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УВОДНИ ДУМИ 
 

 

Драги читатели, 
 

две начинания на тюркоазено-синята правителствена коалиция предиз-

викват в момента разгорещени дискусии в Австрия: 

Проектът за нов Закон за стопанската дейност, който цели да направи 

Австрия по-привлекателна за компаниите като дестинация за инвести-

ции и икономическа дейност, предвижда инфраструктурните проекти да 

се считат автоматично за одобрени, ако след изтичане на определения 

срок няма решение на съответната институция. Сметната палата, конс-

титуционни експерти, съюзът на съдиите, както и някои ръководени от 

Австрийската народна партия провинции критикуват това предложение 

като противоконституционно. Дебати предизвиква и процедурата, по която бе одобрен законо-

проекта, най-вече поради непубликуването на становището на компетентното по издаване на 

ОВОС министерство на околната среда. 

 

Правителството иска също така да отмени решение, според което мигранти на възраст до 25г,  

кандидатстващи за убежище от 2012 г. насам при професии, при които има недостиг на работна 

сила, са имали право на професионално обучение. Вместо това на лицата, получили вече убе-

жище ще се предлага по-засилено да се обучават за тези професии. Възнаграждението за чира-

куване обаче е само около 300 евро, докато безработни лица с право на убежище получават около 

850 евро минимална компенсация. По този начин стимулът за лицата с право на убежище да тър-

сят професионално обучение е минимален.  

Междувременно над 600 предприемачи – между които изпълнителният директор на SPAR 

AUSTRIA, както и индустриалецът и политик в миналото Ханес Андрош – подкрепят инициативата 

„Образование вместо депортиране“, която се базира на т.нар. модел „3 плюс 2“ от Германия: Там 

мигрантите, кандидатстващи за убежище имат право да практикуват професията две години, 

след като са приключили с обучението, преди тяхната процедура по кандидатстване за убежище 

да е приключила. Недостигът на специализирана работна сила в Австрия (както и в много други 

страни) е драстичен. Както в България, така и в Австрия фирми не могат да поемат нови поръчки, 

тъй като им липсва необходимата работна ръка.  

 

Стартиралият съвместно от ADVANTAGE AUSTRIA и обучителния институт WIFI преди три и поло-

вина години проект за дуално обучение в България преминава през есента на 2018г. преминава в 

следващ етап от развитието си. Ръководителят на проекта г-жа София Дамянова координира в 

момента 14 предприятия (от които 9 филиала на австрийски фирми в България) с училища в 11 

региона, които предлагат 7 различни професионални обучения. Броят на учениците, включили се 

в дуалното обучение.  

 

На 29-ти и 30-ти септември 2018г. Търговският отдел към Австрийско посолство организира гру-

пов щанд с австрийски институции от образователната сфера на най-важното изложение в тази 

област Световно образование. Повече информация ще намерите в раздел Браншови тенденции, 

както и в Предстоящи събития. На 7 и 8 ноември 2018г. очакваме австрийски фирми на Стопан-



 
ADVANTAGE AUSTRIA SOFIA 
 

      
3/17 

ската мисия по тема металообработване и машиностроене. Австрийски фирми в този сектор тър-

сят български партньори. Моля пишете ни, ако Вашата фирма е в този бранш! За тенденциите в 

сектор металообработване в Австрия ще намерите информация в този бюлетин.  

 

Желая Ви приятно четене! 

 

Ваша Улрике Щрака 

 

 

 

НОВИНИ  
 

АВСТРИЯ ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

След председателството на България Австрия застана начело на Европейския Съюз. Главните 

цели поставени за срока между 1-ви юли и 31-ви декември 2018г. са „Сигурността и борбата срещу 

нелегалната миграция”, „Осигуряване на благоденствието и конкурентоспособността чрез дигита-

лизация“ и „Стабилност в държавите-съседки – приобщаване на Западните Балкани/Югоизточна 

Европа към ЕС“. Ръководството протича под мотото „Европа, която защитава“. За да изпълни тази 

цел, Австрия иска да наблегне върху принципа на субсидиарност. ЕС следва да наблегне върху 

големите въпроси, които изискват съвместно решение, а останалите проблеми да се решават от 

държавите членки. 

 

АВСТРИЙСКАТА ИКОНОМИКА ПОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  

С нарастване от 0,7% в сравнение с изминалото тримесечие и с 2,3% спрямо година по-рано БВП 

поддържа положителното си развитие. Според Австрийския институт за икономически изследва-

ния това се дължи не само на потребителското търсене, но и на инвестиции от и извън държавата. 

 

ЕКСПОРТЕН РЕКОРД ВЪПРЕКИ НАДВИСНАЛАТА ТЪРГОВСКА ВОЙНА 

Според преценката на Австрийска Стопанска Камара се очаква Австрия да изнесе стоки и услуги в 

размер на 150 мрд. евро до края на 2018г. Това би означавало растеж от 7% в сравнение с 2017г. 

Въведените наказателни мита върху стомана и алуминий от страна на САЩ явно не оказват влия-

ние върху австрийската икономика. При евентуално въвеждане на наказателни мита върху вноса 

на европейски (и по-точно германски) автомобили обаче много австрийски доставчици ще бъдат 

засегнати. 

 

АВСТРИЙСКИЯТ ИНВЕСТИТОР БЕНКО КУПУВА МЕБЕЛНА КЪЩА KIKA/LEINER 

В края на юни 2018г втората по големина мебелна къща в Австрия Kika/Leiner бе закупена от ин-

вестиционната фирма SIGNA на Рене Бенко. Цената възлизаше на 490 млн. евро за 46 недвижими 

имота в Австрия и 22 в Източна Европа и….. едно евро! за правото да се ръководи предприятието. 

Това е първата стъпка, за да се спаси мебелната къща от несъстоятелност. След одобряване на 

сделката от органите по защита на конкуренцията най-късно до 30-ти септември ще бъдат съоб-

щени и детайли по плана за обновяване на фирмата. 

 

АВСТРИЯ E ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪК ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ 

Австрийското правителство представи своите идеи за налагане на данък върху дигитални услуги 

като интернет реклама и обработка на лични данни, в случай че Европейската комисия не стигне 
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до подобно споразумение на европейско ниво. Регулацията ще засегне приходите на големи ком-

пании като Гугъл, Амазон и Фейсбук, които се намират извън територията на Австрия. Не местона-

хождението на централата, а мястото на предоставяне на услугата ще бъде от решаващо значение. 

Същевременно ще се дължи данък при годишен оборот над 100 млн. евро, за да не бъдат засегнати 

по-малките австрийски компании.  

ДОБИВ НА ЛИТИЙ В КАРИНТИЯ ОТ 2021 г. 

След години на пробивни дейности и проучвания на стойност 8 млн. евро предстои проектът за 

добив на литий в провинция Каринтия (южна Австрия) да се одобри. Според презентацията на 

предприятието “European Lithium” пред регионалното правителство в края на юни т.г. в района 

около Лаванттал се намират 720 000 тона скала с литиева жилка. Годишният добив на литиев хид-

роксид би могъл да достигне 10 000 тона при печалба от 12 000 евро на тон. Фирмата разчита на 

поне десетгодишна експлоатация, като очаква да намери и още жилки в региона. При реализация 

на проекта общите инвестиции ще бъдат около 425 млн. евро. 

 

НОВИЯТ 12-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН 

На 5 юли 2018г. австрийското правителство (АНП и ПСА) прие новия закон за работното време. Той 

влезе в сила от 1 септември 2018г. Срещу него се проведоха протести от множество профсъюзи, 

които критикуват увеличаването на максималното допустимо работно време от досегашните 10 

часа на ден / 50 часа на седмица, съответно на 12 часа на ден/60 часа на седмица. Всъщност това 

е възможно и сега. Тъй като отпадат различни препятствия и задължения, в бъдеще работодателят 

много по-лесно ще може да възлага такива извънредни часове. Вече няма да може извънредното 

работно време да бъде повече от 48 часа/седмица за период от 17 седмици.  

 

ДУБАЙ КУПУВА 22 „ПАНТЕРИ“ ОТ РОЗЕНБАУЕР 

Летище Дубай – най-посещаваното летище в света по брой на пасажери – поръча 22 аеродрумни 

пожарни автомобила тип „Пантера 8х8“ и 3 спасителни стълби от австрийската фирма Розенбауер. 

Споразумението включва също така и многогодишен договор за поддръжка. 

 

БЕЗРАБОТИЦАТА СПАДА С 8 ПРОЦЕНТА В АВСТРИЯ 

8 % по-малко безработни са регистрирани в Австрия в сравнение с 2017г . В края на юли т.г. има 

340 593 лица без работа, като това е най-ниското число за последните 7 години. Това са 6,8 про-

цента от населението. Най-добре е повлиял настоящият растеж на икономиката на браншовете 

строителство, производство на стоки, здравеопазване, хотелиерство и гастрономия. В същото 

време има и ръст на свободните работни места – в края на юли те са 79 099. 

 

ВЕРИГАТА ЗА МОДА VÖGELE ОБЯВИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

Поради спад на приходите, а и заради проблеми на швейцарската компания майка, австрийската 

фирма Vögele обяви несъстоятелност. Потърпевши са 83 филиала и над 700 работници като нарас-

налият дълг на компанията се равнява на около 20 млн. евро. В момента се търси инвеститор, с 

чиято помощ да се спаси предприятието. Целта е предприятието да остане цяло и по този начин 

трайно да се възстанови. Веригата за мода Vögele е разполагала в пика на своето развитие с над 

700 филиала, разположени главно в Централна Европа. 

 

НЕОЧАКВАН ПО-НИСЪК ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ 

Държавното предприятие HETA Asset Management, което се занимава с разпродажбата на имущес-

твото на банката Hype Alpe Adria върна в бюджета 1,8 мрд. евро. Дружеството бе основано след 
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национализирането на фалиралата финансова институция и провалилият се опит тя да бъде спа-

сена със сумата от 6 мрд. евро. Връщането на части от инвестицията не само намалява държавния 

дълг на Австрия, но и влияе положително за възвръщането на кредитния рейтинг ААА. 

АВСТРИЙСКИТЕ АВИОЛИНИИ С БАЛАНСИРАН ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО 

При оборот от 1 008 мрд, евро авиокомпанията успява да отчете печалба от едва 1 млн. евро. Спо-

ред Волфганг Яни спадът в печалбата се дължи на поскъпналото гориво и възникналите разходи 

поради лошото време, ограниченията на въздушното пространство и проведените срещи на съвета 

на работниците. От друга страна обаче в сравнение със същия период на миналата година при ав-

стрийските авиолинии работят 450 повече служители (общо 7 118), а превозените пътници са с  

570 000 повече (ръст от 10%). 

БЪДЕЩЕТО НА LAUDAMOTION 

Шефът на Ryanair, О‘Лиъри, обяви своите очаквания за Laudamotion. Ирландското предприятие 

държи в момента 24,9% от австрийската авиокомпания, които ще бъдат увеличени на 75% през 

август. До следващото лято ще бъдат закупени около 15 нови самолета. О‘Лиъри вярва, че много 

други нискотарифни авиокомпании ще фалират и че това ще освободи повече ресурси по интер-

националните летища. За 2018г. предсказва загуба от 150 млн. евро, която през 2019г. да бъде на-

мелена на 50 млн. През 2020г.  Laudamotion би трябвало вече да отчита печалби.  

 

СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ ELK И CREE ПЛАНУВАТ ОБЩ ПРОЕКТ 

Компанията за производство на сглобяеми къщи Elk и фирмата за строителство с дървени и бе-

тонни елементи Cree възнамеряват заедно да строят многоетажни дървени постройки. Целта е 

планирането, предварителното производство и самата инсталация да идват от една ръка. Проектът 

е насочен главно към промишлени строители на жилищни сгради и общини. Cree са си поставили 

за цел да издигнат 30-етажна постройка със смесени дървени и бетонни елементи. 

 

46,2 МЛН. ЕВРО ЗА САНИРАНЕ В АВСТРИЯ  

И тази година австрийското федерално правителство отпусна бюджетни средства за санирането 

на сгради в страната. Фокусът бе поставен върху енергоефективното саниране на частни жи-

лищни сгради на възраст повече от 20 години. Изискването е намаляване на отоплителни нужди 

с 40%, а основната цел - постепенното премахване на петролните отоплителни системи. 

От 18.6.2018 г., когато стартира програмата, досега са подадени заявления за около 10,9 млн евро, 

а интересът продължава да държи ниски нива. 

 

АВСТРИЙСКИЯТ АВТОМОБИЛЕН, МОТО И ТУРИНГ КЛУБ (ÖAMTC) ПУСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУ-

ТЕРИ ВЪВ ВИЕНА И ГРАЦ 

150 електроскутера за общо ползване във Виена и 15 в Грац могат да бъдат наети чрез приложе-

нието за IOS и Android "ÖAMTC easy way". От услугата може да се възползва всеки, притежаващ 

шофьорска книжка за мотоциклет или категория „B“ и кредитна карта. Едно пътуване в рамките 

на 30 минути струва четири евро, а всяка допълнителна минута се таксува с 10 цента. В багажното 

отделение на всеки скутер има две каски с различна големина, които покриват почти всички раз-

мери. 

 

Според директора на ÖAMTC г-н Шмерхолд на нововъведението трябва да се гледа като допълне-

ние към градския транспорт, а не като негова конкуренция - най-вече за придвижвания на кратки 

разстояния в пиковите часове. 
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СИМЕНС ДОСТАВЯ ЗА АВСТРИЙСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ НОВИ ВЛАКОВЕ 

Това е една от най-големите сделки в сектора на железниците в Европа: Австрийските желез-

ници закупуват 700 влакови композиции на стойност 1,5 мрд. евро от фирмата Siemens, по-точно 

от австрийската дъщерна фирма на Siemens, която има филиали във Виена и Грац. 

 

АВСТРИЙСКАТА ФИРМА ANDRITZ КУПУВА АМЕРИКАНСКАТА ФИРМА КСЕРИУМ 

За 833 мил. долара (711 мил. евро) австрийският технологичен концерн ANDRITZ ще придобие 

американския производител на машини Ксериум със седалище в Северна Каролина. Американс-

ката фирма е глобален производител и доставчик на машинни части като сита за различни ви-

дове производство, както и на ролкови покрития за машини за производство на хартия и картон. 

За фирмата в момента работят 2 850 човека и тя разполага с 28 производствени места по цял 

свят. 

УСПЕШЕН ПРОБИВ В ТУНЕЛА КОРАЛМ 

След повече от 17 километра пробивни дейности най-накрая беше осъществен пробив на 1.200 

метра под земната повърхност в южната тръба на тунела Коралм. Така вече чрез едната тръба в 

тунела са свързани австрийските провинции Каринтия и Щирия.  

Повече от 15 години се работи по проекта, в северната тръба липсват само още около шест кило-

метра. Според данни на австрийските железници тези 17 километра пробив представляват свето-

вен рекорд. 

САНИРАНЕ НА ДЕПОТО ЗА АЛУМИНИЕВА ШЛАКА ВЪВ ВИЕНЕР НОЙЩАДТ 

Подготвителните работи за предвиденото през 2019 г. саниране на депото за алуминиева шлака 

във Виенер Нойщадт текат с пълна сила. Фирмената група Гайгер, част от натоварената със сани-

рането АРГЕ Н6, е концентрирала своята дейност в областта на околната среда във Виенер 

Нойщадт. Ще бъдат създадени допълнително 40 работни места, които дългосрочно ще останат на 

място. 

  

БРАНШОВИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

СЛЕДВАНЕ В АВСТРИЯ? 

 

Австрийската училищна и образователна система обединява професионални, социални и практи-

чески умения и стои много близо до икономиката и трудовия пазар.  

Университетите работят както с големи концерни, така и с малки и средни предприятия по атрак-

тивни научно-развойни проекти. Възможностите за коопериране са разнообразни и се простират 

от класическото възлагане на научен проект до индивидуалното консултиране и съдействие при 

реализирането на проекти на ЕС. Австрийските университети са силни с това, че създават връзка 

от базовите научни изследвания към практиката. Възникнали в икономиката проблеми се реша-
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ват по-лесно със съдействието на науката. В допълнение към това се създават и нови фирми, ко-

ито допринасят за тласък в иновациите. И много важно: Студенти често се наемат от предприяти-

ята, с които преди това са работили заедно по проекти. 

 

 

 

 

 

 

 

Австрийските висши училища имат отличен имидж. Около 15 процента от студентите във висшите 

учебни заведения в Австрия са от чужбина.   

 

На 29.и 30. септември 2018 г. 8 австрийски образователни институции ще бъдат представени на 

изложението „Световно образование“ – най-големият образователен форум в България (посетете 

ни и в фейсбук на https://www.facebook.com/events/306123249968959/). Посетителите ще имат 

възможност отблизо да се запознаят със системата на образование в Австрия и програмите, ко-

ито предлагат някои от елитните университети на страната. 

 

НОВИНИ ОТ АВСТРИЙСКАТА МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ИНДУСТРИЯ 

 

В момента в Австрия навсякъде се говори за понятието „Индустрия 4.0“. Но какво всъщност се крие 

зад тази фраза? С Индустрия 4.0 се цели въвеждането на четвърта индустриална революция. След 

механизацията, електрификацията и автоматизацията под този четвърти етап се разбира дигита-

лизацията и свързването в мрежа на цели вериги създаващи добaвена стойност. В интелигентни 

производствени процеси машините следва да взимат самостоятелно децентрализирани решения. 

От развойната дейност до рециклирането всички фази в развитието на даден продукт се пред-

вижда да бъдат свързани в мрежа.  

 

В австрийската металообработваща индустрия в мо-

мента има ясна тенденция с помощта на Индустрия 

4.0 технологии да се произвежда по възможност це-

ново изгодно с „Lot size 1“. Продукти по поръчка ще 

бъдат произвеждани машинно и напълно автомати-

зирано – и то на цена за серийно производство. Най-

вече в автомобилния бранш, където търсенето към 

електрическа мобилност нараства, разнообразието 

на задвижване и различните варианти на крайните 

продукти представлява предизвикателство за австрийските доставчици. Ефективното изпълнение 

на поръчки за все по-малко серийни бройки поставя големи изисквания към производствената 

логистика. Според експерт от бранша нужната гъвкавост в страна като Австрия с високо платена 

работна сила може да се постигне само чрез технически нововъведения. Така при австрийските 

доставчици за автомобилната индустрия при възможно най-кратки срокове се преоборудват про-

изводствените инсталации, за да могат да се пренастроят към производството на части за пре-

возни средства с различни задвижващи механизми.  

 

Много от иновациите в областта Индустрия 4.0 се постигат чрез коопериране на местни предпри-

ятия с висши професионални училища или технически университети. Например наскоро чрез 

https://www.advantageaustria.org/bg/events/2018_09_Bildung.bg.html
https://www.facebook.com/events/306123249968959/
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сътрудничество между Linz Center of Mechatronics GmbH и Salvigni GmbH с Института за техни-

ческа механика към Университета Йоханес Кеплер Линц беше програмиран дигиталния близнак 

на автомат за огъване на ламарина. По този начин без да има реален прототип, което означава 

спестяване на материални разходи, беше намерено решение за пълна автоматизация на същест-

вуващата машина. В напълно автоматизиран, адаптивен процес отговарящия на действител-

ността модел може да оформя ламарина с различни свойства в идентични изделия. 

 

 

НОВИНИ ЗА АВСТРИЙСКИ 

ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 
 

АВСТРИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ERSTE ASSET MANAGEMENT ЩЕ ПРЕДЛАГА ДОГОВОРНИ ФОН-

ДОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 

Fibank (Първа инвестиционна банка) и австрийското дружество Erste Asset Management (част от 

Erste Group Bank AG) сключиха споразумение за стратегическо партньорство в предлагането на 

нови за българския пазар договорни фондове. Fibank ще предлага четири договорни фонда, които 

ще бъдат регистрирани в България, ще се управляват в Австрия и са деноминирани в евро. 

 

 

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH 
 

Фирма Schmid Schrauben е единственият производител на винтове в Австрия, който от над 175 

години е специалист в производството на винтове за дърво и специални детайли. С нашите 145 

служители произвеждаме винтове за дърво и специални винтове с 

диаметри от Ø3 – 30 mm с дължина до 1.500 mm. Винтовете за дърво 

притежават всички строително-надзорни разрешения, както и CE / 

ETA виж повече. 

   

 

CNH Industrial Österreich GmbH 
 

 

Фирма CASE IH предоставя богат асортимент от мощни трактори (55 

конски сили – 700 конски сили), комбайни / балопреси & телеско-

пични товарачи/. Първокласното обслужване, както и ефективните 

решения на търговската мрежа в целия свят се грижат за това селс-

костопанските производители да могат да работят продуктивно и ефи-

касно виж повече. 

 

  

http://www.advantageaustria.org/bg/company/schmid-schrauben-hainfeld-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/cnh-osterreich-gmbh.profile.bg.html
http://www.cnhind.com/
http://www.schrauben.at/
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Sulzer Austria GmbH 

 

Фирма Sulzer е водещ световен производител на помпи. Глобалната 

мрежа обхваща над 20 производствени бази в света, мрежата от 

сервизни центрове се простира в целия свят.  

Като водещ доставчик на помпи, смесители, компресори, бъркалки 

и аерационни системи фирма Sulzer предлага богат асортимент от 

продукти и услуги. При това съдейства на клиентите при решаването 

на комплексни проблеми, както и при оптимизирането на ефектив-

ността на техните процеси виж повече. 

 

AUMA-Armaturenantriebe GesmbH 

От 50 години фирма AUMA разработва и изгражда електри-

чески задвижвания и задвижващи механизми за арматура и 

днес се нарежда сред водещите световни производители в 

бранша.  

Енергетиката, водоснабдяването и канализацията, нефтохи-

мията и потребителите от най-различни индустриални об-

ласти в целия свят залагат на технологически усъвършенст-

ваните продукти на фирма AUMA виж повече. 

 

 

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH 

 

 

 

Фирма Seal Maker е работещ в целия свят про-

изводител на висококачествени заготовки, 

CNC стругове и уплътнения, намиращи прило-

жение във всички области на индустрията. Ця-

лостните CNC системи се предлагат със специ-

ален софтуер и служат за бързата и иконо-

мична по-нататъшна обработка на заготовките 

до хидравлични и пневматични уплътнения, 

както и пластмасови детайли. В най-кратки 

срокове могат да се изработят както единични 

изделия, така и по-големи серии виж повече. 

 

 

BBG Baugeräte GmbH 

Фирма BBG Baugeräte е известна в целия свят с дългогодишния си опит в областта на пневматич-

ните инструменти, както и в областта на пневматичните и хидравличните решения за индустрията  

в сферата на стоманодобивните заводи и доменните пещи.  

 

Характерни за перспективното предприятие са високите изисквания 

по отношение на качеството и дизайна, иновациите, динамиката и гъвкавостта виж повече. 

 

  

http://www.advantageaustria.org/bg/company/sulzer-austria-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/auma-armaturenantriebe-gesmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/seal-maker-produktions-und-vertriebs-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/bbg-baugerate-gmbh.profile.bg.html
http://www.sulzer.com/
http://www.auma.com/
http://www.seal-maker.com/
http://www.bbg-gmbh.at/
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HERZ Energietechnik GmbH 
 

С най-модерните отоплителни системи на пелети и дър-

весен чипс, котли на дърва, както и термопомпи фирма 

HERZ предлага цялостен асортимент от модерни, еколо-

гични отоплителни системи с най-висок комфорт и мак-

симално удобство при обслужването виж повече. 

 

 

 

 

USF Water Purification GmbH 
 

    
USF е австрийско предприятие, занимаващо се с пречистването на водата в областта на фарма-

цевтиката, болниците, индустрията и хранително-вкусовата промишленост.  

Фирмата има висококачествен екип от инженери-проектанти, технолози и сервизни техници и раз-

полага с достатъчно международни референции виж повече. 

 

IMS Austria GmbH 
 

Фирма IMS Austria GmbH предлага богата палитра от специални стомани - благородна стомана, 

полирана стомана, инструментална стомана, висококачествена / благородна конструкционна сто-

мана, тръби и алуминий – има общо повече от 60 000 артикула на склад. Опитни и квалифицирани 

служители се грижат за надеждната и навременна доставка с цел да 

се предоставят цялостни решения в областта на специалните сто-

мани от една ръка. Правилният продукт в правилното време на пра-

вилното място – това е основата за успеха на потенциалните клиенти 

на фирма IMS Austria GmbH виж повече. 

 

Ruttensteiner Consulting 
 

Фирма Ruttensteiner е One Stop Shop за всички въпроси, свързани с темата за навлизането на па-

зара и експанзията в Австрия, както и в немскоезична Европа. 

Фирма Ruttensteiner ще изготви за Вас първоначален скрининг, с 

който можете да прецените Вашите възможности, ще установи кон-

такти с потенциални клиенти и доставчици, ще Ви помогне да намерите подходящи партньори и 

ще Ви съдейства при евентуалното учредяване на фирма в Австрия виж повече. 

 

 

  

http://www.advantageaustria.org/bg/company/herz-energietechnik-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/usf-water-purification-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/ims-schmolz-bickenbach-austria-gmbh.profile.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/company/ruttensteiner-consulting.profile.bg.html
http://www.herz.eu/
http://www.usf-water.com/
http://www.ims-austria.com/
http://www.market-entry-austria.com/
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ОТМИНАЛИ ПРОЯВИ  
 

СКИ ABC В БОРОВЕЦ 

 

На 17 март 2018г. се събраха над 60 членове и 

приятели на Австрийския бизнес кръг на еже-

годния и вече традиционен Ски ABC в Боро-

вец. В този след-олимпийски период бъде-

щите шампиони се бориха в една безмилостна 

ски-надпревара за страхотни награди, лю-

безно предоставени от австрийските фирми 

FREYWILLE, COMO, AMERSPORT, SIEMENS, 

SWAROVSKI, MANNER и др. За възвръщане на 

силите бяха сервирани истински австрийски 

специалитети и напитки (например Red Bull), 

а изтъкнат акордеонист свири на живо и се 

погрижи допълнително за доброто настроение 

по време на Ски ABC. Брандираните ски бяха 

спечелени чрез хвърляне на жребий измежду 

всички участници – тазгодишният късметлия 

беше фирмата Lagermax Spedition. 

 

 

 

 СТОПАНСКА МИСИЯ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ EE&ВЕИ 

/ SAVE THE PLANET / ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ 

 

 

На проведеното от 27 до 29 март 2018 г. в София 

изложение EE&ВEИ / „Save the Planet“ / „Инте-

лигентни градове“ взеха участие 10 авст-

рийски фирми, от които 5 и на Стопанската ми-

сия с уговорени срещи с потенциални българ-

ски партньори. Браншовете обхващаха техника 

за околната среда, управление на отпадъците, 

интелигентно строителство, енергийна ефек-

тивност, водни ресурси и възобновяема енер-

гия.  
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АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО MACHTECH & INNOTECH  

 

   
 

Какво общо има овлажняване на въздуха със спестяването на енергия? Това обясни австрийската 

фирма Merlin на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев в рамките на изложе-

нието МАХТЕХ & ИНОТЕХ от 26 до 29 март 2018г. в София. Отговорът: Сухият въздух води до повече 

загуби при някои производствени процеси – заради прах, електростатично напрежение итн. 

7 австрийски фирми бяха част от груповия щанд организиран от търговски отдел при Австрийско 

посолство на тазгодишното изложение. 

 

AUSTRIA SHOWCASE ФОРУМ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПО ПОВОД ПОСЕЩЕНИЕТО НА АВСТРИЙСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ВАН ДЕР БЕЛЕН В БЪЛГАРИЯ 

 

На 3-ти май 2018 в София австрийският президент Александър Ван дер Белен и президента Румен 

Радев тържественото закриха Форума на австрийски фирми „Транспортна инфраструктура“. Фору-

мът подготвен от Австрийско търговско представителство се проведе на 2 и 3 май, на него взеха 

участие 13 австрийски фирми. В течение на първия следобед представители на железопътната ин-

фраструктура, НКЖИ, Метрополитен АД и Булатса информираха австрийските фирми за бъдещи 

проекти. На втория ден австрийските предприятия представиха своите технологии и се срещнаха 

с различни институции/фирми, а също и с министъра на регионалното развитие Николай Нанков и 

зам.-министъра на транспорта Ангел Попов. 

 

 
 

http://machtech.bg/index.php/en/
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БЪЛГАРИЯ С НАЙ-ГОЛЯМАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ФОРУМА FUTURE OF BUILDING 2018 

 

Строителни фирми, общини, медии и професор от УАСГ – общо 44 души – бяха част от българската 

делегация на форума Future of Building във Виена от 8 до 9 май 2018г. След проведените B2B раз-

говори, в лабораторията на техническият уни-

верситет Виена се обсъждаше рецептата за 

UHCP (Ultra High Performance Concrete). Една 

от българските фирми, която участва в изграж-

дането на метрото в София, беше много впе-

чатлена от програмата „транспортна инфраст-

руктура“ и заимства много нови идеи за своите 

проекти. Мероприятието надскочи очаквани-

ята на 80 процента от българската делегация и 

успя да набере много нови фенове на авст-

рийските технологии и материали. 

 

 

АВСТРИЙСКА ИЗЯВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МИНЕН БИЗНЕС ФОРУМ В СОФИЯ 

Злато, мед, телур, олово, инвестиции в 

нови мини, трошачки, техника за фло-

тация, редки материали – това са част 

от темите, които накараха австрийски 

фирми да посетят Eвропейския минен 

бизнес форум на 18-ти май 2018 в Со-

фия. Мероприятието беше част от бъл-

гарското председателството на ЕС и  

се оказа изключително добре посе-

тена международна конференция, на 

която също така се обсъждаха и поли-

тиката на ЕС спрямо сигурността на 

суровините в Европа и предизвика-

телствата за минния добив във връзка с нарастващата електрическа мобилност. Австрийско тър-

говско представителство организира австрийски щанд пред залата за конференции, както и B2B-

разговори с най-важните български фирми от бранша. България в момента е на трето място по 

производство на мед в Европа. 

В българската миннодобивна сфера не само се използват австрийски продукти и решения, но и се 

поддържа добра връзка на академично ниво, както и със сдруженията от бранша в Австрия. 
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AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА CMS СОФИЯ 

На 28 май 2018г. беше проведен семинар на тема 

„Особености при командироването от Австрия към 

България и от България към Австрия“. Адвокатс-

ката кантора CMS покани членовете на ABC и пред-

стави интересни и информативни презентации. За 

тази цел като лектори се явиха др. Мария Дренска 

и от Австрия др. Кристоф Волф и маг. Даниела 

Кьорнер.  

 

 

 

 

 

 

ЛЯТНО ПАРТИ НА АВСТРИЙСКИЯ БИЗНЕС КРЪГ (ABC) 

На 11 юли се проведе ежегодното лятно парти в рези-

денцията на търговския представител при Австрийс-

кото посолство, г-жа Улрике Щрака. Около 140 души 

представляваха секторите енергетика, минна индуст-

рия, транспорт, аграрна икономика, строителство, об-

разование и други. В приятна атмосфера бе връчена 

наградата „Energy Globe Award“ на българската 

фирма „Agnon“, която произвежда екологични и пес-

теливи дървени печки.  

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  
АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

От 28 до 30 септември 2018г. в София ще се проведе най-голямото изложение в сферата на обра-

зованието СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ. На Австрийския групов щанд организиран от Австрийско 

търговско представителство ще вземат участие 8 австрийски образователни институции. Допъл-

нителна информация на следния ЛИНК. 

 

8. БИЗНЕС ФОРУМ ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

На 9 октомври 2018г. в Стопанска камара Австрия във Виена ADVANTAGE AUSTRIA организира в 

рамките на Конференцията за Дунавския регион международен бизнес форум на тема „Инфраст-

руктурата и нейното въздействие върху бизнеса на страните от Централния и Южноевропейския 

регион“. Повече информация ще намерите на следния ЛИНК. 

 

  

https://www.advantageaustria.org/bg/events/2018_09_Bildung.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/oesterreich-in-bulgaria/news/local/20180821_Danube_Region_Business_Forum_2018.bg.html
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MARKETPLACE АВСТРИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 

На 17 октомври 2018г. 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. Ин-

формация на следния ЛИНК. 

 

СТОПАНСКА МИСИЯ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 

На 7 и 8 ноември 2018г. Австрийско търговско представителство планира Стопанска мисия на ав-

стрийски фирми в България с акцент металообработване и машиностроене. Участие могат да взе-

мат фирми и от други браншове. При интерес моля свържете се с нас на sofia@advantageaustria.org. 

 

 

РАЗНИ  
 

 

ПРОДАЖБА НА ФАБРИКА 

 

Австрийска фирма продава своята фабрика в Стряма – Раковски на обща площ 25 000 м2. Произ-

водствената и складова площ е 3 027 м2, а офисите са на 712 м2. Към фабриката има и фотовол-

таична инсталация с капацитет 629 kwp. При интерес, моля свържете се с нас на sofia@advantage-

austria.org. 

 

 

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА 

 

27 годишен абсолвент на Икономическия Университет във Виена със специалност Supply Chain 

Management с предпочитание към софтуера, с повече от 5 години професионален опит при проект-

мениджмънта в автомобилната и ИТ индустрията, с отлични познания по немски, английски и бъл-

гарски език търси ново предизвикателство. При интерес, свържете се с нас на sofia@advantage-

austtria.org.  

 

  

https://www.advantageaustria.org/bg/oesterreich-in-bulgaria/news/local/20180612_Marktplatz_Oesterreich_2018.bg.html
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageausttria.org
mailto:sofia@advantageausttria.org
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ПУБЛИКАЦИИ  
 

FRESH VIEW  
Поредицата бюлетини Fresh View представя австрийските експор-

тни браншове. Наред с общи данни за австрийската икономика и 

актуални браншово специфични изложения, подробно са предста-

вени и фирми.  
Предвид нарастващия обем на трафика, различните въздействия на 

времето и увеличаващия се брой на тежкотоварните превози в Австрия 

непрекъснато се работи по нови изследователски проекти в областта 

на мостовото и тунелното строителство с цел сигурна поддръжка на ту-

нелите. При почти половината от всички тунели, изграждани днес по 

света, се използват специални строителни техники, които са разрабо-

тени в Австрия. 

 

Fresh View за транспортната инфраструктура: Съвместна инициатива с Федералното ми-

нистерство за транспорт, иновации и технологии 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/159_Traffic_Infrastructure.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 про-

изводство: Австрийско посолство – Търговски от-

дел. 
 

За да откажете получаването на бюлетина, молим да 

изпратите кратко съобщение на горния имейл-адрес. 

Статиите бяха предоставени от отговарящия за Бълга-

рия търговски съветник в София. 

 

Въпреки внимателната проверка на информацията, 

съдържаща се в настоящата публикация, грешки не са 

изключени. Затова не можем да гарантираме за вер-

ността на съдържанието. Поради това отговорност не 

може да се търси нито от Търговския отдел на Авст-

рийско посолоство, нито от ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АВСТРИЯ или от Стопанска камара 

на Австрия. 

 

 

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

