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Основни официални езици: френски, фламандски, /5% немски/ 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Форма на управление: федерална парламентарна конституционна монархия 

Висш законодателен орган: Федерален парламент 

Изпълнителна власт: Федерално правителство и три самостоятелни регионални 

правителства на регион Валония, регион Фландрия и регион Брюксел  

Правителство: Федерално правителство с министър-председател Александер Де Кро 

 

Действащ Парламент: 

 

Последни проведени избори: 26 май 20219 година 

Управляваща партия: Коалиция от седем партии под името „Коалиция Вивалди“, като 

името идва от четирите сезона на композитора Вивалди, които в Белгийската политика 

представляват либералите, социалистите, християндемократите и зелените 

Опозиционни партии: крайно десните фламандски партии „Новофламандски алианс“, 

„Фламандски интерес“ и валонската партия „Национален фронт“ 

 

 

ИКОНОМИКА  

 

Актуално икономическо развитие: 

 

Икономическият растеж в Белгия достигна 2,8% през 2022 г., и се очаква той да се 

увеличи с 0,2% през 2023 г. и с 1,5% през 2024 г. След силното увеличение на цените 

на енергията, високата инфлация, която достигна ниво от 10,4% през 2022 г., и се 

прогнозира се тя да бъде 6,2% през 2023 г. и 3,3% през 2024 г. се очаква да се ограничи 



растежа на частното потребление. Държавният дефицит се достигна 5,2% от БВП през 

2022 г., отразявайки отговора към бюджета от високите цени на енергията. През 2023 г. 

се предвижда влошаването на макроикономическите условия да разшири бюджетния 

дефицит до 5,8%. 

Икономическият растеж достигне 2,8% през 2022 г., тъй като облекчаването на 

ограниченията, свързани с COVID-19, позволи по-нататъшно разширяване на 

икономическите дейности през първата половина на годината. Високата инфлация и 

спадът в потребителското доверие очаквано ограничиха нарастването на потреблението 

на домакинствата през втората половина на годината. Тримесечният растеж на БВП се 

оценява на -0,1% през 2022-Q3 и се сви допълнително през 2022-Q4. Предвидени са 

обаче по-нататъшни автоматични индексации на заплатите и социалните придобивки, за 

да се подпомогне покупателната способност на домакинствата да вървят напред. Тъй като 

индексирането започва със закъснение, този ефект се очаква да се засили през 2023 г. 

и да се ускори през 2024 г., когато се очаква инфлацията да се забави значително. 

Несигурността, по-високият натиск върху разходите от цените на суровините и заплатите 

също се очаква да натежат върху бизнес инвестициите. В същото време се предвижда 

RRF да подпомогне брутното образуване на основен капитал в контекста на увеличени 

нужди за енергиен преход. Следователно, след свиване през 2022 г., инвестициите се 

очаква да се възстановят бавно през 2023 г., преди да се възстановят по-динамично през 

2024 г. След силното представяне на нетния износ през 2021 г., по-малко благоприятна 

външна среда  оказа негативен ефект върху износа през 2022 г. и се очаква подобна 

тенденция и през 2023 г. Приносът на нетния износ към растежа на БВП се очаква да 

бъде отрицателен през прогнозния хоризонт. Като цяло растежът на реалния БВП се 

очаква да се забави до 0,2% през 2023 г. и да се възстанови до 1,5% през 2024 г. Доброто 

представяне на заетостта през 2021 г. постави белгийския пазар на труда на стабилна 

основа за 2022 г. Въпреки това се предвижда нарастващата несигурност и спадът в 

икономическата активност да смекчат представянето на пазара на труда през 2023 г. 

Растежът на заетостта достигна 1,8% през 2022 г. и се очаква той да спадне с  0,3% през 

2023 г., преди да възвърне известна сила през 2024 г., в съответствие с икономическия 

растеж. Нивото на безработица достигна 5,8% през 2022 г. и се очаква да нарасне до 

6,4% през 2023 г. и да има лек спад до 6,3% през 2024 г. Рязкото увеличение на цените 

на едро на газа и електроенергията се пренесе бързо в цените на дребно, които се очаква 

да останат високи през следващата година. Прогнозира се прехвърлянето на увеличените 

разходи към компонентите на основната инфлация, включително чрез по-високи заплати, 

да поддържа инфлацията висока през прогнозния хоризонт. Като такава общата 

инфлация се очаква да достигне 6,2% през 2023 г., преди да се забави до 3,3% през 

2024 г. на фона на постепенното падане на цените на енергията. Енергийната криза и 

икономическото забавяне натоварват допълнително публичните финанси. Въпреки че 

свързаните с пандемията правителствени мерки натежаха значително по-малко върху 

публичните финанси през 2022 г., отколкото през 2021 г., бюджетните разходи за мерки 

за смекчаване на въздействието на високите цени на енергията поддържат 

прогнозирания бюджетен дефицит на високи нива през 2022 г., на 5,2 % от БВП в 

сравнение с 5,6 % от БВП през 2021 г. Предвижда се по-високите разходи от 

автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор и социалните придобивки 

към нарастващите потребителски цени да бъдат само частично компенсирани от 

въздействието на по-високите заплати и покупателната способност върху приходната 

страна. През 2023 г. се предвижда държавният дефицит да нарасне допълнително до 5,8 

%, отразявайки влошаващата се макроикономическа обстановка, докато цената на 



мерките, свързани с енергетиката, се очаква да намалее на фона на обявеното 

постепенно премахване на повечето от тях през първото тримесечие от 2023 г. В същото 

време се очаква автоматичното индексиране на заплатите в публичния сектор и 

социалните придобивки, нарастващата лихвена тежест, както и по-ниските приходи от 

корпоративен данък поради по-ниски маржове на печалба, също се очаква да имат 

отрицателно въздействие върху държавния бюджет баланс. През 2024 г. се предвижда 

правителственият баланс леко да се стесни до 5,1% от БВП, тъй като се предполага, че 

кризисните мерки ще бъдат оттеглени и се очаква икономическите перспективи да се 

подобрят. Все още високият държавен дефицит през 2024 г. също ще отразява ръста на 

некризисните текущи разходи. 

 

Основни макроикономически показатели: 

 

Indicators                                                2021 2022 2023 2024 

GDP growth (%, yoy)                                     6,1   2,8   0,2   1,5 

Inflation (%, yoy)                                     3,2  10,4   6,2   3,3 

Unemployment (%)                                     6,3   5,8   6,4   6,3 

General government balance (% of GDP)    -5,6  -5,2  -5,8  -5,1 

Gross public debt (% of GDP)            109,2 106,2 107,9 108,6 

Current account balance (% of GDP)  0,4       -2,7  -2,9  -2,6 

 

Природни ресурси: 

 

Белгия е разделена на три основни региона. Северозападният район се състои от 

крайбрежни равнини, централният район има плата, а Югоизточният район се състои 

главно от хълмове и възвишения. В страната има много природни ресурси като 

плодородна земя, въглища, карбонати, варовик, черен мрамор, ели, диаманти, цинк, 

олово, желязо и силициев диоксид. 

 

Условия за развитие на селското стопанство: 

 

Белгия има изобилие от плодородни земи, особено в Централния регион. Приблизително 

26% от земята в Белгия се използва за селскостопански дейности. Страната също има 

благоприятен умерен климат, който е добър за земеделието, а по-голямата част от 

фермерите в Белгия са едри земеделски производители. Европейската държава е основен 

производител на селскостопански продукти като млечни продукти, птиче месо, плодове, 

зеленчуци, ечемик, картофи, тютюн и зърнени храни. За да произвежда големи 

количества земеделска продукция, Белгия прилага високотехнологични земеделски 

техники. Някои от новите прилагани методи са научните изследвания и модерната 

селскостопанска техника. През последните три десетилетия селскостопанската 

продукция на Белгия се увеличи значително с приемането на съвременни методи за 

земеделие. Селскостопанският сектор в Белгия е важен за икономиката, тъй като 

продуктите, отглеждани в Белгия, се консумират локално и се изнасят за съседните 

европейски държави. Освен това в индустрията работят около 2% от населението на 



страната. В Белгия се намират големи гори от ела. Дърветата растат главно в хълмистата 

част на Ардените. Една от известните гори на Белгия е Синята гора, разположена близо 

до столицата на страната Брюксел. Повечето гори в Белгия са в защитени територии. 

Красивите гори са туристическа атракция, поради което допринасят за туристическия 

сектор на страната. Горите също така осигуряват безопасно местообитание за животните 

и растенията, които да процъфтяват. Горите са източник на храна и лекарства за 

белгийците. Накрая, дърветата осигуряват дървен материал за основната 

дървообработваща промишленост в страната. Част от дървесината от белгийските гори 

се изнася за други европейски държави. 

 

Степен на развитие на отделните сектори: 

 

Белгия има богати находища на въглища. През 19-ти и 20-ти век Белгия има 

процъфтяваща въгледобивна индустрия. Основните минни обекти в Белгия се намират в 

югоизточната част на страната. Въгледобивът започва в началото на 19-ти век и се 

извършва в продължение на много десетилетия. През 19-ти век въглищата са важна 

стока, която захранва основните индустрии в страната. Въпреки това, поради лошите 

метеорологични ефекти, свързани с производството на въглища, Белгия изостави добива 

на въглища през 2016 г. Белгия се присъедини към шест други европейски държави, 

които спряха производството на въглища в опит да намали глобалното затопляне. 

 

Белгия има богатство от карбонатни находища. Залежите се намират в северната част на 

страната. Карбонатите съществуват в много различни форми като доломит, варовик и 

сидерит. Карбонатите, извлечени от минните обекти в Белгия, имат много приложения. 

Някои от отраслите, които разчитат на карбонати, включват индустрията с газирани 

напитки, строителния сектор, добива на желязо, производството на цимент и при 

производството на стъкло. Повечето карбонати се използват локално. Белгия изнася 

някои от карбонатите в чужди държави като Танзания. 

 

Силициевият двуокис е форма на пясък, която се намира в изобилие в Белгия. Добивът 

на силициев диоксид в Белгия започва още през 19 век. През 2000 г. Белгия произвежда 

приблизително четири метрични тона силициев диоксид. Водещият световен 

производител на силициеви продукти - Evonik - има своите основни операции в Белгия. 

Компанията построи основното си производствено съоръжение през 2019 г. в белгийския 

град Антверпен. Силициевият диоксид се използва в различни сектори като лепила, 

строителна индустрия, стоматологични продукти и изолационни материали. 

Произведеният в Белгия силициев двуокис се изнася в целия свят. 

Белгия има цинк и олово като част от природните си ресурси. Добивът на цинк започва 

от 14-ти век. Страната е дом на най-големия в света производител на цинк-нирстар. Само 

през 2018 г. компанията е произвела 270 000 метрични тона цинк и 55 000 метрични тона 

олово. Към момента тези данни са нараснали с приблизително 20%. През 1946 г. оловно-

цинковите мини временно са затворени поради няколко предизвикателства в процеса на 

добив, като обезводняване и огнеупорни руди. 

Белгия има няколко железни руди в рамките на своите граници. В предвоенния период 

Белгия е един от големите износители на желязо в Европа. През последното десетилетие 

производството на желязо и стомана в страната непрекъснато нараства. Това увеличение 

се дължи на нарастването на търсенето на стомана и на разрастващия се автомобилен 



сектор в Белгия и други страни. От 2017 г. Белгия се нарежда на осмо място сред най-

големите износители на стомана в света. През тази година страната изнася 5 милиона 

метрични тона стомана. Повечето от желязото и стоманата, произведени в Белгия, се 

изнасят в повече от 160 страни по света. Някои от най-големите пазари за белгийски 

продукти от желязо и стомана включват Франция, Турция, Германия, Обединеното 

кралство и Холандия. Някои от основните употреби на стомана включват строителния 

сектор, автомобилната промишленост и производството на машини. В стоманодобивната 

п  

Централното географско разположение на страната на континента заедно с добре 

развитата транспортна мрежа е помогнало на страната да развие силно диверсифицирана 

икономика с широка комбинация от производство, транспорт, високи технологии и 

услуги. Индустриите в страната са съсредоточени в силно населените части на страната 

като Фландрия в северната част на страната. Страната разчита изцяло на изкопаеми 

горива от други страни и планира да затвори всичките седем атомни електроцентрали. 

Белгия е регионален логистичен център и неговата икономика е уязвима от промени в 

търсенето в чужбина, особено с други търговски партньори на Европейския съюз. 

Приблизително ¾ от търговията на страната е с други страни-членки на ЕС. 

 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Изписани са по азбучен ред на латиница: 

 

ADB – Азиатска банка за развитие 

AfDB – Африканска банка за развитие 

Australian group - Австралийска група 

BENELUX - Бенелюкс 

BIS - Банка за международни договори 

CD - Общност на демокрациите 

CE - Международна организация по сертифициране 

CERN - Европейска организация по ядрени изследвания 

EAPC - Евроатлантически съвет за партньорство 

EBRD - Европейска банка за възстановяване и развитие 

ECB - Европейска централна банка 

EIB - Европейска инвестиционна банка 

EITI - Инициатива по прозрачността на добиващите индустрии 

EMU - Европейски валутен съюз 

ESA - Европейска космическа агенция 

EU - Европейски съюз 

FAO - Организация по храните и селското стопанство 

FATF - Група със специално предназначение по финансови въпроси 

G–9 - Група на деветте страни 

G-10 - Група на десетте страни 

IADB – Американска банка за международно развитие 

IAEA – Международна агенция по атомна енергия 

IBRD - Международна банка за възстановяване и развитие 

ICAO - Международна организация по гражданска авиация 



ICC - Международна търговска камара 

ICCT - Международен център по контра тероризъм 

ICRM - Международно движение на червения кръст и червения полумесец 

IDA - Асоциация за международно развитие 

IEA - Международна агенция по енергетика 

IFAD - Международен фонд за развитие на селското стопанство 

IFC - Международна финансова корпорация 

IFRCS - Международна федерация на червения кръст и червения полумесец 

IGAD - Междуправителствен орган по развитието 

IHO - Международна хидрографска организация 

ILO - Международна организация на труда 

IMF - Международен валутен фонд 

IMO - Международна морска организация 

IMSO - Международна мобилна сателитна организация 

INTERPOL - Международна полицейска организация 

IOC - Международен олимпийски комитет 

IOM - Международна организация по миграцията 

IPU - Междупарламентарен съюз 

ISO - Международна организация по стандартизация 

ITSO - Международна организация по сателитни телекомуникации 

ITU - Международен съюз по телекомуникации 

ITUC - Международна профсъюзна конфедерация 

MIGA - Многостранна инвестиционна гаранционна агенция 

MONUSCO - Организация на ООН за стабилизационна мисия в демократична Република 

Конго 

NATO - Организация на Североатлантическия договор 

NEA - Агенция за ядрена енергетика 

NSG - Група на ядрените доставчици 

OAS - Организация на американските държави 

OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

OIF - Международна организация на франкофоните 

OPCW - Организация за забрана на химическите оръжия 

OSCE - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

Pacific Alliance - Тихоокеански алианс 

Paris Club - Парижки клуб 

PCA - Постоянен арбитражен съд 

Schengen Convention - Шенгенска конвенция 

SELEC - Югоизточен Европейски център за укрепване на законодателството 

UN - Организация на обединените нации 

UNCTAD - Конференция на ООН по търговия и развитие 

UNESCO - Организация на ООН по образование, наука и култура 

UNHCR - Организация на ООН по бежанците 

UNIDO - Организация на ООН по индустриално развитие 

UNIFIL - Временни сили на ООН за подкрепа на процесите в Ливан 

UNRWA - Агенция на ООН за подкрепа и трудова заетост 

UNTSO - Организация на ООН по контрол на процесите на примирие 

UPU - Универсален пощенски съюз 

WCO - Международна митническа организация 

WHO - Международна здравна организация 



WIPO - Световна организация по интелектуална собственост 

WMO - Световна метеорологична организация 

WTO - Световна търговска организация  

  

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

Белгийската икономика традиционно се характеризира с големи преки чуждестранни 

инвестиции (ПЧИ). Според последния доклад за световните инвестиции за 2022 г., 

публикуван от UNCTAD, притокът на ПЧИ се е увеличил значително, достигайки 25,5 

милиарда щатски долара през 2021 г. (от 11,9 милиарда щатски долара една година по-

рано), въпреки нестабилността поради продължаващата пандемия Covid-19. През 2021 г. 

запасите от ПЧИ намаляха леко до 604 милиарда USD от 617 милиарда USD през 

предходната година. Основните страни инвеститори остават Франция, Холандия, 

Люксембург, Швейцария, Япония, САЩ и Германия. Инвестициите продължават да са 

основно насочени към производство, финансови и застрахователни дейности, търговия 

на едро и дребно, електроенергия, газ, частни недвижими имоти, информация и 

комуникации, транспорт и складиране. Според последните данни на ОИСР притоците на 

ПЧИ са достигнали 4,1 милиарда щатски долара през първата половина на 2021 г., в 

сравнение с отрицателен баланс от 13,5 милиарда щатски долара през същия период 

една година по-рано. Инвестиционната привлекателност на Белгия може да се дължи на 

нейното стратегическо географско положение на кръстопътя на основните европейски 

пазари, нейното качество на транспортната, логистична и телекомуникационна 

инфраструктура, нейната търговия, специализирана в полуобработени и полуготови 

стоки, многоезична и квалифицирана работна сила и високи нива на покупателна 

способност. Стабилността на обществото, качеството на труда и инфраструктурата 

привличат проекти. В най-новата класация Doing Business, публикувана от Световната 

банка, Белгия е класирана на 46-то място от 190 страни, слизайки с едно място надолу в 

сравнение с предишното издание. Понастоящем няма ограничения за чуждестранна 

собственост или контрол в Белгия и няма разграничение между белгийски и 

чуждестранни компании. Предложението за федерален механизъм за скрининг обаче е в 

процес на разглеждане от камарата на представителите на Белгия: такъв предложен 

закон ще въведе механизъм за предварителен скрининг за инвеститори извън ЕС, които 

възнамеряват да инвестират в редица стратегически сектори (включително 

здравеопазване, енергетика, транспорт, изкуствен интелект и космическата индустрия, 

медии и др.).  

 

Преки чуждестранни инвестиции (млн. USD):              2019                     2020                   2021  

 

Вътрешен поток от преки чуждестранни инвестиции: 1,752                    11,913             25,577  

Наличност от преки чуждестранни инвестиции:           597 752              617 252           604 

647  

Брой инвестиции на зелено*:                                           209                       215                      

270  

Стойност на инвестициите на зелено:                             8,479                    4,986                

7,468 

Забележка: * Инвестициите на зелено са форма на преки чуждестранни инвестиции, при 

които компанията майка започва ново начинание в чужда държава чрез изграждане на 

нови оперативни съоръжения от нулата.  

 



Привлечени инвестиции от България: Преките чуждестранни инвестиции от България към 

Белгия за периода: януари – ноември 2022 възлизат на 39,8 млн. евро за 2020 година 

/по данни на БНБ/.  

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

 

Външната търговия на Белгия за периода: януари – септември 2022 г. със световните 

пазари /Европа, Азия, Америка, Африка, Океания, други пазари/ се идентифицира с 

нейния износ и внос към тези пазари, както следва: Износ: 448,794.4 млн. евро; Внос: 

453,000.2 млн. евро. 

 

От тези данни за износ и експорт се отличават пазарите на Европа, Азия и Америка, както 

следва: Европа – износ: 346,852.8 млн. евро; внос: 330,048.7 млн. евро; Азия – износ: 

38,889.9 млн. евро; внос: 69,813.4 млн. евро; Америка – износ: 38,334.1 млн. евро; внос: 

40,065.6 млн. евро 

 

Основни страни партньори при износ: Германия, Франция, Холандия, Обединеното 

Кралство, САЩ, Италия, Испания, Полша, Китай, Швеция  

 

Основни страни партньори при внос: Холандия, Германия, Франция, САЩ, Китай, 

Ирландия, Италия, Обединеното Кралство, Япония, Швейцария 

 

Външна търговия по три от най-водещите сектори: 

  

- Износ: минерални продукти – дял: 19,0% (85,264.2 млн. евро); машиностроене и 

машинно оборудване – дял: 8,1% (36,407.6 млн. евро); химически продукти – дял: 

27,7% (124,257.2 млн. евро) 

 

- Внос: минерални продукти - дял: 23,3% (105,596.0 млн. евро); машиностроене и 

машинно оборудване – дял: 10,1% (45,733.8 млн. евро); химически продукти – 

дял: 26,3% (119,089.8 млн. евро) 

 

 

Външна търговия по групи страни се осъществява паралелно със страните от евро зоната, 

с другите страни-членки на ЕС /тук е и България/, със страните от Европа, които са извън 

ЕС и с другите континенти на света.  

 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

Търговия 

 

Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на 

България. За 2022 г. износът на България за Белгия възлиза на 1,015,094 млрд. евро (в 

сравнение със същия период на 2021 г. износът за Белгия е бил 849,449 млн. евро, т.е. 

налице е ръст ), а вносът към България от Белгия е 856,378 млн. евро (спрямо същия 

период на 2021 г. вносът от Белгия е бил 608.690 млн. евро , т.е. и при вноса към 

България от Белгия се отчита ръст). Стокообменът между България и Белгия за 2022 г. е 



1,871,473 млрд. евро (за сравнение стокообменът за 2021 г. е бил 1,458,139 млрд. евро). 

Отчита се устойчива тенденция за растеж и поддържане на стабилен стокообмен между 

двете страни през последните години. Търговското салдо за 2022 г. е положително и е в 

размер на 158,716 млн. евро (за 2021 г. салдото е било също положително и в размер на 

240,759 млн. евро). Отново се отчита устойчива тенденция на запазване на положително 

търговско салдо, макар и с известно намаление на неговия размер, дължащо се на 

ограниченията в икономическата сфера, предизвикани от КОВИД пандемията, 

инфлационната и икономическата кризи и войната в Украйна.  

Основните сектори в износа на Белгия към България са: транспортно оборудване: 

25,1,7% от общия дял на износа към България; машинни елементи и оборудване: 20,2% 

от общия дял на износа към България; химикали: 15,0% от общия дял на износа към 

България. 

Основните сектори във вноса на Белгия от България са: базови метали: 48,1% от общия 

дял на вноса от България; транспортно оборудване: 13,3% от общия дял на вноса от 

България; машинни елементи и оборудване: 7,3% от общия дял на вноса от България. 

 

Инвестиции в България 

 

За периода януари – ноември 2022 г. преките чуждестранни инвестициите от Белгия  

България са в размер на 222,7 млрд. евро, а преките инвестиции на България в Белгия 

са в размер на 39,8 млн. евро. Тази статистика показва наличие на активна търговско-

икономическа дейност за привличане на много по-голям обем преки инвестиции от Белгия 

към България. 

 

Водещите сектори на инвестиционен интерес за Белгия в България са: медодобивната 

промишленост, химическата промишленост, пивоварната промишленост, електрониката, 

хранително – вкусовата промишленост и банковото дело. 

 

Белгийските фирми в България имат дългосрочни интереси и стратегия за развитие, 

създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват 

инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. Успешен бизнес в 

България развиват редица компании:    

KBC: Банкиране и застраховане от 2007 г.; придобиване през 2016 г. на третата по 

големина българска банкова група ОББ (която се слива със СиБанк) и ДЗИ; придобиване 

през 2021 г. на българските операции на Райфайзен Банк; KBC вече е една от най-

големите финансови институции в България. 

Solvay Sodi: Едно от най-големите производствени предприятия в България (Варна) 

Spadel: През 2017 г. придобиване на местния производител на минерална вода Девин 

Melexis: Производител на полупроводници, електронни елементи, печатни платки 

Puratos : Храна/хлебни продукти 

Агрополихим : Важен производител на химически торове 

Caroline Biss : Две производствени мощности за текстил, производство за собствени 

нужди и за други марки (Пловдив) 

Cordeel : Строителство и поддръжка 



Frisomat: Промишлени сгради – експерти в металните конструкции 

Освен големите инвеститори, интерес към България проявяват малки и средни 

предприятия в областта на текстилната промишленост, информационни и 

комуникационни технологии, селското стопанство, транспорта, логистиката, кетъринга и 

др. 

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на 

експортните кредити и инвестиции в България. 

 

Туризъм 

 

За периода  2022 г. общият брой белгийски туристи, посетили България, възлиза на 110 

703 хил. души 47 142 хил. души /по данни на МТ/. За сравнение 2021 г. броя белгийски 

туристи, посетили България е 47 142 хил. души, т.е. отбелязва се висок ръст на засилет 

туристически поток от Белгия към България, като привлекателна туристическа 

дестинация. Белгия се нарежда на 9-то място по посещаемост на белгийски туристи в 

България от общия брой държави членки на ЕС, или на 17-то място от общо 50 държави 

в световен план, за които се води статистика на туристическите посещения в България.   

Наблюдава се един сериозно изразен стабилен интерес от страна на белгийските туристи 

и туроператори, за които България вече е все по-добре позната и привлекателна 

туристическа дестинация, както за летен, така и за зимен туризъм. Все още обаче 

съществува потенциал, който може да бъде развит.  

Посолството разпространява при поискване и при участие в различни туристически 

форуми, актуални икономически и туристически материали за България и нейните 

популярни курорти и забележителности на съответните белгийски институции, тур 

оператори, туристически агенции, неправителствени организации, училища и граждани, 

с цел популяризиране на България като надеждна инвестиционна и туристическа 

дестинация. 

 

 

ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

 

Договорно-правната база между двете страни е добре развита и е предпоставка за 

активно развитие на двустранните търговски отношения: 

 

 1957 г. - Спогодба за въздушни съобщения; 

 1960 г. - Спогодба за плащане между България, БЛИС и Кралство Белгия; 

 1966 г. - Ветеринарно-санитарна конвенция; 

 1967 г. - Спогодба за културно сътрудничество; 

 1969 г. - Спогодба за международни превози по шосе; 

 1975 г. - Конвенция за международни ж.п.превози; 

 1976 г. - Спогодба за мореплаване; 

 1978 г. - Консулска конвенция; 

 1981г. - Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо 

сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни; 



 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, в сила от 1991 г.; 

 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на 

инвестициите, в сила от 1994 г.; 

 1991 г.- Споразумение за сътрудничество в здравеопазването и медицинската 

наука; 

 1994 г. - Съвместна политическа декларация между България и Белгия; 

 Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на 

Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. - в Брюксел, в сила от 

юни 2000 г.; 

 Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и 

Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г. 

 Програма за сътрудничество за периода 2009-2011 г. между правителството на 

РБ и правителството на Фландрия, подписана на 02.04.2009 г., ДВ 

бр.34/08.05.2009 г. 

 Работна програма за периода 2009-2011 г. за сътрудничество между 

правителството на РБ и правителството на Валония/Брюксел, подписана на 

03.04.2009 г., ДВ бр.34/08.05.2009 г. 

 Работна програма за периода 2013-2015 г. в изпълнение на Спогодбата за 

сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и 

правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, 

от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и 

Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица, одобрена с РМС № 

1013/12.12.2012 г., в сила от 20.12.2012 г. 

Важни институции и водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и 

браншови организации: Всички федерални и регионални министерства, с ресор 

икономика и външна търговия; Белгийска агенция за външна търговия; Белгийска 

федерация на търговските камари; Фламандаска търговско-промишлена палата; Агенция 

за търговия и инвестиции на Фландрия; Търговско – промишлена палата на Брюксел; 

Агенция за инвестиции и външна търговия на Валония; локални търговски камари и 

браншови организации. 

 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 

Посолство на Република България в Кралство Белгия и Велико Херцигство 

Люксембург 

Avenue Moskicki, 7, 1180 Uccle; Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66 

E-mail: embassy.brussels@mfa.bg 

 

Служба по търговско – икономическите въпроси 

Avenue Moskicki, 7, 1180 Uccle; Brussels, Belgium 

Тел: +32 2 280 34 63 

E-mail: b.pationov@mi.government.bg 

 

Изготвил: Божидар Патинов, ръководител СТИВ, пълномощен министър 
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