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конфиндустрия българия е основана през април 2000 г. 
под името консултативен комитет на Италианското пред-
приемачество в българия, с цел да подпомага икономи-
ческото сътрудничество между двете страни, посочвайки 
възможностите за италиански компании в българия и 
подкрепяйки дейността на своите членове.

към днешна дата италианските фирми в българия, които 
са избрали да бъдат част от конфиндустрия българия, са 
повече от 250. част от конфиндустрия българия са голе-
ми групи като Уникредит, дженерали, едисон, мапеи, но и 
многобройни средни, малки и микро италиански фирми, 
които са решили да инвестират в българия.

по-конкретно, 10,5% от членовете принадлежат към кате-

конфиндустрия  
българия: 

кои 
сме 
ние?

гория големи предприятия, 15% към категория средни 
предприятия и 68% към категорията малки и микро фир-
ми, а 6,5% са български фирми, решили да станат асо-
циирани членове на конфиндустрия българия, поради 
техния интерес към италианския пазар. конфиндустрия 
българия е едно от международните представителства 
на системата конфиндустрия, с която споделя ценнос-
ти, етичен кодекс и убеждението, че свободното пред-
приятие и свободното упражняване на икономическа 
дейност, в контекста на пазарна икономика, са фактори 
за развитие и прогрес на цялото общество. освен това, 
конфиндустрия българия е сред членовете учредители 
на конфиндустрия Източна европа - федерацията, която 
обединява италианските бизнес асоциации от страни в 
региона. 



редакционен съвет
Мила Ненова
директор на конфиндустрия българия 

Алесандро Катенаци
ръководител отдел икономически проучвания на конфиндустрия българия

Леонардо Кардела
отдел икономически проучвания на конфиндустрия българия
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предговор на емил караниколов 
министър на Икономиката  
на република българия
Уважаеми членове на Конфиндустрия България,
Уважаеми госпожи и господа,
Между България и Италия е налице интензивно и ползотворно политическо, 
икономическо и културно сътрудничество, което превръща двустранните от-
ношения в приоритетни. Българо-италианските отношения в исторически ас-
пект са традиционно приятелски и всичко в историята на нашите две страни 
ни сближава. 
Италия е приоритетен и стратегически партньор за България и ние желаем 
да придадем още по-високо измерение на сътрудничеството ни във всички об-
ласти от взаимен интерес, в това число и като партньори в рамките на Евро-
пейския съюз.
Икономическото сътрудничество между двете страни се стимулира и от 
активните междуинституционални връзки в различни области, включител-
но чрез дейността на италиански и български предприемачи, част от които 
представлявани от Конфиндустрия България.
Двустранните търговско-икономически отношения следват положителна ди-
намика, като отчитат предизвикателствата в етапите на развитие, през 
които преминават двете страни. Италия е втори в листата на водещите 
търговски партньори на България. За 2018 г. двустранният стокообмен възлиза 
на 4 855.4 млрд. евро, като  отбелязва ръст от 10.2% спрямо 2017 г. През послед-
ните 10 години двустранният стокообмен плавно нараства, като в края на 
2018 г. е с над 100% ръст спрямо 2009 г. 
Освен традиционния търговски обмен, успешно двустранно сътрудничество 
има и в областта на финансите, промишлеността, енергетиката, земедели-
ето, транспорта и комуникациите, услугите и др.
В последните години в отношенията между България и Италия все по-отчет-
ливо се налага тенденцията за установяване на преки връзки и сътрудничест-
во на регионално ниво. Подкрепяме изцяло тази тенденция и сме убедени, че 
сътрудничеството и обмяната на опит между отделните региони в двете 

страни в области от взаимен интерес ще създаде възможности за задълбоча-
ване на двустранните отношения.
Италия е и сред водещите инвестиционни партньори на България. В края на 
2018 г. са отчетени преки чуждестранни инвестиции от Италия в България 
в размер на 2.530 млрд. евро, с което страната се нарежда на 4-то място по 
размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни. За нас е важно да 
продължим да насърчаваме интереса на италианските компании за нови инвес-
тиции или разширяване на инвестиционното им присъствие в България.
Един от основните приоритети на Министерство на икономиката и на цяло-
то Правителство е поддържането на макроикономическа стабилност, пред-
приемане на активни мерки за подобряване на бизнес средата и търсене на въз-
можности за намаляване на пречките пред бизнеса. България остава лидер по 
финансова стабилност и кредитен рейтинг в региона на Източна Европа, като 
предлага изключително добра бизнес среда и предвидимост за инвеститори-
те. За да отговорим на изискванията на инвеститорите, активно работим по 
реформиране на професионалното образование и обучение и взаимодействие 
между висшите училища и бизнеса, намаляването на административната те-
жест и развитието на индустриалните зони.
Независимо от активните връзки, възможностите на двете страни са значи-
телно по-големи и аз съм уверен, че България и Италия, с подкрепата на Конфин-
дустрия могат да обединят усилията си за едно още по-ефективно взаимно-
изгодно сътрудничество. Надявам се взаимодействието между Министерство 
на икономиката и Конфиндустрия България да продължи да се развива все така 
интензивно и ползотворно и за двете страни.
В заключения бих искал да подчертая, че в лицето на екипа на Министерство на 
икономиката винаги ще намерите готовност за съдействие и подкрепа.

Емил Караниколов
Министър на икономиката
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Уважаеми Госпожи и Господа,
Имам удоволствието да ползвам Третото издание на  „Италианското пред-
приемачество в България“ на Центъра за икономически проучвания към Конфин-
дустрия България като “бърз достъп” за “лично съобщение” към всички Вас, кои-
то споделят и допринасят за интензивните бизнес отношения между Италия 
и България.
Благодаря на италианските предприемачи и на „Confindustria Bulgaria”, че са 
нашата оперативна и неформална мрежа за създаване на партньорства и 
изграждане на свързаност с добавена стойност. Затова с гордост отчитам, 
в качеството си на изпълнителен директор на Българска агенция за инвести-
ции (БАИ), че италианските инвеститори позиционират Италия сред десетте 
най-активни инвестиционни държави у нас. От друга страна, като човек с емо-
ция и темперамент близък до средиземноморския, ми се иска да отидем заедно 
отвъд регулярните прояви, насочени към възможности за бизнес в България и/
или Италия и да докажем, че границите и регулациите не са ограничения за нас.
Жаждата за знание и самоусъвършенстване всеки ден ни кара да фокусираме 
силите си в генерирането на иновации, които да бъдат реализирани на гло-
балните пазари. Изхождайки от позицията, че в България можем да създаваме 
международен интелектуален продукт, БАИ, чрез основния си инструмент за 
действие – Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), способства тези 

амбиции да станат реалност. Чрез приоритетните за нас сектори като ИКТ, 
автомобилна индустрия, биотехнологии и машиностроене искаме да канали-
зираме интелекта на всички действащи в България предприемачи. Насърчител-
ните мерки, като административната подкрепа, купуването на държавни и/
или общински имоти, както и финансовата подкрепа под формата на запла-
щане осигуровки, обучение и инфраструктура, са част от пакета от действия 
на Правителството за икономика на знанието.
 
В лицето на БАИ Вие ще намерите надежден и активен партньор за реализация 
на Вашите инвестиционни и иновационни идеи.
Използвам възможността още веднъж да заявя, че БАИ е в готовност да Ви ока-
же необходимата подкрепа и съдействие при разширяване на Вашия бизнес, при 
осъществяването на нови проекти и/или при разрешаване на различни казуси в 
процеса на Вашата търговска дейност.
Убеден съм, че България е мястото на Вашия успех.
 
В очакване да Ви поздравя за успеха Ви,
 

С уважение,
Стамен Янев

предговор на стамен янев
Изпълнителен директор на  
българска агенция за  
Инвестиции
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С изключителна гордост Ви представям това проучване, изцяло посветено на 
италианското предприемаческо присъствие в България. Проучването, което 
достигна своето трето издание тази година и за първи път е достъпно, както 
на италиански, така и на български език, има за цел да представи конкретни 
аспекти на италианското присъствие в страната, която за много от нас се е 
превърнала във втори дом. 
Проучването има двойна стойност, от една страна, то е насочено към бизнеса, 
за да подпомогне  предприемачите при изготвянето на стратегии за създава-
не на нови сътрудничества и индустриални партньорства. В това отношение 
информацията е полезна, както за италианците, които искат да интерна-
ционализират своята дейност, така и за българите, които искат да създадат 
нови синергии. От друга страна, това е потвърждение за желанието на Конфин-
дустрия България да инвестира все повече в научни изследвания и проучвания, 
като следва италианския пример в тази област. 
Прочитайки проучването стигнах до следните изводи: Италия има стабилно 
присъствие на територията на страната, съставено главно от малки и сред-
ни предприятия, активни във всички сектори на икономиката, но с подчертано 
предпочитание към производството (накратко, италианското производство 

се е възпроизвело в България с всички негови особености). Присъстват и големи 
италиански групи, но сърцето италианското предприемачество в България са 
малките и средни фирми, тези които са направили марката Made in Italy велика 
и са успели да изнесат в света, не само в отлични продукти, но и ноу-хау. 
През годините успяхме да пренесем в България не само продукти, но и подход към 
света на труда, към правенето на бизнес, стремеж към качество.  Развитието 
на нашите компании доказва колко добре сме се интегрирали и колко добре сме 
приети в България. 
Като Председател на Конфиндустрия България и преди всичко като предпри-
емач, решил да интернационализира дейността си тук, аз съм наистина до-
волна от постигнатите резултати и се надявам, че нашите две страни ще 
продължат да растат и да се развиват по пътя, който вече са поели.  Разбира 
се, фактът, че сме част от Европейския съюз може само да подпомогне този 
процес, като му даде допълнителен тласък, тъй като непрекъснатото срав-
нение с различни реалности е един непрестанен източник на вдъхновение и на 
нови знания. 
Приятно четене,

Мария Луиза Мерони

предговор на  
мария луиза мерони 
председател на конфиндустрия  
българия
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Третото издание на тази публикация произлиза от 
необходимостта да имаме актуална информация за 
италианското предприемаческо присъствие в Бълга-
рия, включвайки в един единствен документ неговото 
развитие през последните години и съотнасяйки го към 
италианското население, живеещо в страната, което 
бележи постоянен ръст, както и сравнявайки го с други 
международни присъствия.

Проучването е разделено на три части: 
първата съдържа общ анализ на италианското пред-
приемачество в България, като се разглежда разви-
тието на фирмите с италианско участие в региона, 
обръщайки особено внимание на учредяването на нови 
дружества, развитието на техните приходи във време-
то, както и икономическия сектор, в който работят.  

Анализира се географското разположение на италиан-
ските предприятия, като по този начин се предоставя 
точен поглед над териториалното разпространение.
Втората част на проучването има за цел да анализира 
по-подробно състава на италианските фирми в Бъл-
гария, които се определят и разделят според сектора, 
към който принадлежат, а впоследствие и според гео-
графското разположение, осигурявайки ясна картина 
за това как италианското икономическо присъствие е 
разпределено на територията на България. 

Третата и последна част на това проучване представя 
общ анализ на предприемаческото развитие на основ-
ните чуждестранни икономически общности, присъст-
ващи в страната, в сравнение с Италия, за да се получи 
сравнителен образ на италианското присъствие.

въведение
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1. Италиански фирми в България: обзор

Италия от дълги години е един от основните търговски партньори  на българия, заедно с 
германия и русия. през 2018 г. Италия допринася с 2,39 милиарда евро внос (+8% спрямо 
предходната година) и 2,33 милиарда евро износ (+7,5% спрямо предходната година), 64 
млн. евро и излишък в полза на българия (+ 28% в сравнение с 2017г.)1 . Италия е внес-
ла предимно междинни стоки, потребителски стоки, метали и текстилни продукти, а ос-
новните изнесени от българия стоки са потребителски и междинни стоки, дългосрочни 
материални активи, машини и електронни продукти. от 2008г. българия се е позициони-
рала сред предпочитаните дестинации за интернационализация на италианските фирми 
в югоизточна европа. въпреки това, за да се установи обхвата на този процес, е от полза 
първо да се определят количеството, географското разположение и съответните иконо-
мически сектори, идентифицирайки накрая секторите, в които Италия е най-активна на 
територията на страната.

1.1. Подбор на извадката 

като се вземат предвид данните, отразени в търговския регистър към министерството на 
правосъдието на република българия, активните2 в българия фирми с италианско учас-
тие3, възлизат на около 10 000 и осигуряват над 50 000 работни места. За целите на тази 
първа част от проучването е взета под внимание само част от тях. приет е критерият да се 
направи първата „селекция“ на дружества въз основа на техните годишни обороти, като 
по този начин не се взимат предвид данните, свързани с неактивните и изключително 
малките предприятия. Избраният долна граница на годишния оборот е 400 000 лв. годиш-
но (204 510,48 евро), като по този начин в проучването влиза по-широк  кръг от компании, 
което от своя страна позволява да бъде обхваната по-голямата част от приходите, генери-
рани от италианските предприемачи в страната.
с помощта на тази първа селекция, броят на фирмите участващи в извадката намалява 
до 879 предприятия, които реално представляват 98,9% от общия оборот на фирмите с 
италианско участие в българия или 15,05 % от бвп на българия за 2017 г. според данни на 
световната банка, тази стойност се равнява на 9,7 милиарда лева.  
всички анализи, направени в първата и втората част на това проучване, се отнасят до тази 
фирми, които са част от тази извадка, докато третата част на проучването се включва до 
всички италиански фирми в страната. 

1.2.  Развитие на броя новоучредени италиански фирми в 
България 

разглеждайки във времето учредяването на нови дружества с италианско участие в бъл-
гария използвайки случайна величина, по-конкретно между 1990 г. и 2017 г., се оказва, че 
до 2007 г., италианските дружества, учредени в българия, никога не са надвишавали 10 
броя годишно (диаграма 1); с влизането на страната в европейския съюз през 2007 г. се 

наблюдава прогресивно увеличаване на интереса на италианските предприемачи по от-
ношение на българия. през 2007 г. броят на новите компании с италианско участие в стра-
ната нараства почти до 70. тази цифра отразява значимостта на членството в европейския 
съюз за процесите на интернационализация на компаниите. гарантираните стандарти за 
качество и сходни регламенти, могат само да насърчат пропускливостта на местния пазар 
спрямо други страни от ес (европейска комисия, 2012). следователно може да се отбеле-
жи, че от 2007 г. броят на фирмите с италианско участие, установени в българия, се е уве-
личава значително от година на година. единственият спад е през 2008 г., когато броят на 
новите фирми  спада до около 50. тези данни могат да се обяснят с икономическата криза 
на международните финансови пазари, която повлиява европейските пазари с по-голяма 
сила именно в края на 2008 г. – началото на 2009 г. (европейска комисия, 2009). припом-
няме, освен това, че през 2009 г. бвп на българия се свива с 5%, в следствие на световната 
финансова и индустриална криза, започнала през първото тримесечие на 2008 г. от 2011 
г. броят на новите фирми започва отново да бележи постоянен ръст, въпреки че иконо-
мическата криза не е напълно преодоляна, дори напротив, в българия кризата има силно 
отражение, създавайки моменти на частична несигурност в банковия сектор (европейска 
комисия, 2011). последните налични данни, отнасящи се до компании, които през 2017 г. 
са достигнали приходи от поне 100 000 лева, показват учредяването на 151 дружества с 
италианско участие в българия през същата година. създаването на нови фирми е ясен 
индикатор за динамиката на една икономика и най-непосредственото представяне на 
„правенето на бизнес” в рамките на една система, тъй като то показва възможността и ле-
котата на „правене на бизнес” (организация за икономическо сътрудничество и развитие 
(оИср), 2013).

Диаграма 1: 
Учредяване на фирми с италианско участие в България (1990 – 2017) 

Източник данни: Министерство на финансите на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

1Източник: Info Mercati Esteri (Информация Чуждестранни Пазари).
2С термина “активни” сме обозначили съществуващите фирми, било то с и без ДДС регистрация, включително онези, 
които са сменили своята форма, дейност или са се слели. Изключили сме фирмите, които до 2016 са прекратили своята 
дейност.
3Взети са предвид фирмите, които имат италиански съдружници.
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въпреки това, страната успява да запази конкурентоспособността си, ограничавайки съот-
ношението външен дълг/бвп (към днешна дата българия все още има едно от най-ниски-
те съотношения външен дълг/бвп в европа, според данните, предоставени от евростат 
през декември 2018 г. е 23.1%, а през първите месеци на 2019 г. е дори спаднал до 22.1%). 
през 2018 г. Индексът за глобална конкурентоспособност (Global Competitiveness Index) 
на световния икономически форум, който анализира конкурентоспособността на бизне-
са в над 100 страни, изследвайки различни аспекти, вариращи от вътрешната политика, 
до нивото на корупцията, ефективността на инфраструктурата и иновациите, поставя бъл-
гария на 51о място от 140 страни, включени в изследването. класирането, само по себе 
си,  не е изключително положително, но при анализ във времето показва постоянна по-
ложителна тенденция: през 2012 г. българия е била на 62о място от 137 страни (световния 
икономически форум, 2016). това, заедно с благоприятна инвестиционна среда, благода-
рение на ниското данъчно облагане (10% плосък данък), най-ниските разходи за работ-
на ръка в европа (български национален статистически институт, 2018; евростат, 2018) и 
изключително ниските експлоатационни разходи, превръщат българия в една особено 
благоприятна среда за предприемачество. един от основните отрицателни фактори, кои-
то влияят на привлекателността на страната е ниската производителност на (около 50% 
от производителността в ес28).  

1.2.1. Съпоставка 

през 2016 г. учредяването на нови фирми в Италия се оценява на 296.906, почти 20 хиляди 
повече спрямо 2015 г. продължава увеличението на учредяването на нови фирми, дости-
гайки 7.7% и бележейки ускорение спрямо положителната динамика от последните пет 
години (+0.4 процента спрямо предходната година). Закриването на фирми, която бележи 
постоянен спад през 2014-2015, през 2016 г. остава непроменено (8.2%), при приблизи-
телно 316.786 закрити фирми. 
динамиката на тези два показателя определя намаляване в абсолютната стойност на нет-
ния прираст, който през 2016 г. все още е отрицателен (-0.5%).

Таблица 1:   
Учредяване и закриване на фирми с италианско участие – 2011-2016 година

Година
Учредяване 

на нови 
фирми

Учредени 
фирми Закриване Закрити 

фирми
Нетен 

прираст

2011 6,7% 264.671 8% 316.695 -1,3%

2012 7% 275.427 8,1% 320.511 -1,1%

2013 7,10% 276.538 8,8% 345.229 -1,8%

2014 7,10% 274.489 8,7% 334.071 -1,5%

2015 7,30% 279.132 8,2% 313.626 -0.9%

2016 7,70% 296.906 8,2% 316.786 -0,5%

Източник: ISTAT, 2018

диаграма 2 сравнява учредяването на нови и закриването на вече активни фирми в Ита-
лия. диаграмата показва стабилен ръст на закритите дружества в Италия за периода от 
2004 г. до 2016 г. след 2008 г. се наблюдава постоянен по-висок брой на закритите фирми 
спрямо новооткритите. 

Диаграма 2: 
Демография на фирмите в Италия (1999 – 2016)

Източник данни: ISTAT, 2016
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

1.3. Италианци пребиваващи в България 

този раздел анализира броя на италианските граждани, пребиваващи в българия в пе-
риода 1995 и 2019 г., с цел да се покаже още един от аспектите на италианско присъствие 
в българия, така че да може да се провери дали повишеният интерес от страна на итали-
анския бизнес среди към балканската страна води с течение на времето до повишаване 
присъствието на сънародници.
според данните на Италианското посолство в софия във връзка с италианците, пребивава-
щи в българия и редовно записани в A.I.R.E1, през 2019 има 2.706 регистрирани италиански 

1Регистърът на италианците, живеещи в чужбина (A.I.R.E.) е основан със закон № 470/27.10.1988г. и съдържа данните 
на италианските граждани, които пребивават в чужбина за период, по-дълъг от 12 месеца. Същият се управлява от 
Общините въз основа на данните и информацията, която получават от Консулствата в чужбина. Регистрацията в 
A.I.R.E. е право и задължение на гражданите и е предпоставка за ползване на услугите, предоставяни от консулските 
представителства в чужбина, както и за упражняване на важни права, като например възможността за гласуване 
за политически избори и референдуми и за избиране на Италиански представители в Европейския парламент; 
възможността за издаване или подновяване на документи за самоличност и за пътуване, както и удостоверения; 
възможността за подновяване на свидетелства за управление.
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граждани, а прогнозите предвиждат покачване на този брой. разглеждайки развитието на 
тези данни от 1995 г. до днес, наблюдаваме корелация с тенденцията в броя новооткрити 
фирми с италианско участие в страната2. гледайки диаграма 3, която показва броя на ита-
лианците, пребиваващи в българия от 1995 до 2019 г., се наблюдава как от 1995 г. до 2006 е 
регистриран среден годишен ръст от 3.8%; от 2007 г. до 2011 г., в съответствие с влизането 
на българия в европейския съюз3, се наблюдава леко увеличение на броя италианци в бъл-
гария, чийто ръст минава от 8.5% през 2007 спрямо предходната година, на 12.72% ръст за 
2011 г. спрямо предходната година. въпреки това, от 2012 г. насетне се наблюдава нетно 
увеличение в броя на  регистрираните в AIRE. по-точно, средният годишен ръст минава от 
5.5% през периода 1995—2011 г. на 16.34% през периода 2012—2019 г.

Диаграма 3:  
Италианци, пребиваващи в България (1995 – 2019) 

Източник данни: Италианско посолство в София, Канцелария на консулството, 2019
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

1.4. Състояние на фирмите с италианско участие в България 

продължавайки анализа над избраната извадка, за да се разбере по-добре развитието на 
италианското предприемачество в българия, се проучи състоянието на дружествата, (въз 
основа на данните от търговския регистър). анализара се техният статус - активен или не, 
развитието на приходи им, както и дали са били на печалба или на загуба в края на 2017 г. 

1.4.1. Печалба на фирмите с италианско участие в България 

последните налични данни по отношение на печалбата, реализирана от дружествата в 
края на 2017 г. показват изключително положителен сценарий: от общо 762, 641 компа-
нии, или 84.12% от компаниите, са приключили счетоводната година с положителна или 
нулев резултат, а само 15.88%, или 121 компании, отчитат загуби. (диаграма 4).

Диаграма 4:  
Състояние на отчета за приходите и разходите на фирмите с италианско участие 
в България (2017)

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

Избраната извадка показва, че (според данните, актуални към 2017 г.) 289 фирми са реги-
стрирали приходи под 1 милион лева, 372 фирми – между 1 и 10 милиона лева, 86 фирми 
регистрираха приходи между 10 милиона и 100 милиона лева и 15 фирми декларираха 
приходи над 100 милиона лева (министерство на правосъдието на р. българия, 2017 ди-
аграма 5). 

2Ibidem - страници 5-6
3Тези данни се обясняват с влизането на България в Европейския съюз, което опрости процедурите, необходими за 
преместването в чужда държава, която е членка на Съюза (Galgoczi, 2011).



20 21

Диаграма 5: 
Фирми с италианско участие, разделени според приходите (2017)
 

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2018
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

1.5. Географско разпределение 

За да се определи географското разпределение на италианското икономическо при-
съствие в българия, се анализира разпределението на 762 фирми от избраната извадка. 
като референтна община на тяхната дейност е приета посочената в търговския регис-
тър. За съжаление не е възможно с точност да се провери акуратността на данните, 
посочени в регистъра, специално по отношение на географското разположение на 
фирмите - възможно е разминаване между общината, посочена в търговския регистър 
като производствен център, и оперативния щаб, което създава изкривяване, макар и 
частично, в географското разпределение на фирмите. 
отчетените данни показват тенденция да се инвестира предимно в югозападната част 
на страната, като повечето фирми са концентрирани между градовете софия, пловдив, 

кюстендил и петрич. други важни производствени центрове са: русе, варна, бургас, 
сливен, стара Загора, плевен и благоевград. Италианското присъствие в северната 
част на страната е изключително ограничено, както и на югоизток - по границата с тур-
ция. по данни на евростат северозападната част на страната е най-бедният регион в 
европа, следван от майот във Франция, региони в северната и южната част на българия 
и региона в североизточната част на румъния. сред 19-те региона с бвп на глава от 
населението под 50% от средния за ес, пет са в българия, полша и румъния, четири в 
Унгария, един в гърция и един във Франция.

Фигура 1:
Разпределение на фирмите с италианско участие в страната (2018)
 

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2018
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

анализирайки данните по-подробно, може да се види, че 426 фирми посочват софия 
като местоположение на дейността си (т.е. 55.90% от извадката), 114 са онези, обявили 
град пловдив (14.96%), 22 - варна ( 2.88%), 16 - русе (2.10%), 52 - благоевград (6.82%), 27 
- кюстендил (3.54%), 7 - бургас (0.92%). останалите 98 фирми (13.50%) са разпределени 
почти равномерно в останалата част на страната, като за място на осъществяване на 
дейността си за посочили малки общини на българия. трябва да се отбележи, че само в 
две области на страната (районите софия и пловдив) са концентрирани приблизително 
70.86% от извадката.
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2. Анализ на извадката

след като направихме общ преглед на квалифицирането и разпределението на фирми-
те с италианско участие в българия, следва да видим по-конкретно характеристиките на 
извадката, за да разберем по-добре къде и в кои сектори се концентрира италианското 
присъствие. 

2.1.  Първичен, вторичен и  
третичен сектор

важен метод за определяне на степента на развитие на икономиката и възможните 
пазарни изкривявания е идентифициран при изследването на връзките между трите 
производствени сектора (Zoltan, 1987). Икономическите сектори са формално подраз-
деление на икономическата система въз основа на характеристиките на икономиче-
ските дейности. един икономически сектор включва всички икономически дейности с 
едни и същи общи характеристики. в изследването на икономическото развитие е от 
голямо значение класификацията на икономическите дейности в следните производ-
ствени сектори: първичен сектор, който включва селското стопанство и минното дело, 
вторичния сектор, който включва промишлената дейност в тесния смисъл на думата, 
третичния и четвъртичния сектор включват услугите.
с течение на времето се установи, че секторите на услугите могат да генерират увели-
чаване на заетостта и цялостното развитие на една държава в средносрочен план, но в 
дългосрочен план е важен едновременният растеж на всички сектори.

по тази причина, като първа стъпка проучихме икономическия сектор, в който се 
развиват дейностите на различните фирми. определянето на дружествата като фир-
ми принадлежащи на един или друг сектор се извършва въз основа на дейността на 
дружеството, обявена в устава на всяко дружество (или в случая на групи - с основната 
дейност, извършвана от по-голямото дружество или от холдинговото дружество), или 
на директни познания за сектора и за компанията, или чрез информация, събрана ди-
ректно от самите компании.

от 762-те италиански фирми в извадката, 9 или 1,18%  работят в първичния сектор; 262 
извършват дейности, принадлежащи към вторичния сектор (34.38%). болшинството 
предприятия с италианско участие, или 64.43%, работят в третичния и четвъртичния 
сектор. 

следователно секторите свързани с услугите са тези, който се определят като основна 
цел на италианските инвестиции в българия, въпреки факта, че производственият сек-
тор, идентифициран от вторичния сектор, се оказва също много значим.

поглеждайки разделението на икономиката по сектори в Италия през 2017 - последни 
налични данни (диаграма 7), може да се види, че превесът на четвъртичния и третичния 
сектор нараства непрекъснато, достигайки до почти 70% от италианските компании, в 
ущърб на вторичния сектор.

Диаграма 6:  Разпределение на фирмите с италианско участие според  
сектора на стопанска дейност (2017)
 

Диаграма 7: Разпределение на фирмите в Италия според сектора на стопанска 
дейност (2017)
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Именно тук се крие основната разлика в сравнение с италианското предприемачество в 
българия, където вторичният сектор представлява почти 33% от фирмите, по-висок про-
цент от този в Италия.

обвързвайки икономическия сектор на дружествата с приходите се вижда, че вторичния 
сектор всъщност представлява 59,74% от общите приходи на анализираната извадка. от 
друга страна, първичният и третичният сектор представляват съответно 0.39% и 39.87% 
от общите приходи на извадката (диаграма 8).

Диаграма 8:
Разпределение на оборота на фирмите с италианско участие в България според 
сектора на дейност (2017)

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

2.1.1. География на секторите 

отново с цел да се разбере как е представено италианското присъствие на българска 
територия, на следващите фигури (Фигура 2, Фигура 3, Фигура 4) е представено географ-
ското разпределение на италианските предприятия на територията, разделено според 
сектора на принадлежност1. 

следователно може да се отбележи (Фигура 2), че компаниите в първичния сектор са кон-
центрирани основно в централно-западната част на страната, докато тези от вторичния 
сектор, показани на Фигура 3, са по-концентрирани в основните градски центрове и в 
индустриални зони като софия, пловдив и варна.

Що се отнася до географското разпределение в сектора на услугите (Фигура 4), може да 
се отбележи, че софия, с 325 фирми, е привилегировано място за извършване на дейнос-
ти, свързани с този икономически сектор. следва пловдив, с 56 фирми.

Фигура 2:
Първичен – разпределение на фирмите с италианско участие в България (2017)

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

единственият друг център в страната с повече от 10 фирми, заети в третичния и четвър-
тичния сектор, е благоевград, където работят 15 фирми в сектора на услугите. следват 
русе и варна с 15 фирми, бургас с 4, и кюстендил с 11 фирми. от анализа на данните става 
ясно, че отвъд двата големи града в страната, секторът на услугите в българия има склон-
ността да се разполага близо до граници или стратегически места, като пристанищата 
варна и бургас.

1Следва да се подчертае, особено по отношение на географското позициониране на фирмите от първичния сектор, 
с особено внимание към работещите в агроиндустрията, възможно е разминаване между Общината, посочена в 
Търговския регистър като център на производство и оперативното седалище, създавайки едно изкривявано, било то 
частично, на географското разпределение на фирмите.
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Фигура 3: 
Вторичен – разпределение на фирмите с италианско участие в България (2018)

Фигура 4: Третичен и четвъртичен сектор – разпределение на фирмите с 
италианско участие в България (2017)

 2.2. Фирми с италианско участие в България по сектори

с цел проучване на разпределението на италианските инвестиции в българия от глед-
на точка на производствения сектор към който принадлежат, дейностите на различните 
компании в извадката са групирани в категории. За да се избегне прекомерното надро-
бяване на крайния резултат, се следва логиката на „консолидация“ чрез събиране в една 
макрокатегория на различни дейности, принадлежащи към един и същи сектор.
от проучването проведено над 762 италиански компании, 210 (27.60%) работят в облас-
тта на търговията на едро. вторият сектор по брой на дружествата е този на производ-
ството с 95 фирми (12.48%), следвани от сектор на услуги с 69 фирми (9.07%) и текстилния 
сектор   с 63 фирми (8.28%). сектор на транспорт и логистика представлява 7.75% от из-
вадката (59 фирми). както се вижда от диаграма 9, в сектор на енергетика, има 42 фирми, 
покриващи около 5.52% от извадката, а в сектора на информатика и телекомуникации, 
има 37 компании. следва сектор за търговия на дребно с 26 фирми (3.42%), като в мета-
лургичния и минния сектор. сектор за недвижими имоти има 23 фирми (3%). секторите 
за инфраструктура и производство на дървесина, стъкло и пластмаса са последните два 
важни сектора, които включват съответно 22 и 20 компании. други по-малко релевантни 
сектори са: туризъм и ресторантьорство, с 9 фирми и земеделие и хранително-вкусова 
промишленост сектор със 6 фирми.

Диаграма 9: 
Производствен сектор, към който фирмите принадлежат (2018)

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2018
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания
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3. Италия в сравнение с другите 

За да има сравнителен поглед върху реалното въздействие на италианския бизнес в българия, 
трябва да се направи съпоставка на основните икономически резултати с тези на другите ос-
новни външноикономически присъствия в страната. За разлика от предходната част на това 
проучване, за да се добие цялостен поглед над ситуацията, използвахме данните свързани 
не с извадката от дружества, а с италианското присъствие като цяло, като се вземат предвид 
всички 11 013 компании, посочени в параграф 1.1. същото е направено и за другите държави, 
без да се използват никакви критерии за подбор. страните от значение според икономическа 
тежест, с които е направено сравнението, са: гърция, великобритания, русия, германия, кипър.

3.1 Обща панорама 

За да се разбере влиянието, което чуждестранните предприемачи оказват върху българ-
ската икономика, е необходимо да се направят общи сравнения. към 01.01.2019г. в тър-
говския регистър е обявено, че в страната от общо 471 380 фирми, 11 013 са италиански 
компании, 6 606 (2%) от които - работещи. през същата година гърция присъства в бъл-
гария с 19 860 (4.2%) работещи компании, великобритания с 16.163 (3.4%), русия с 13.425 
(2.8%), германия с 5.521 (1,2%), кипър с 4,211 (0,9%).

3.1.1. Фирми с чуждестранно участие: брой фирми

на първо място е разгледана тенденцията в броя на фирмите с чуждестранно участие 
от различните страни, които присъстват в страната, редовно регистрирани в търговски 
регистър на българия. както се вижда от диаграма 10, обединеното кралство представлява 
едно от най-многобройните присъствия, като същевременно е единственото, което не реги-
стрира значителен ръст в броя на фирмите през последното десетилетие. всъщност, от 2013 
г. броят се задържа на около 15 000 фирми. всички останали нации, обаче, регистрират ясно 
положителна тенденция; виждаме например как гърция е нараснала от около 5 000 компании 
през 2010 г. до малко под 17 000 през 2019 г., надминавайки обединеното кралство по брой 
на присъстващи фирми и утвърждавайки се като първа страна по брой компании в българия 
през 2019 г. третото по численост бизнес присъствие в страната е руското. 
анализирайки развитието на Италия, може да се отбележи, че, освен че е четвърта по 
брой на компаниите, то този брой прогресивно се увеличава, поддържайки положителна 
тенденция, особено през последните четири години. друга страна, която регистрира ста-
билно, макар и по-ограничено увеличение на фирми в българия, е германия, която през 
2019 г. има около 6000 компании.

3.1.2. Фирми с чуждестранно участие: приходи 

анализирайки приходите, реализирани от различните чуждестранни компании в българия, 
показани в диаграма 11, можем да видим, че германия винаги е била на върха на това класи-
ране от 2008 до 2017 година. през 2017 г. германските компании са реализирали над 20 мили-
арда лева приходи, надхвърляйки с над 6 милиарда втората държава по размер на приходи 
в българия, а именно кипър, която е реализирала около 14 милиарда лева. от 2008 г. до 2013 
г. Италия реализира близо 7 млрд. лева годишно, докато от 2014 до 2017 г. тенденцията се 
увеличава, като през последната година се нарежда на шесто място с 7.2 млрд. лева приходи.

Диаграма 10:
Фирми с чуждестранно участие, регистрирани в Търговския регистър на 
България (2008 - 2019)

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2019
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

Диаграма 11: Развитие на приходите на чуждестранните фирми (2008 - 2017)
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3.1.3. Фирми с чуждестранно участие: печалби

различна е ситуацията, когато анализът се прави от гледна точна на печалбите, реализи-
рани от фирми с чуждестранно участие в българия. всъщност, анализирайки диаграма 
12, която показват развитието на общата печалба (в хиляди лева) на компаниите с чуж-
дестранно участие от 2008 до 2017 г. (последни налични данни), се вижда, че германия и 
Италия се класират съответно на първо и пето място по печалби, докато по брой фирми 
са на шесто и четвърто място. нещо повече, необходимо е да се подчертае, че развитието 
на печалбите на германските и италианските компании, както е видно от диаграма 12, 
като цяло е положително и за двете страни, като намалява за Италия от 2015 до 2017 г., 
което е причина страната да загуби второто място, достигнато през 2015 г. съпоставката 
става още по-значима, ако се включи и британското присъствие, чийто брой компании е 
сред първите в българия, но техните печалби са по-ниски и с нестабилно развитие. 

Диаграма 12: 
Развитие на приходите на чуждестранните фирми (2008 – 2017) 

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

следователно, наблюдава се как от гледна точка на печалбите германия запазва своето 
първо място, регистрирайки постоянен ръст от 2013 до 2016 г., който обаче бележи спад 
през последната година. гръцките компании, които през 2008 г. са отбелязали значител-

ни печалби, са регистрирали стабилен спад на печалбите до 2013 г., когато са започнали 
отново да се покачват. обръщайки поглед към италианските компании, диаграма 12 още 
по-ясно показва  как тяхното развитие е положително и бележи постоянен ръст, дости-
гайки обща печалба от около 747 милиона лева през 2017 г. и пето място в класацията. 
Италия е достигнала своя рекорд на печалбите през 2015 г. с около 832,5 млн. лв., нареж-
дайки се за същата година на второ място след германия.

3.1.4. Фирми с чуждестранно участие: брой служители 

последният аспект, който избрахме да анализираме с цел по-добро разбиране на тежестта 
на италианското присъствие и на другите чуждестранни инвестиции в българия, е този на 
общия брой служители. За тази цел сме взели предвид броя регистрирани трудови договори 
и здравните осигуровки, така че да получим цифра възможно най-близка до реалния брой 
служители.
наблюдавайки диаграма 13, може да се отбележи, че тези данни са в унисон с развитието на 
печалбите през последните години. наистина, германия е страната, която създава най-много 
работни места, като между 2008 и 2019 бележи постоянен ръст, достигайки 83.894 работни 
места (министерство на правосъдието на р. българия, 2016), а Италия се нарежда на трето 
място по брой наети лица - 50.296 през 2019 г.
основната разлика спрямо предходните данни е относителната стабилност в броя служите-
ли. ако същият бъде сравнен с развитието на печалбите, се забелязва, че на намаляване или 
силно увеличаване на печалните не съответства сходна промяна в броя на наетия персонал. 

Диаграма 13:  Чуждестранно присъствие и служители (2008 – 2019)
Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017

Графично представяне: Конфиндустрия България -  Отдел икономически проучвания

 

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания
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3.1.5. Фирми с чуждестранно участие: активи и пасиви 

Що се отнася до активите и пасивите на чуждестранните компании в българия, през 2016г. 
германия е страната с най-високи стойности, с близо 40 млрд. лева активи и около 27 
млрд.  лева пасиви. Италия се нарежда на второ място с над 32.5 млрд. лв. активи и около 
25 млрд. лв. пасиви, следвани от кипър и румъния с около 23 млрд. лв. активи за всяка 
от страните. тези данни, изобразени графично в диаграма 14 в хиляди лева, показват, че 
Италия е второто външноикономическо присъствие в българия по абсолютни стойности.

Диаграма 14: 
Активи и пасиви на чуждестранните фирми в България (2017)
 

Източник данни: Министерство на правосъдието на Р. България, 2017
Графично представяне: Конфиндустрия България – Отдел икономически проучвания

Заключения

в заключение на проведения анализ може да се каже, че италианското присъствие в бъл-
гария е не само изключително разнообразно, но и играе ключова роля в икономиката 
на страната, отчитайки общи приходи на стойност почти 9% от бвп на българия. сред 
основните международни присъствия в страната, италианското е на трето място по обща 
стойност на печалбите и по брой наети лица, четвърта по общ брой на фирмите и пета 
по приходи. от анализа на избраната извадка се вижда голяма разнородност на италиан-
ските дейности в българия и се стига до извода, че същите имат значителна тежест във 
всеки един от секторите на българската икономика. Италианските инвестиции в българия 
са диверсифицирани, касаят различни сфери, което може да се изтълкува като сигнал за 
конкурентоспособност, поне на европейско равнище, на българия в различните сектори.  
друг важен извод от това проучване е отличното състояние на италианските фирми на 
територията. високият брой новоучредени фирми (130 само през 2015 г. и 109 през 2016 
г.), с положително развитие във времето, е добър сигнал за растеж, особено в сравнение 
с процесите, които текат в Италия в същия период от време, въпреки че регистрираното 
през последната година свиване може да се окаже първи сигнал за обръщане на тен-
денцията. 94,6% от анализираните фирми са активни, а 71,3% от анализираните фирми 
отчитат печалби. 
географското разпределение показа, че софия е предпочитан център за всеки вид дей-
ност, по-специално за фирмите от третичния и четвъртичния сектор, докато пловдив ос-
тава втората предпочитана дестинация в страната,  особено привлекателна за фирмите 
от вторичния сектор. в останалата част от страната има няколко икономически центъра 
в определени стратегически точки като пристанища или големи градове в граничните 
райони.
този анализ е част от основната цел на конфиндустрия българия, а именно да насочи 
дейността на италианските предприемачи в българия по възможно най-добрия начин. 
положителната тенденция, наблюдавана в различните индустриални сектори в страната, 
показва, че в бъдеще страната ще остане една от основните дестинации за интернацио-
нализация на италианските компании.
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