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РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ – БИЗНЕС КОМПАС 2020 

/август 2021 г./ 
 

  

 

Обща информация 

Официално название:     Република Хърватия 

Обща територия:      56 594 кв.км. 

Континентална територия:    55 974 кв.км. 

Морска територия:     620 кв.км. 

Население:       4 208 973 души (юли 2021 г.) 

       (хървати 90.4 %, сърби 4.4 %, други 4.4 %) 

Столица:       гр. Загреб  

(около 685 000 души към 2021 г.) 

Основни градове:     Загреб, Сплит, Риека, Осиек, Задар  

Официален език:     хърватски език 

Валута:      Хърватска куна (HRK) - 1 € е около 7,50 куни 

Национални празници:    1 май – Ден на труда 

30 май – Ден на държавността  

22 юни – Ден на антифашистката съпротива 

5 август – Ден на победата, национален ден 

на благодарността, ден на ветераните 

18 ноември – Ден за възпоменание на 

жертвите от Отечествената война 

Република Хърватия е разположена в Югоизточна Европа. На север граничи със Словения и 

Унгария, на изток със Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, а на югозапад има излаз 

на Адриатическо море.  
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Островите на Хърватия са отличителна черта на цялото далматинско крайбрежие на страната 

по Адриатическо море. Те са част от т.нар. далматински тип бряг и са разположени край 

бреговете, като по правило имат продълговата форма успоредно на крайбрежието. Общият 

им брой е почти 1 200 острова, като само 47 от тях са обитаеми. По-големите от тях са о-в 

Кърк, Црес, Брач, Хвар, Паг, Корчула, Дуги оток, Млет, Раб, Вис. 

Трите най-дълги реки в Хърватия са Сава (562 км.), Драва (305 км.) и Купа (296 км.), а най-

големите и популярни езера са: Козяк и Прошчанско езеро (част от националния парк 

“Плитвички езера“). 

Република Хърватия административно е разделена на следните 20 жупании (райони): 

Биеловарско-билогорска (Bjelovar-Bilogora), Бродско-посавска (Brod-Posavina), 

Дубровнишко-неретванска (Dubrovnik-Neretva), Истрийска (Istria), Карловацка (Karlovac), 

Копривнишко-крижевска (Koprivnica-Krizevci), Крапинско-загорска (Krapina-Zagorje), Лишко-

сенска (Lika-Senj), Меджимурска (Medimurje), Осиешко-баранска (Osijek-Baranja), Пожежко-

славонска (Pozega-Slavonia), Приморско-горанска (Primorje-Gorski Kotar), Шибенишко-

книнска (Sibenik-Knin), Сисашко-мославска (Sisak-Moslavina), Сплитско-далматинска (Split-

Dalmatia), Вараждинска (Varazdin), Вировитишко-подравска (Virovitica-Podravina), 

Вуковарско-сремска (Vukovar-Syrmia), Задарска (Zadar), град Загреб (Zagreb), Загребска 

(Zagreb county). Всяка жупания се състои от общини и градове, които общо надвишават 500. 

Бившата 21-ва "Жупания град Загреб" е обединена със Загребска жупания през 1995 г. Град 

Загреб получава особен статут на самостоятелна административна единица през 1997 г. 

Според правилника за местните гербове и знамена жупанските знамена трябва да са 

съставени от 2 цвята, с поставени гербове по средата или в десния край на знамето. 

 

Кратък исторически обзор 

Хърватите са славянски народ, който се заселва по днешните хърватски земи през 7 век. 

Средновековното хърватско кралство през 1102 г. подписва Pacta Conventa - съглашение с 

унгарския крал, който поема управлението на Хърватия. В средата на 15 век унгарското 

кралство търпи тежки удари от разширяващата се Османска империя, поради което 

Хърватският сабор (парламент) поканва Хабсбургите да поемат управлението на Хърватия. 

След редица войни, през 18 век голяма част от хърватските земи са освободени, но Хърватия 

става административно зависима от Унгария. След продължително владение на хърватското 

адриатическо крайбрежие от Венеция, през 1813 г. то става австрийска провинция.  

След Първата световна война и разпадането на Австро-Унгария, Хърватия влиза в 

Кралството на сърби, хървати и словенци, което през 1929 г. е преименувано на Кралство 

Югославия. Полуостров Истрия, Риека и Задар попадат под италианска власт. Окупацията на 

Югославия от хитлеристка Германия създава възможност през 1941 г.  радикалната партия 

начело с Анте Павелич да вземе властта, провъзгласявайки Независима хърватски държава 

просъществувала до 1945 г.  
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На 29.11.1945 г. Учредителната скупщина в Белград провъзгласява създаването на 

Федеративна Народна Република Югославия, преименувана през 1963 г. на Федеративна 

социалистическа република Югославия, включваща и Хърватия. 

Република Хърватия обяви независимост на 25 юни 1991  г. след проведени демократични 

избори. През същата година започва война с военните части на остатъчна Югославия, която 

завършва през 1995 година. През 1992 г. Хърватия е приета за пълноправен член на 

Организацията на обединените нации (ООН). През 2008 г. военно-политическият блок НАТО 

изпраща писмо до Хърватия, в което кани страната да започне официално преговори за 

присъединяване към организацията. На 1 април 2009 г. държавата е приета за член на 

НАТО. На 1 юли 2013 г. Хърватия се присъединява към ЕС. 

 

Форма на управление 

Хърватия е парламентарна република. Държавен глава на Хърватия е президентът, който се 

избира за пет години. Освен че е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, 

президентът предлага министър-председателя, който се назначава от Хърватския сабор 

(Парламент). 

Изпълнителната власт в страната се осъществява от правителството. Начело на хърватското 

правителство е министър-председателят. 

Правителството, като изпълнителна власт, предлага проектозакони и проектобюджет, 

изпълнява законите и води външната и вътрешната политика на страната. 

Хърватия има триинстанционна съдебна система: върховен съд, жупанийски (окръжни) 

съдилища и общински (районни) съдилища. Конституционният съд е компетентен по 

въпроси, свързани с конституцията. 

 

Президент 

На 18 февруари 2020 г. в длъжност като пети президент на Хърватия встъпи Зоран 

Миланович (номиниран от СДП и избран на 5 януари 2020 г. на втори кръг). 

 

Парламент (Сабор) 

Парламентът (Хърватският сабор) е еднокамерен, с максимум 160 народни 

представители, които се избират за четиригодишен мандат. След изборите на 5 юли 2020 г. 

броят на депутатите е 151 със следното разпределение:  

 
Партия мандати Процент от 

гласовете 

Хърватска демократична общност (ХДО) 66 37.26% 
 

Социалдемократическа партия (СДП) 41 24.87% 
 

„Отечествено движение“ 16 10.89% 

Консервативното движение МОСТ 8 7.39% 

Представители на малцинствата 8  
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Ляво-зелена коалиция „Можем“ 7 6.99% 

Либерална коалиция Далия Орешкович – 
„Паметно“ – „Фокус“ 

3 3.98% 

Хърватска народна партия – либерали 1 1.3% 
 

Реформисти 1 1.01% 
 

 

От 22 юли 2020 г. за Председател на хърватския парламент е избран д-р Гордан 

Яндрокович, член на Хърватския демократичен съюз. 

Министър-председател е Андрей Пленкович (24 юли 2020 г.), а Министър на външните 

работи - Гордан Гърлич Радман (24 юли 2020 г.). 

 

Икономика и основни макроикономически показатели на Хърватия 

 

Природни ресурси 

В Хърватия има залежи на нефт, природен газ, въглища, боксит, нискокачествена желязна 

руда, калций, гипс, естествен асфалт, слюда, глина, сол, ходроенергия.  

Хърватската петролна копмания ИНА (INA – Industrija nafte d.d. - www.ina.hr) има водеща 

роля в петролния бизнес, както на местно ниво, така и в регионален мащаб. Тя има силни 

позиции в дейности свързани с проучването и добив на нефт и природен газ, преработката 

на нефт, както и в разпространението на нефт и нефтопродукти. Компанията е създадена 

през 1964 г. чрез сливането на Нафтаплин (Naftaplin - компания за проучване и добив на 

нефт и газ) и рафинериите в Риека и Сисак. Днес ИНА е акционерно дружество, като 

унгарска компания MOL Plc. (49,1%) и Република Хърватия (44,8%) са нейните най-големи 

акционери. Към 2018 г. останалите около 6 % приндалежат на миноритарни акционери, 

частни и институционални инвеститори. Акциите на ИНА са регистрирани на Загребските 

фондови борси от 01.12.2006 г., a към края на 2017 г. компанията има 10,782 служители и 

управлява регионална мрежа от 495 бензиностанции в Хърватия и съседните страни. Освен в 

Хърватия, ИНА осъществява дейности по проучване и добив на нефт и природен газ в 

Близкия Изток и Африка (Ангола и Египет). Компанията се състои от няколко дъщерни 

дружества, които са изцяло или частично притежавани от ИНА. Седалището на INA Group е в 

Загреб, а през последните години Хърватия прави опити да упражнява по-голям контрол над 

ИНА предвид събитията около компанията. 

 

Икономическо развитие по сектори   

 

Основни индустрии в Хърватия са туризъм, промишлено производство и селско стопанство. 

Промишленото производство представлява около 21% от хърватския БВП. Най-бързо 

развиващите се и значими сектори в преработващата промишленост са: храни и напитки 

(24 % от преработващата промишленост), производство на фармацевтични и химически 

продукти (11 %), производители на електрически машини и оборудване (9 %) и каучук, 
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пластмаса и др. изделия от кожа и хартия (9 %). Преработващата промишленост генерира 

15,5 % от брутната добавена стойност, малко под средното за ЕС. Над 21 000 предприятия в 

Хърватия са регистрирани в преработващата промишленост, като работещите в тях почти 

300 000 души генерират около 20 милиарда долара оборот годишно. 

 

Туризъм 

В Хърватия туризмът е основна индустрия, който представлява около 20 % от БВП на 

страната, а приходите от туристическата индустрия се изчисляват на около 9,5 милиарда 

евро. Ефектът от туризма в страната се усеща във всички части на икономиката, тъй като 

води до увеличаване на обема на предприятията, лятна сезонна заетост и поръчки за 

преработваща индустрия. Туризмът в страната се приема като експортна търговия, тъй като 

намалява външнотърговския дисбаланс в страната. Историята на туризма в страната може 

да се проследи до средата на 19 век през около 1850 г. и той се развива успешно от това 

време. 

Статистическите данни през юли 2021 г. показват постигнати на 90 % резултати в 

туристическия сектор в сравнение с тези, през месец юли на рекордната 2019 г.  

През юли 2021 г. в Хърватия е имало 3,7 милиона гости и 25 милиона нощувки, т.е. 47 % 

повече пристигания и 33 % повече нощувки, отколкото за същия период на миналата 

година. В същото време чуждестранните туристи са реализирали 21,6 милиона нощувки, 

докато местните туристи са реализирали 3,3 милиона нощувки. Това са първите данни на 

системата eVisitor, която съдържа туристически трафик, реализиран в търговски и 

нетърговски обекти и морски чартър (система eCrew). В сравнение с резултатите през 2019 

г., през юли тази година 80 % от пристигащите и 81 % от нощувките са реализирани през 

юли 2019 г. 

Най-много туристически нощувки са реализирани в Истрийска област (6,7 милиона), 

Сплитско-Далматинска област (4,7 милиона) и Приморско-горска област (4,7 милиона), като 

следват Задарска област(4,3 милиона нощувки), Шибенско-Книнска област (1,9 милиона) и 

Дубровничко-Неретванска област (1,5 милиона). Наблюдавайки резултатите от 

дестинациите, най -голям брой нощувки през юли са реализиран в Ровин (909 000 хиляди), 

Вир (856 000) и Пореч (734 000). По отношение на пазарите най-голям брой нощувки през 

юли са реализирали чуждестранни гости от Германия (4,4 милиона), Словения (3,7 

милиона), Полша (2,4 милиона), Чехия (2 милиона) и Австрия (1,9 милиона). Според типа 

на настаняване най -много нощувки са реализирани в домакинства, лагери и хотели.  

Изключително добрите резултати и тенденции в туристическия трафик през юли, както и до 

момента са в резултат от много добра подготовка на сезона от целия туристически сектор, 

но и от факта, че страната е възприета като най -безопасната туристическа дестинация в 

Средиземноморието. В сравнение с рекордната 2019 г., в момента Хърватия е на около 63 

% от резултатите, а плановете за август и септември също се очертават като много добри.  

През първите седем месеца на тази година в Хърватия са реализирани 6,3 милиона гости и 

36,9 милиона нощувки, което е с 51 % повече пристигания и 39 % повече нощувки, 
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отколкото през първите седем месеца на 2020 г. Гостите от Германия (6,8 милиона), 

Словения (5,2 милиона) и Полша (3,3 милиона) са прекарали най -много нощувки в 

Хърватия. Най-много туристически нощувки са реализирани в Истрия (10,3 милиона), 

Приморско-Горска област (6,8 милиона) и в Сплитско-Далматинска област (6,6 милиона), 

докато най-популярните дестинации са Ровин с 1,6 милиона нощувки, Пореч (1,2 милиона) ) 

и Вир (1,1 милиона). 

Перспективен медицински туризъм 

Хърватия е привлекателна и все по-популярна туристическа дестинация с преобладаващ в 

момента летен туризъм. В момента Министерство на туризма работи за удължаване на 

сезона чрез разработване на различни сегменти на туризма, включително медицински 

туризъм. Хърватия има предимства за развитие на медицински туризъм: има безопасни, 

висококачествени и достъпни лечения в стоматологична и козметична хирургия, физическа 

терапия и медицинска рехабилитация. 

Частните здравни заведения управляват пазара на медицински туризъм в Хърватия. 

Столицата, Загреб, призна ползите от медицинския туризъм и активно работи за неговото 

популяризиране чрез Загребския клъстер на здравен туризъм. Асоциацията за развитие на 

медицински туризъм е най-активната неправителствена институция, докато индустрията за 

здравен туризъм (HTI) е един от водещите организатори на конференции за индустрията на 

здравния туризъм в Европа. Тези асоциации събират частни доставчици на здравни услуги и 

организират ключовите местни мероприятия за медицински туризъм. 

Денталният туризъм привлича най-много медицински туристи в Хърватия, главно от Италия, 

Германия, Австрия и Обединеното кралство. Материали и техники, използвани от 

зъболекарите в Хърватия, отговарят на най-високите стандарти за качество, в крак с най-

новите световни тенденции, определени от световно известни производители на оборудване 

и консумативи. Зъбните импланти и протези са най-използваните услуги, с около 50 % по-

ниски цени в сравнение със Западна Европа. Най-голямата клиника, занимаваща се с 

дентален туризъм, е Rident, която обслужва около 50 000 чуждестранни пациенти годишно. 

Водещите клиники за медицински туризъм са: очна клиника Светлост, Специална болница 

по ортопедия "Света Екатерина", Радиохиругия за лечение на тумори и естетична 

Поликлиника Багатин. Тези клиники са основните купувачи на медицинско оборудване и е 

най-вероятно да експериментират с нови медицински техники или устройства. 

Уелнес туризмът в Хърватия се провежда главно в термични и медицински 

рехабилитационни болници чрез мрежа от над 20 рехабилитационни и уелнес центрове. 

Този сегмент на медицински туризъм има най-голям брой обявени инфраструктурни 

проекти, включително китайска инвестиция в Крапински Топлице на стойност 25 милиона 

долара. 

Пазарът на медицинско оборудване в Хърватия е доминиран от вноса, главно от страни от 

ЕС, доставян чрез местни дистрибутори. Някои от водещите хърватски дистрибутори 

включват Medika, Medical Intertrade и Stoma Medical. 
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Най-голямата конференция за медицински туризъм в Хърватия е индустрията за здравен 

туризъм (HTI) – провежда се в Загреб в началото на март. Преди пандемията през 2018 г., 

конференцията събра над 400 участници от 40 страни и най-големите световни експерти от 

областта на здравния туризъм. Друго ключово събитие е Адриатическият форум за здраве и 

инвестиции, който се провежда в Загреб, през месец октомври и е под егидата на 

Президента. 

 

Преработваща промишленост 

Производствената листа на страната се формира основно от химикали и пластмаси, 

металообработващи машини, метални изделия, електроника, чугунени и валцувани 

стоманени продукти, алуминий, хартия, изделия от дърво, строителни материали, текстил, 

корабостроене, рафиниране на нефт и нефтопродукти, храни и напитки, туризъм. 

Преработващата промишленост в Хърватия има дълга история, която датира от 19 век, 

когато няколко браншови индустрии развиват страната като дърводобив, хранително-

вкусова промишленост, корабостроене, обувки и обработка на кожа и текстилно 

производство. В момента производството в Хърватия до голяма степен се основава на храни 

и напитки, които представляват 24% от общите приходи от производство в страната. 

Страната притежава по-добре развита лека индустрия от другите държави, съставляващи 

бивша Югославия. Нейните главни производствени направления включват химикали и 

пластмаси, машинни инструменти, обработени метални продукти, електроника, чугунени и 

стоманени продукти, алуминиева обработка, хартия и целулоза, строителни материали, 

текстил, корабостроене, петрол и петролни продукти, храни и напитки. Основната част 

(95%) от износа обхваща индустриални продукти. 

Производство на храни и напитки  

Общият внос на Хърватия в хранителни продукти варира около малко над 2 милиарда 

долара. През последните няколко години процъфтяващият туризъм по крайбрежието на 

Далмация и възстановяването на потребителското търсене в градските райони стимулира 

търсенето на потребителски храни, което се доказва от нарастването на броя на 

супермаркетите. Продължаващата световна икономическа криза до известна степен забавя 

растежа. Перспективни за внос в Хърватия са пресни плодове и зеленчуци, както и сокове, 

преработени плодове и зеленчуци. 

Освен това Хърватия е голям вносител на свинско месо. От 2018 г. вносът на свинско месо 

достигна рекордните 258 милиона долара, най-вече от ЕС (Германия и Испания).  

Вносът на говеждо говеждо месо през същата година възлиза на 111 милиона долара, 

състоящ се предимно от пресни / охладени или замразени продукти.  

Освен това Хърватия няма индустрия за производство на храни за домашни любимци и 

внася цялото си потребление. Годишно страната внася храна за домашни любимци на 

ориентировъчна стойност от 61 милиона долара, което е пазарна ниша за производителите 

на хранителни продукти за домашни любимци.  
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Освен това Хърватия предоставя уникална възможност на чуждестранните 

винопроизводители да реализират своите средно и по-висококачествени вина на пазара, 

който годишно се реализира внос на вино на обща стойност над 36 милиона долара.  

Друг интересен сектор са дървесните ядки. Хърватия е внесла дървесни ядки на стойност 

35 милиона долара.  

Въпреки че Хърватия е нетен износител на риба и морски продукти, внася и значително 

количество. Годишно Хърватия внася риба и морски дарове над 155 милиона долара, 

предимно от Испания и Италия. Очаква се търсенето на прясноводна риба и морски дарове 

да се увеличи със съвременните промени в хранителните навици и нарасналото търсене от 

туризма. 

Хърватската промишленост за производство на млечни продукти, птици и свине стимулира 

търсенето на соя и брашно от соя. В момента за консумация от човека за хърватския пазар 

са приемливи само соя без ГМО. 

 

Селско стопанство 

Хърватия основно произвежда полски култури (пшеница, царевица, ечемик, захарно 

цвекло, слънчоглед, рапица, люцерна, детелина); зеленчуци (картофи, зеле, лук, домат, 

черен пипер); плодове (ябълки, слива, мандарини, маслини), грозде за вино; добитък 

(говеда, крави, прасета) и млечни продукти. 

Земеделието в Хърватия се извършва в по-малко от 1/4 от земната площ на страната и 

представлява по-малко от 1/10 от БВП на страната. Понастоящем повечето други 

земеделски земи са частна собственост и повечето земеделски стопанства са много малки за 

рентабилно производство. Земеделските продукти от Хърватия се изнасят в различни 

страни като Италия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Словения. Славония е най-

плодородният земеделски регион в Хърватия и често е наричан житницата на Хърватия. 

Земеделието в Славония се характеризира с капиталоемки, мащабни земеделски стопанства 

и пазарно ориентирано производство. 

Хърватия разполага с 1,3 милиона хектара (ха) земеделска земя. Освен това в Хърватия има 

около 2,2 милиона хектара гори. Хърватия е самодостатъчна в производството на пшеница, 

царевица, птици, яйца и вино, докато все още има благоприятни условия за производството 

на много други селскостопански продукти. Въпреки това вносът на селскостопански и 

хранителни продукти продължава да расте. Въпреки че селското стопанство само допринася 

около 4 процента за БВП, неговият дял е по-голям. По-голямата част от Хърватия е 

земеделска територия (92 %) и около половината от населението на Хърватия живее в тези 

райони. 

Предвид малкия размер на стопанствата и техния раздробен характер, политиките за 

преструктуриране в Хърватия са особено важни. Около 63,1 % от всички регистрирани 

стопанства имат по-малко от три хектара, докато средното търговско стопанство е 8,5 

хектара. Понастоящем хърватското селско стопанство се бори със собствеността върху 
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земята, размера на стопанствата (които са малки поради законите за семейно наследство) и 

остарелите поземлени книги. 

През 2018 г. Хърватия е внесла селскостопански стоки и свързаните с тях продукти за общо 

3,9 милиарда долара.  

 

Перспективен ключов сектор 

Хърватското правителство разбира значимостта на интелигентните технологии в 

индустриалното производство, което е разписано в стратегията eCroatia 2020 

(https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-Hrvatska/e-

Croatia%202020%20Strategy%20-final.pdf). Целите на Правителството са да трансформира 

икономиката и да подобри производителността чрез използване на $ 3.3. милиарди 

средства на ЕС за конкурентоспособност, изследвания и развитие и информационни и 

комуникационни технологии. Индустрия 2020 е Националната платформа за индустриална 

трансформация на хърватското правителство. Тя е свързана с Програмата на ЕС за цифрови 

технологии 2020. Платформата е основа за използване на 300 милиона евро от фондове на 

ЕС за създаване на интелигентни, дигитализирани компании и публични институции (тези 

проекти обикновено са 50 % финансирани от компанията, 25 % от местната власт и 25 % от 

средствата на ЕС). 

Според Индекса за цифрова икономика и общество (DESI) на Европейския съюз (ЕС) 2018 г. 

- Хърватия е на 22-ро място от 28-те държави-членки. Въпреки това като цяло ниските 

резултати в цифровата икономика, в Хърватия има десетки високотехнологични компании. 

Например най-мощният суперкомпютър в региона на Адриатика се намира в университета в 

Риека, най-бързият електрически хиперкарт Concept Two е разработен и произведен в 

Хърватия от Rimac Automobili; а най-използваната многофункционална роботизирана 

система за разминиране се произвежда от хърватската компания Dok-Ing. 

Над 70 % от населението на Хърватия използва интернет, а над 55 % има поне основни 

цифрови умения, което поставя Хърватия на 11-то място в Европейския съюз. Използването 

на интернет услуги в Хърватия е доста над средното за ЕС, като най-използваните услуги са 

новини, видео разговори, музика, видео и игри. Хърватският бизнес е бавен в интеграцията 

на дигиталните технологии, заемайки 21-во място в ЕС. Използването на облачни технологии 

– 22 %, е над средното за ЕС, но що се отнася до електронното споделяне на информация, 

то е в най-долните пет страни на ЕС. 

Общественото схващане в Хърватия е, че има висококачествени ИКТ специалисти с 

конкурентни заплати, които са привлекателни за аутсорсинг от чуждестранни компании. 

Въпреки това, процентът на ИКТ специалистите в Хърватия (3.3 %) е под средния за ЕС, а 

хърватското правителство възнамерява да увеличи процента чрез проекта за електронни 

училища. Проектът се финансира от европейски структурни и инвестиционни фондове за 

увеличаване на използването и интеграцията на информационните технологии в началните 

и средните училища. Първата фаза от  51 милиона долара от проекта за периода 2015-2018 

г. е оборудвала 10 % от хърватските училища с лаптопи, таблети, безжични мрежи и друго 
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ИКТ оборудване. Втората фаза е в периода 2019-2022 г. и обхваща останалите 90 % от 

училищата. Освен ИКТ оборудването, тази фаза ще включва разработването на учебни 

програми, модели на преподаване и обучение и професионално обучение на учители и 

служители в училищния мениджмънт. 

Фиксираното широколентово покритие на домакинствата в Хърватия е 99 %, което е над 

средното за ЕС. Обратно, бързото (67 %) и ултрабързото (34 %) широколентово покритие е 

сред най-лошите в ЕС, но струва най-много. Европейската комисия одобри инфраструктурен 

проект за 127 милиона долара за развитие на мрежа от ново поколение в селските райони и 

други региони в Хърватия, които не са икономични за частните оператори. Проектът се 

ръководи от хърватската държавна компания Odasiljaci i Veze и трябва да осигури 

симетрични скорости от 100 Mbps в тези райони до края на 2023 година. 

Платформата eCitizen стартира през 2014 г., за да обедини всички услуги за електронно 

управление и е под ръководството на Службата за електронно управление. През 2017 г. 

платформата предлага 43 eServices и 66% от интернет потребителите са я използвали за 

подаване на формуляри. Платформата за услуги за електронния бизнес все още не е 

внедрена. В стратегията eCroatia 2020, приета през май 2017 г., хърватското правителство 

очерта своя план за действие за прилагане на допълнителни електронни услуги за 

гражданите и бизнеса за ускоряване на комуникацията с публичната администрация и за 

повишаване на прозрачността на публичния сектор. Планираните проекти включват 

създаване на Център за споделено обслужване, правителствен облак и система за 

управление на информационната сигурност, както и по-нататъшно развитие на 

електронните услуги. 

Най-доброто представяне в рамките на електронното управление в Хърватия е използването 

на услуги за електронно здравеопазване. Приблизително 22 % от гражданите използват 

тези услуги, което е над средното за ЕС от 18 %. Националната здравна информационна 

система (CEZIH) предлага ePrecription, eRefferal, eBooking, Електронна здравна карта (EHR), 

Портал за пациенти, eSickLeave, eMedicalAids, както и услуги за eHealthcare и eWorkInjury 

за работодатели. 

Развитието на инфраструктурата на Smart City в Хърватия е на първоначално ниво, но 

напредва бързо. Около 50 % от хърватските градове вече са започнали процеса на 

изпълнение на един или повече проекти за интелигентно решение. Асоциацията на 

градовете насърчава разработването на концепции за Smart City и увеличаване на 

използването на средства от ЕС за проекти на Smart City. 

Дубровник е водещият Smart City в Хърватия, с проект за стратегия за интелигентен град, 

наречен Smart City Dubrovnik 2020. Местната агенция за развитие DURA координира 

стратегията, която предлага използването на интелигентни технологии в мобилността и 

инфраструктурата, икономическото развитие, управлението на публичната администрация и 

др. и качеството на живот. Дубровник има и първата умна улица в Хърватия, разработена в 

партньорство с T-Com. На улицата има многофункционална сензорна мрежа, инсталирана с 

обществено осветление, безжична високоскоростна интернет връзка, камери, които 
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наблюдават нарушенията в движението, интелигентно паркиране с безконтактни плащания 

и контрол на условията на околната среда. 

Загреб, столицата на Хърватия, също има силна инициатива Smart City. Някои от обявените 

проекти включват: проект за LED осветление за превръщане на градски светлини в 

интелигентна LED технология, който трябва да бъде приложен до 2020 г.; създаването на 

портал за отворени данни за консолидиране на местните градски услуги с общински и 

обществени услуги; и изпълнението на национален проект ePolice, който включва 

създаването на оперативен комуникационен център във всеки хърватски град и 

оборудването на полицейските служители с камери. 

Blockchain технологиите в Хърватия са в начален етап на приемане със силен акцент върху 

криптовалутите. Асоциацията за Blockchain и Cryptocurrencies е основният разработчик на 

пазара и предоставя списък на компаниите, работещи с blockchain технологията. 

Хърватското правителство участва в публични дискусии относно прилагането на блокчейн 

технологиите в здравеопазването, градоустройството и други области, но все още не са 

създадени конкретни проекти. 

Хърватия е в процес на транспониране на директивата на ЕС за сигурността на мрежовите и 

информационни системи (NIS Директива), която се очаква да засили търсенето на решения 

за киберсигурност. Министерствата на отбраната и вътрешните работи развиват своя 

капацитет за киберсигурност с план на правителствено ниво за създаване на 

разузнавателен център за киберсигурност в Загреб. 

 

Енергетика 

Хърватия внася около 50 % от общо 350 PJ (петаджули) консумирана енергия годишно. 

Внася 80 % от своите нужди от петрол, 40 % от неговия газ, 35 % от електроенергията и 

100 % от нуждите си от въглища. Като член на Европейския съюз (ЕС) от 1 юли 2013 г. 

Хърватия коригира своите регулации и планове за развитие на енергийния сектор, за да 

даде възможност за безпроблемна интеграция в европейския енергиен пазар и да гарантира 

диверсифицирано и устойчиво снабдяване с енергийни ресурси и подобрена енергийна 

ефективност.   

Хърватското правителство актуализира своята Енергийна стратегия, приета през 2009 г. Тя 

не е приложила старата стратегия, главно поради икономическата рецесия в Хърватия 

2009-2015. Новата стратегия е съсредоточена основно върху възобновяемата енергия и 

върху разпределението на енергийни ресурси (DER) - физически и виртуални енергийни 

активи, които са разположени в разпределителната мрежа при или близо до крайния 

потребител. В началото на 2019 г. правителството коригира регулаторната рамка, за да 

разработи интелигентна мрежа, която ще даде възможност на малките блокове, 

управлявани от домакинства или предприятия, да продават излишъка си от електроенергия 

в мрежата, въз основа на устойчив бизнес модел. 

В Хърватия има единадесет активни доставчици на електроенергия, като държавната 

хърватска компания за електроенергия HEP (www.hep.hr) все още е ключовият играч на 
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пазара. След присъединяването на Хърватия към ЕС, хърватският оператор HOPS за пренос 

на електрическа енергия (www.hops.hr) работи като държавна компания, независима от 

HEP. Тези компании ще играят важна роля в развитието на разпределението на енергийните 

ресурси в Хърватия. Според неотдавнашен анализ на световна консултантска фирма, 

местните разпределение на енергийните ресурси е ограничено основно до препродажба на 

внесено оборудване за слънчево отопление на домакинства и малки предприятия. Само 

няколко доставчици на разпределение на енергийни ресурси предлагат интегрирани 

решения с анализ на разходите и ползите, придобиване на разрешения, монтаж и 

поддръжка. Почти никой все още не предлага пълни крайни услуги, включително 

финансиране, застрахователен пакет, интеграция на локална мрежа и търговия с енергия. 

Въпреки това, има няколко местни компании, които се подготвят да пуснат такива бизнес 

модели за пълно обслужване през периода 2019-2020 г.  

Според анализа, Хърватия има голям потенциал за използване на слънчевата енергия под 

формата на DER. Хърватия има едно от най-високите количества слънчева радиация в 

Европа (3,4-5,2 кВтч/м2 на ден), но едно от най-ниските фотоволтаични мощности на глава 

от населението (12 Wp - по-ниско от Швеция и 40 пъти по-ниско от Германия). Най-

голямата възможност се намира по крайбрежието на Хърватия, което е залято от туристи, 

които претоварват капацитета на местната инфраструктура през лятото (през 2018 г. - 18,7 

милиона чуждестранни туристи са посетили Хърватия - страна с 4 милиона жители). 

Основни макроикономически показатели на Хърватия 

Основни показатели 2018 2019 2020 

БВП в евро 51 654 53 969 49.139 

БВП на глава от населението        

(в евро) 
12 632 13 270 12.141 

Реална стойност на БВП в % 2,7 % 2,9 % –8,4 

Инфлация 1,5 % 0,8 % 1,2 % 

Текуща сметка на платежния 

баланс  ( в млн. евро) 
982 1 571 - 

Текуща сметка на платежния 

баланс в % 
1,9 % 2,9 % - 

Износ на стоки и услуги              

(в млрд. евро)  
14 543 15 406 - 

Внос на стоки и услуги                           

(в млрд. евро) 
23 748 24 856 - 

Инвестиции (в млн. евро) 1 041 1 237   - 

Държавен дълг (в млн. евро) 42 710 40 877 40 624 

Държавен дълг в % 82,2 % 75,3 % 82,7 % 

Брутни международни резерви   (в 

млрд. евро) 
17.438 18.560 18.943 

* По данни на Хърватската народна банка от март 2021 г. 
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Ключови партньори във вноса на страната (2019 г.) 

Италия 14 %, Германия 14 %, Словения 11 %, Унгария 7 %, Австрия 6 % 

 

Ключови вносни стоки на страната 

Нерафиниран петрол, автомобили, рафиниран петрол, лекарства и медикаменти, 

електричество. 

Ключови експортни партньори на страната (2019 г.) 

Италия 13 %, Германия 13 %, Словения 10 %, Босна и Херцеговина 9 %, Австрия 6 %, 

Сърбия 5 % 

Ключови експортни стоки на страната 

Рафиниран петрол, лекарства и медикаменти, автомобили, медицински култури/ваксини, 

дървен материал. 

 

СПРАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА  ХЪРВАТИЯ /август 2021 г./ 

/*Съществува разлика в данните на двете страни/ 

I. Икономически отношения между България и Хърватия 

1. Стокообмен 

в млн.евро: 

Година Стокообмен Ръст% Износ Ръст% Внос Ръст% Салдо 

2011 102.400 -19.8 77.606 -5.3 24.794 -3.2 52.812 

2012 109.113 6.6 78.720 1.4 30.393 -30.6 48.327 

2013 86.891 -20.4 50.086 -36.4 36.805 22.6 13.282 

2014 138.268 59.1 92.975 85.6 50.086 21.1 45.292 

2015 155.121 12.1 95.660 2.8 59.497 18.7 26.127 

2016 174.699 12.6 111.830 16.9 62.870 5.6 48.960 

2017 193.678 10.8 114.154 2.1 79.484 26.4 34.630 

2018 281.059 45.1 185.827 62.8 95.232 19.8 90.595 

2019 229.368 -18.4 147.843 20.4 81.525 -14.4 66.317 

2020 345.117 50.7 165.185 12.0 179.932 120.7 345.117 
 

Тенденции в стокообмена през 2020 г. в сравнение с 2019 г.: 

 Увеличаване на износа с:                                   50.7 % 

 Увеличаване на вноса с:                                    12.0% 

 Увеличаване на стокообмена с:                          120.7 % 

 Тенденция: Увеличаване на износа, вноса и стокообмена. 
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2. Водещи стоки в търговията 

Водещи стоки в българския износ за Хърватия за 2020 г. 

№ Описание EUR‘000 % 

0 общо Хърватия 165 185.1 0.6 

1 

Биодизел и смеси от биодизел, които не 
съдържат нефтени масла или масла от 
битуминозни материали 

25 359.6 15.4 

2 
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-
панталони, панталони, за жени или момичета: 

13 258.5 8.0 

3 
Приемателни телевизионни апарати, 
видеомонитори и видеопрожектори: 

11 855.1 7.2 

4 
Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 
3002,  3005 или  3006) 

9 612.1 5.8 

5 

Артикули за  колективни  игри, включително 
игрите с  двигател или с механизъм, билярди, 
специални маси за  хазартни  игри 

5 815.7 3.5 

6 

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни 
продукти, дори с прибавка на какао; нафора, 
празни капсули 

5 281.1 3.2 

7 Семена от слънчоглед, дори натрошени 4 379.6 2.7 

8 
Сурови или необработени тютюни; отпадъци от 
тютюн 4 047.4 2.5 

9 
Шоколад и други хранителни продукти, 
съдържащи какао 3 752.3 2.3 

10 
Шоколад и други хранителни продукти, 
съдържащи какао: 3,236.48 2.19 

Водещи стоки в българския внос от Хърватия за 2020 г. 

№ Описание EUR‘000 % 

0 Общо Хърватия 179 932.8 0.6 

1 
Сурови нефтени масла и сурови масла от 
битуминозни минерали 

82 860.6 46.1 

2 

Пури (включително тези с отрязани краища), 
пурети и цигари от тютюн или от заместители на 
тютюна: 

14 279.2 7.9 

3 

Готови козметични продукти, гримове, препарати 
за поддържане на кожата, различни  от  
медикаментите 

5 422.2 3.0 

4 
Кафе, дори печено или декофеинизирано; 
черупки и люспи от кафе; заместители на кафе 

5 190.3 2.9 

5 Отпадъци и отломки от мед 3 189.7 1.8 

6 Електрически  батерии 2 630.7 1.5 

7 Минерални или химични азотни торове 2 499.8 1.4 

8 

Води, включително минералните води и 
газираните води, подсладени със захар или 
други подсладители или ароматизирани 

2 235.2 1.2 

9 
Захар от захарна тръстика или от цвекло и 
химически чиста захароза 

2 217.9 1.2 
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№ Описание EUR‘000 % 

10 
Други изделия от естествена или възстановена 
кожа 1,348.25 1.65 

3. Инвестиции 

Хърватски инвестиции в България 

(млн. евро) 

Български инвестиции в Хърватия 

(млн. евро) 

2000 0.0 2000 - 

2001 0.0 2001 - 

2002 0.1 2002 - 

2003 0.2 2003 - 

2004 1.3 2004 - 

2005 0.9 2005 - 

2006 0.1 2006 0.0 

2007 34.4 2007 -0.1 

2008 2.3 2008 0.2 

2009 2.9 2009 0.2 

2010 1.9 2010 -1.5 

2011 1.4 2011 -1.1 

2012 10.0 2012 -0.5 

2013 -2.4 2013 -0.6 

2014 1.2 2014 -0.2 

2015 -0.1 2015 -0.0 

2016 7.3 2016 -0.1 

2017 4.8 2017 1.4 

2018 0.1 2018 -1.1 

2019 -0.9 2019 1.8 

2020 Q1 -2.4 2020 Q1 0.2 

2020 Q2 -0.6 2020 Q2 0.1 

2020 Q3 1.7 2020 Q3 0.1 

2020 Q4 -1.1 2020 Q4 -0.3 

Източник: БНБ 

Забележка: Съществува разминаване в статистическите данни и стоковите групи между 

двете страни, което се дължи на различната методика на отчитане.  

Хърватски фирми, установили търговски отношения с България: „Кончар”, „Магнум 

груп”, „Орбико груп”, „Институт по инфраструктурни проекти” (IGN), „Геофото инженеринг”, 

„Конструктор инженеринг”, "Далековод", „Подравка”, „Мебло трейд“, „Круп“, „Ей Ви Ти 

Интернешънал“, „Нексе“, „Дукат“, „Краш“ и др. 
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Български фирми, установили търговски отношения с Хърватия: Лукойл Нефтохим 

Бургас, "Титан Промет", "Истра комуникейшънс" (изградена кабелна ТВ мрежа на полуостров 

Истрия), „Матраци ТЕД“, „Елмарк Холдинд”, „Балев Аерон”, „Рефан”, „Бургас Промет”, 

„Победа”, „Електромаркет”, „Итал Фууд Индъстри” АД, "Винарска изба Телиш", "Дерони", 

„Българска роза”-Карлово, „Радомир Метал Индъстриз”, „Витанеа”, „Захарни заводи-Варна”, 

„Арома”, „Чипита България“ АД, „Дъ Бейкърс“, „Био Фреш”, „Рубикон инженеринг“, 

Национална овцевъдна асоциация, Меком АД, Месокомбинат Свищов и др. 

 

Туристопоток между България и Хърватия 

Година 

Брой хърватски туристи, посетили 
България 

/по информация на дирекция 
„Туристическа политика“, МТ на 

България. / 

Брой български туристи, посетили 
Хърватия 

/по информация на отдел 
„Двустранно сътрудничество“ МТ на 

Хърватия/ 

2017 22 757 65 746 

2018 22 332 63 940 

2019 29 270 65 831 

I-XI.2020 3 153 15 174 

 

Поради спецификата на региона български компании, които имат потенциал да бъдат 

представени на хърватския пазар са от следните области: отбранителна промишленост, 

лекарства и медикаменти, туризъм (с общ туристически продукт за азиатските туристи), 

строителство, ХОРЕКА (производители на хотелско и ресторантско оборудване), ИКТ 

(софтуер в областта предимно на туризма), ХВП (млечни продукти, вино, сокове и други), 

козметика, мебели и обзавеждане, ВЕИ и енергетика, яхтено и корабно оборудване и други. 

Полезни контакти  

Правителство на Хърватия – www.vlada.hr  

Президентство на Хърватия - http://predsjednica.hr/naslovnica/en 

Министерство на икономиката и устойчивото развитие – https://mingor.gov.hr  

Министерство на туризма и спорта – https://mint.gov.hr  

Министерство на финансите - www.porezna-uprava.hr/en 

Хърватска стопанска камара – www.hgk.hr 

Хърватска работодателска организация – www.hup.hr 

Хърватска камара на търговията и занаятите - www.hok.hr/eng 

Хърватски национален туристически борд – www.croatia.hr 

Хърватска Агенция за МСП, иновации и инвестиции –www.investcroatia.hr 

Загребски панаир- www.zv.hr 

 

Посолство на Република България в гр. Загреб, Хърватия 

Адрес: 10 000 Zagreb, ulica „Vladimira Nazоra“ 39 

Телефони: +385 1 46 46 609; +385 1 46 46 631; +385 1 46 46 640 
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Факс: +385 1 46 46 625 

Дежурен телефон в извънработно време: +385 984 69 808 

Работно време: 08.00 ч. – 16.30 ч. 

E-mail: Embassy.Zagreb@mfa.bg 

Консулска служба: 

Телефони: +385 1 46 46 609; +385 1 46 46 631; +385 1 46 46 640 

Факс: +385 1 46 46 625 

Работно време: 08.00 ч. – 16.30 ч. 

Работно време с граждани: 09.30 – 15.00 ч. 

E-mail: Embassy.Zagreb@mfa.bg 

www.mfa.bg/embassies/croatia 

 

Служба по търговско-икономически въпроси в гр. Загреб, Хърватия 

Адрес: 10 000 Zagreb, Croatia, Ulica „Vladimira Nazоra“ № 39 

тел.: +385 1/ 46 46 606  

факс: +385 1/ 46 46 606 

Моб.: +385 91 901 2601 

Е-mail: m.tasseva@mi.government.bg 

 

 

август 2021 г.                                                                    Мирела Тасева, СТИВ - Загреб 


