. 

Икономическият център Австрия печели от своята позиция като отправна точка за Източна и 

Югоизточна Европа и се цени най-вече заради високо квалифицираните кадри, трайната 

стабилност и правната сигурност.  
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Задължителна касова регистрация в Австрия  

От 1 януари 2016 г. в Австрия е въведена задължителна 

касова регистрация. При надвишаване на нетния 

годишен оборот от 15.000 евро на фирма и кешови 

обороти от 7.500 евро нето компаниите са задължени да 

използват електронна записваща система. Освен това 

беше въведено и задължителното издаване на разходен 

документ за всички компании. Законодателят разглежда 

задължителната касова регистрация като мярка срещу 

извършване на измами и се надява чрез намаляване на 

данъчните измами на допълнителни данъчни приходи. 

Още през началото на юли 2016 г. бяха приети първите промени от Парламента за облекчаване в 

стопанския сектор, след ожесточена критика от страна на Стопанска камара Австрия. От 1.4.2017 

регистриращите касови апарати трябва да бъдат оборудвани с допълнително техническо 

устройство за сигурност, за да се избегнат възможни манипулации.  

 

Електронно правителство в Австрия 

Чрез приет от Парламента пакет за електронно правителство електронният административен 

поток следва да бъде в голяма степен облекчен както за гражданите, така и за компаниите. За 

случаи като промяна на име и адрес, както и за уреждане на семейните помощи в бъдеще ще се 

спести една административна стъпка. За фирмите в бъдеще се предвижда всички 

административни стъпки да се извършват по електронен път. Наред с държавите от Бенелюкс 

Австрия е сред водещите страни в областта на електронното правителство в Европа.  

 

Икономически подем в Източна Европа подпомага Австрия  

Източна Европа отбелязва с икономически растеж от 3,3 % през предходната година едно двойно 

по-голямо нарастване в икономиката от Еврозоната. От това развитие печели Австрия особено 

чрез веригата на създаване на добавена стойност, тъй като снабдяването на редица 

производствени центрове се извършва от Източна Европа.  

 

IHS: Австрийската икономика се връща в нормални релси  

По оценки на IHS австрийската икономика през следващите 5 години ще нараства средно с 1,4 % 

на година, след като през последните 5 години растежът е бил около 1,1 %. Според IHS 

икономическите резултати ще бъдат забавени от Брекзита с около 0,5 %. За да се постигне един 

сравнително уравновесен публичен бюджет са необходими и други реформи като например 

намаляване на данъчната тежест върху трудовите доходи, както и инвестиции в 

изследователската и развойната дейност, за да се засили растежния потенциал на австрийската 

икономика.  

 

Moody’s: Положителна прогноза за австрийските банки  

Рейтинговата агенция Moody’s за първи път от 2009 г. насам вижда стабилна перспектива за 

австрийските банки. Категоризирането на австрийската банкова система е увеличено от 
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негативно на стабилно. От 2009 г. насам проблемните кредити са намалели и Moody’s прогнозира 

нарастване на кредитната надеждност през следващите 12 до 18 месеца.  

 

Рекордни стойности при създаването на фирми през първото полугодие на 2016 г.  

Според статистиката на Стопанска камара Австрия през първите шест месеца на 2016 г. – с 

изключение на професията на самостоятелните лични асистенти – е имало 16.324 регистрации на 

нови фирми. Спрямо 2015 г. това представлява нарастване с 5,8 % и 126 нови фирми на работен 

ден. Новите фирми създават 39.000 нови работни места.  

 

Инициатива Silicon Austria  

В момента 188 компании с 63.000 служители генерират 80 милиарда 

евро в този икономически сектор. Финансиран от държавата и 

икономическите среди изследователски център ще подпомага 

сътрудничеството между университети и предприятия. Инициативата 

Silicon Austria следва да развива възможностите за сътрудничество 

между предприятията от областта на електрониката и също така да 

подпомага сътрудничеството между университети и компании.  

 

 

2015: Рекордна година за туризма 

Австрия отново оправда своя имидж на предпочитана туристическа 

дестинация. През 2015 г. са регистрирани рекордните 135 милиона 

нощувки. Така алпийската република отбелязва покачване с 2,5 % 

спрямо 2014 г. Почти половината от посетилите Австрия са от Германия, 

следват Холандия и Швейцария. Прогнозата за тази година е много 

положителна, тъй като още през края на лятото 2016 бяха регистрирани 

повече летовници от цялата 2006 г..  

 

Бежанци в Австрия 

През 2015 г. Австрия с около 90.000 подадени заявления за получаване на убежище е била на 3. 

място в ЕС. До края на септември тази година са били подадени 34. 600 заявления за получаване 

на убежище. Както през 2016 така и през предходната година търсещите убежище са най-вече от 

Афганистан, Сирия или Ирак. Експертен съвет в сътрудничество с Федералното министерство за 

Европа, интеграция и външни работи е изготвил план от 50 точки, който да постлужи като обща 

директива на ЕС. Външният министар Себастиан Курц настоява за допълнително подсилване на 

външните граници на ЕС като допълнителна мярка за преодоляване на кризата с бежанците.  

Оживено се дискутира в момента достъпа до трудовия пазар, тъй като право на работа може да се 

получи след положително приключване на процедурата по предоставяне на убежище. Проведено 

сред австрийски компании допитване показва, че принципно фирмите имат положително 

отношение към назначаването на образовани бежанци. Компаниите искат да допринесат за 

интеграцията и половината от запитаните фирми са на мнение, че интеграцията на бежанците 

може да допринесе за намаляване на недостига на специализирана работна ръка.  
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Автомобилната индустрия в Австрия 

Австрийската автомобилна индустрия генерира с годишен оборот от повече от 43 милиарда евро 

пряко или непряко 450.000 работни места. Така Австрия е най-големият производител в света на 

двигатели на глава от населението. Добри новини идват и от провинция Щирия: Канадският 

доставчик за автомобилната индустрия Магна е получил производствена поръчка от БМВ и от 

началото на 2017 ще може да осигури средносрочно 3.000 нови работни места.  

 

Ейр Берлин  – НИКИ скоро ще премине в историята  

Ейр Берлин - концернът майка на австрийската авиолиния НИКИ – от известно време се намира 

в криза. В компетентните среди се говори, че Ейр Берлин и нейният основен акционер Етихад 

водят разговори за сливане на НИКИ с ваканционния превозвач Туифлай. Ники Лауда, бившият 

автомобилен cъстезател и основател на НИКИ не вижда бъдеще за своята продадена през 2011 

авиолиния.  

ВИФИ празнува 70 годишен юбилей  

Австрийският институт за насърчаване на икономиката (ВИФИ) , който предлага    

професионално ориентирани възможности за обучение на персонал във всички 

области празнува тази година своя 70-годишен юбилей. Австрия като икономически 

център печели от насоченото към практиката ноу-хау на института. Представен в 11 

страни от Централна и Югоизточна Европа и с проекти в Северна Африка, Китай и 

Близкия Изток ВИФИ съдейства на австрийските фирми със своето портфолио за 

професионално обучение на специалисти да бъдат конкурентноспособни и в чужбина.  

 

Награда за експорт 2016  

За 22 път тази година Стопанска камара Австрия раздаде отличия на най-добрите австрийски 

фирми износители в страната. Висококвалифицирано експертно жури под председателството на 

президента на Стопанска камара Австрия г-н Кристоф Лайтл оценяваше компаниите. 

Нестандартни маркетингови стратегии и каква част от дейността им е предназначена за износ 

бяха само едни от критериите. Фирмите се състезаваха за злато, сребро и бронз в следните 

категории   

 Търговия (злато: Alfred Vesely Timber-Export e.U.)  

 Свободни професии & занаяти (злато: Henn GmbH & Co KG)  

 Туризъм и свободно време (злато: Berg Pfefferkorn GmbH & 

Co KG, Hotel Goldener Berg) 

 Транспорт (злато: Globeair AG) 

 Информация & Консултинг (злато: ILF Consulting Engineers 

Austria GmbH)  

 Индустрия (злато: Getzner Textil AG).  

Наред с тези отличия тази година бяха връчени и три специални награди за експатриат на 

годината (Георг Вахтел, ОМВ), за глобален играч на годината (Фьосталпине АД) и за най-добър 

чуждестранен инвеститор (Бьорингер Ингелхайм):  

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/Exportpreis/Preistraeger-Exportpreis-2016.html  

https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/Exportpreis/Preistraeger-Exportpreis-2016.html
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Горна Австрия – един от най-модерните и конкурентноспособни индустриални региони 

в Европа 

 

Горна Австрия е третата по големина от деветте провинции на Австрия, разположена в съседство 

с Бавария/Германия на запад и с Република Чехия на север. Една четвърт от добавената 

стойност в промишлеността, както и от австрийския износ, се реализира от компании в Горна 

Австрия. Индустрията е от съществено значение за местната икономика, тъй като този сектор… 

 … генерира две трети от добавената стойност в региона, 

 … осигурява заетост на 50% от всички заети лица, 

 … привлича три четвърти от всички инвестиции, 

 … отговаря за 80% от научно-развойната дейност. 

 

ЛИНК 
 

Новини от австрийски фирми в България  

 

 Habau Hoch und Tiefbaugesellschaft m.b.H има значителен принос в изграждането на газовия 

интерконектор под Дунава между България и Румъния.  

 Производителят на кранове Palfinger планира разширяване на производствените си цехове.  

 Kronospan инвестира в разширяване на производството си.  

 Австрийски производител на жп стрелки разширява складовите си помещения в България. 

 Siemens печели обществената поръчка за доставка на влакчета и сигнална техника за 

метрото в София. 

 Консултантската компания в областта на данъците и одита ТПА Хорват се преименува на ТПА.  

 
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

SKYLINE Aviation 

Tърсим оператори на самолети, както и собственици на съответните самолети, които 

искат капацитетът на тяхната машина да може да бъде използван максимално от 

професионалист, вече са готови и биха желали да 

предоставят маркетинга на чартърните полети на своя 

самолет респ. на своята флота на работещ в международен 

мащаб маркетингов специалист.: виж повече 

http://www.advantageaustria.org/bg/oesterreich-in-bulgaria/news/local/2015-07-30_Upper_Austria.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/robert-plhak-skyline-aviation-e-u-.profile.bg.html
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TZ Tischlerzentrum GesmbH 

TZ Austria – едно традиционно местно семейно предприятие от Австрия. 

Известно в целия свят като надежден, спазващ сроковете доставчик на фасадни 

и корпусни елементи и мебелни компоненти. С течение на годините фирма TZ 

Austria се е специализирала в областта на техниката за обработка на 

повърхности и каширане. Със заводите си в Австрия и Азия обслужваме 

множество клиенти с перфектно обработени продукти. Ние предлагаме също 

така и готови елементи с огледално лъскави повърхности на различни други производствени 

бази. виж повече 

 

ANDRITZ HYDRO 

 ANDRITZ HYDRO, член на Andritz-Gruppe, е глобален предложител на електромеханични 

съоръжения и сервизни услуги и автоматизация („water-to-wire“) за водноелектрически централи 

и един от най-големите световни предложители на пазара за 

хидравлично електропроизводство с водеща позиция на 

разрастващия се пазар на обновяването на електроцентралите. 

виж повече 

 

 

DMS Blechbearbeitung GmbH 

Фирма DMS е производител по поръчка в областта на обработката 

на ламарина и металообработката, както и на изграждането на леки 

до средно тежки стоманени конструкции. Фирма DMS има модерни 

машини и обширно продуктово портфолио. Фирма DMS е доставчик 

на цялостно обслужване и предлага на своите клиенти всички 

услуги от една ръка (инженеринг, прототипиране, малки и големи серии, 

повърхност/лакиране/печатане, монтаж. логистика). виж повече 

 

 
МИНАЛИ СЪБИТИЯ  
 

Стопанска мисия на австрийски фирми   

От 6 до 7 юни 2016 Външноикономическият център 

София организира в сътрудничество с 

Външноикономическия център Скопие стопанска мисия 

на австрийски фирми от различни браншове. Целта на 

събитието беше чрез организирани B2B разговори да се 

намерят бизнес партньори за австрийските фирми. 

 

http://www.advantageaustria.org/bg/company/tz-tischlerzentrum-gesmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/andritz-hydro-gmbh-4.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/dms-blechbearbeitung-gmbh.profile.bg.html
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МТП Пловдив  

 

14 австрийски фирми взеха участие на 

Австрийския групов щанд по време на 

тазгодишния МТП от 26.9-1.10.2016 в Пловдив. 

Австрия взе за 55-ти път участие в МТП.  

 

 

 

http://www.advantageaustria.org/bg/events/ITM_2016.en.html  

 

Австрийско-български форум „Управление на отпадъците“ в Линц 

Външноикономическият център София в 

сътрудничество с австрийския консултант от Линц 

eWaste Umweltconsulting GmbH организира 

посещение на 18 членна българска делегация от 

10 до 12 октомври 2016 в столицата на провинция 

Горна Австрия. Целта беше австрийски фирми да 

бъдат запознати с предстоящи по европейските 

фондове поръчки за общините по отношение на 

изграждане на центрове за събиране на отпадъци, 

инсталации за обработка на боклука, инсталации 

за ферментация и др. http://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/100-62191-programm.pdf  

На снимката: Търговският съветник г-жа Улрике Щрака (най-отляво) с българската делегация 

при посещението на Energie AG в Линц)  

 

„Икономист“: 5-та среща на страните от ЕС и Югоизточна Европа 

На 5 октомври 2016 г. ADVANTAGE AUSTRIA и икономическото издателство „Икономист“ 

организираха за 5-ти път среща на страните от ЕС и Югоизточна Европа във Виена. По темата 

„Откриване на пътища към просперитета“ дискутираха високопоставени представители от 

икономическите и политически среди – от България присъства вицепремиерът г-жа Меглена 

Кунева. http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20160923_EU-

Southeast_Europe_Summit.de.html  
 

http://www.advantageaustria.org/bg/events/ITM_2016.en.html
http://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/100-62191-programm.pdf
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20160923_EU-Southeast_Europe_Summit.de.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20160923_EU-Southeast_Europe_Summit.de.html
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Marketplace Австрия за хранителни стоки 2016 

 

На 12 октомври 2016 Стопанска камара Австрия организира международен форум за коопериране 

във Виена. Международни компании от цял свят използваха възможността да установят бизнес 

контакти с австрийски производители на храни и напитки. 

http://www.advantageaustria.org/de/oesterreich-in-

germany/news/local/20160607_Marktplatz_Oesterreich_2016.de.html  

 

ABC под стъклените куполи на софийското Ларго 

На 13 септември Външноикономическият център София 

организира среща на Австрийския бизнес кръг в 

пространството под куполите на новоизградения 

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“. 

Българо-австрийската фирма „Прототип“ ЕООД 

използва възможността да представи пред гостите 

създадената от нея куполна конструкция.  

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

ЯНУАРИ 

По повод поемането на председателството на ОССЕ от Австрия през 2017 г. на 25 януари 2017 г. в 

Стопанска камара Австрия във Виена ще се проведе Бизнес конференция на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE Chairmanship Business Conference). Конференцията 

си поставя за цел да допринесе за подобряване на екологията и развитието на ИТ сектора в 

страните членки и да засили сътрудничеството между участващите компании и публичните 

институции. Очаква се да присъстват представители от политическите среди и публичните 

институции, както и международни компании. В рамките на конференцията ще се проведат 

предварително уговорени B2B-срещи.  

https://www.wko.at/Content.Node/Veranstaltungsdetailseite.html?vaid=e6ef5cc9-f73a-4927-9729-

fa1fb897a58d  

 

 

ФЕВРУАРИ 

От 08.02. – 09.02.2017 във Варна Външноикономическият център София организира в рамките на 

Националната среща на българските земеделски производители Стопанска мисия селско 

стопанство. Австрийски фирми от аграрния сектор ще имат възможност да установят бизнес 

контакти с български партньори.  

 

http://www.advantageaustria.org/de/oesterreich-in-germany/news/local/20160607_Marktplatz_Oesterreich_2016.de.html
http://www.advantageaustria.org/de/oesterreich-in-germany/news/local/20160607_Marktplatz_Oesterreich_2016.de.html
https://www.wko.at/Content.Node/Veranstaltungsdetailseite.html?vaid=e6ef5cc9-f73a-4927-9729-fa1fb897a58d
https://www.wko.at/Content.Node/Veranstaltungsdetailseite.html?vaid=e6ef5cc9-f73a-4927-9729-fa1fb897a58d
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-kMvci4XQAhXCuhQKHZ8oAosQjRwIBw&url=https://www.b2match.eu/food2016&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNGgAIc41YQMAr4iefjkh6zqZp90ew&ust=1478004970888815
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Външноикономическият център София организира от 24.-26.02.2017 Австрийски групов щанд в 

рамките на изложението за образование Integral World Education Fair в София. Австрийски 

образователни институции ще представят своите програми за обучение.  

 

 

МАРТ 

Австрийски групов щанд в рамките на изложението Save the Planet (7. – 9. март 2017 в София). 

Основен акцент: управление на отпадъците. Организатор: Агенция за организация на панаири и 

изложения Иво Дюр в сътрудничество с Външноикономическия център София. 

http://www.advantageaustria.org/bg/events/Save_The_Planet_2017.bg.html  

 

От 21.03. – 22.03.2017 в София Външноикономическият център София организира Стопанска 

мисия Туристическа дестинация Австрия. Австрийски туристически агенции и туроператори се 

срещат с български туристически фирми. 

 

 

AПРИЛ 

От 1. – 2. април 2017 ще се проведе Ски ABC в Боровец. 

 

От 24.04. – 25.04.2017 във Виена и в още един град в Австрия ще се проведе форум Един сектор в 

процес на преустройство: Минната индустрия в България. Австрийски фирми ще имат 

възможност да се запознаят с този сектор в България и в последващ форум в България да 

представят своето ноу-хау. 

 

 

МАЙ 

От 15.05. – 18.05.2017 Външноикономическият център София организира Стопанска мисия на 

австрийски фирми в България. В София и Атина ще се проведат индивидуално организирани 

В2В срещи. 

 

На 17 и 18 май 2017 Стопанска камара Австрия организира международен форум за коопериране 

Мarketplace Австрия строителство/инфраструктура във Виена. Международни компании от цял 

свят ще имат възможността да установят бизнес контакти с австрийски фирми от бранша. 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

По време на тазгодишния Международен технически панаир Пловдив от 25 – 30 септември 

Външноикономическият център София отново ще организира Австрийски групов щанд. 

 

 

ОКТОМВРИ 

От 3.10. – 06.10.17 в София Външноикономическият център София организира Стопанска мисия 

Пътуване в бъдещето: IT & Startuphotspot. Австрийски фирми от ИТ сектора ще могат да 

установят бизнес контакти с български партньори. 

 

На 4 октомври 2017 Стопанска камара Австрия организира международен форум за коопериране 

Marketplace Австрия за хранителни стоки във Виена. Международни компании от цял свят ще 

имат възможността да установят бизнес контакти с австрийски производители на храни и 

напитки. 

http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://www.advantageaustria.org/bg/events/Save_The_Planet_2017.bg.html
https://drive.google.com/open?id=0B-v1NGF8PSc9QzQ4SEdDTl94aWM
https://www.b2match.eu/building2017
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НОЕМВРИ 

През ноември 2017 Външноикономическият център София организира в София последващ форум 

Бизнес възможности за фирми от минната индустрия в България. Австрийски фирми ще 

презентират своето ноу-хау и ще могат да установят контакти с български фирми от минната 

индустрия. 

 

На 28 ноември 2017 Стопанска камара Австрия организира международен форум за коопериране 

Marketplace Австрия за машиностроене във Виена. Международни компании от цял свят ще 

имат възможността да установят бизнес контакти с австрийски производители на машини и 

съоръжения. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  
 

FRESH VIEW  
Поредицата бюлетини Fresh View представя австрийските експортни браншове. Наред с общи 

данни за австрийската икономика и актуални браншово специфични изложения, подробно са 

представени и фирми.  

 

С понятието „Born Globals“ се определят млади компании, които много 

рано – обикновено веднага след стартирането си – залагат на 

международната ориентация. Компаниите предлагат иновативни 

продукти или услуги и още в най-ранен стадий от развитието на бизнеса 

си се насочват към международните пазари. Те символизират 

съвременния дух на развитие, от което Австрия се нуждае, за да 

продължава и в бъдеще успешното й представяне на световните пазари. 

 

ФРЕШ ВЮ специално издание: Austria´s Born Global Champions II: 

ЛИНК 

 

ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
 
WWW.ADVANTAGEAUSTRIA.ORG 
 

ИЗНОС ЗА АВСТРИЯ 

 

ВНОС ОТ АВСТРИЯ 

 

ИНВЕСТИРАНЕ В АВСТРИЯ 

 

ПЪТУВАНЕ В АВСТРИЯ 

 

ДАННИ И ФАКТИ 

 
РАБОТА В АВСТРИЯ 

http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions_II.pdf
http://www.advantageaustria.org/
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/knotenseite-importieren.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/investieren.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/reisen-nach-oesterreich.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/zahlenundfakten.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/Knotenseite_Arbeiten.bg.html


 

 

    

    

    
 

ЗА КОНТАКТИ 
 

 
ADVANTAGE AUSTRIA SOFIA  

Австрийско посолство – Търговски отдел 

ул. „Цар Самуил” № 35 |  1000 София 

България 

T +359 2 953 15 53  |  Ф +359 2 953 24 26 

E sofia@advantageaustria.org 

W http://www.advantageaustria.org/bg 

 

ЗА ИЗДАТЕЛЯ 

Собственик на медията (издател), издание и 

производство: Австрийско посолство – Търговски 

отдел. 
 

За да откажете получаването на бюлетина, молим да 

изпратите кратко съобщение на горния имейл-адрес. 

Статиите бяха предоставени от отговарящия за 

България търговски съветник в София. 

 

Въпреки внимателната проверка на информацията, 

съдържаща се в настоящата публикация, грешки не 

са изключени. Затова не можем да гарантираме за 

верността на съдържанието. Поради това отговорност 

не може да се търси нито от Търговския отдел на 

Австрийско посолоство, нито от 

ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АВСТРИЯ 

или от Стопанска камара на Австрия. 

 

 

mailto:sofia@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/bg

