
БИЗНЕС КОМПАС 
 

За Чешката република  
 

юли 2021 г. 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Територия: 78 865 кв. км 
Население: 10 694 480 (към 31.3.2021) 
Столица: Прага 
Регион: Прага-столица 
Национален празник: 28.октомври 
Национална валута: Чешка крона. Среден курс за 2020 – 26,444 Kč = 1 EUR, среден за 
2020 г. 
Основни официални езици: чешки 
 
 
ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
Чехия е парламентарна република с ясно разделение на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт. 
 
Законодателната власт се изпълнява от двукамерен парламент – Сенат (Горна 
камара) и Сньемовна (Долна камера).  Сенатът се състои от 60 члена, избирани по 
мажоритарната избирателна система, за срок от 6 години, като на всеки две години се 
избират 30% от сенаторите.  Долната камара се състои от 200 члена с четиригодишен 
мандат, избирани по пропорционалната избирателна система. 
 
Председател на Сената 2021 – г-н Милош Вистрчил 
Председател на Парламента 2021  –г-н Радек Вондрачек,  движение АНО 

 
Президентът на Чешката република се избира мажоритарно с мандат от 5 години и 
за срок от неповече от два мандата.  До 2013 г. Президентът е бил избиран непряко от 
депутатите и сенаторите.  След 2013 г., Президентът се избира пряко от гражданите 
на ЧР.  Президентът е държавен глава и представлява ЧР зад граница.  Президентът  
назначава премиера, а по предложение на премиера, назначава министрите в 
кабинета. Назначава съдиите, президента на Чешката Национална Банка и членовете 
на ЧНБ.  По предложение на Парламента, назначава президента и вицепрезидента на 
Висшия контролен Съвет.  Президентът е също така е върховен главнокомандващ, 
 
Президент на Чешката република от 2018 г. е Милош Земан като това е неговият втори 
и последен мандат, след който няма право повече да се кандидатира за тази длъжност. 
 
Правителство на ЧР 
Правителството на ЧР е най-висшия изпълнителен орган.  Състои се от премиер, 
вицепремиер и министри.  Правителството се отчита пред Долната камара на 



Парламента, която му гласува доверие.  Правителството може в рамките на закона да 
издава постановления.  Също така съставя държавния бюджет, който се одобрява от 
Долната камара на Парламента.  
 
Правителството в момента се състои от Премиер, 1ви вицепремиер и 13 министри в 
14 министерства (Карел Хавличек е министър в две министерства на Промишлеността 
и Търговиията и в това на Транспорта).  Освен първия вицепремиер има назначени 
още двама вицепремиери.  И тримата са същевременно и министри в определени 
министерства. Правителството е коалиционно между АНО и ЧСДП като има 
подкрепата на Комунистическата Партия на Чехия и Моравия, която обаче не е част от 
коалицията и няма представители в кабинета. 
 

1. Андрей Бабиш – Премиер, АНО 
2. Ян Хамачек – 1ви вицепремиер  и министър, Министерство на Вътрешните 

работи, ЧСДП 
3. Алена Шилерова – вицепремиер и министър, Министерство на финансите, 

независима, избрана от АНО 
4. Карел Хавличек – вицепремиер и министър, Министерство на Промишлеността 

и Търговията и Министерство на Транспорта. Независим, избран от АНО 
5. Рихард Брабец – министър, Министерство на околната среда, АНО 
6. Якуб Кулханек – министър, Министерство на Външните работи, ЧСДП 
7. Любомир Метнар – министър, Министерство на отбраната, независим, избран 

от АНО 
8. Адам Войтех – министър, Министерство на Здравеопазването, независим, 

избран от АНО 
9. Яна Малачова – министър, Министерство на социалните грижи, ЧСДП 
10. Марие Бенешова – министър, Министерство на правосъдието, независима, 

избрана от АНО 
11. Роберт Плага – министър, Министерство на образованието, младежта и 

физическата култура, АНО 
12. Клара Досталова  - министър, Министерство на регионалното развитие, 

независим, избрана от АНО 
13. Мирослав Томан – министър, Министерство на земеделието, ЧСДП 
14. Любомир Заоралек– министър, Министерство на Културата от ЧСДП 

 
Съдебна власт 
 
Съдебната власт се изпълнява от системата на общите гражданските съдилища, 
Висшия Съд, Висшия Административен Съд и Конституционния Съд.  В ЧР не 
съществуват специализирани съдилища. Военните съдилища и трите регионални 
търговски съдилища са премахнати през 1993 и 2000 г.  Висшият Съд и Висшият 
Административен Съд и двата със седалище в Бърно са най-висшия елемент на 
чешката съдебна система.  Другите елементи на чешката съдебна система са 
Върховния съд за Чехия (понятието в случая се използва, за да опише географската 
област – Бохемия) и Върховния съд в Оломоуц, отговарящ за Моравия и Силезия, 8 
крайски съда и 86 окръжни съда.  



 
Резултати от последните парламентарни избори  и представяне и в Сената: 
 

1. АНО / ANO – 29,64%, 78 мандата в ДК, 7 сенатори 
2. Гражданска демократична Партия (ODS) – 11.32%, 23 мандата в ДК, 18 сенатори 
3. Пирати / Piraty – 10.79%, 22 мандата в ДК 
4. Партия на Справедливостта и Демокрацията (SPD) – 10.64%, 19 мандата в ДК 
5. Комунистическа партия на Чехия и Моравия (KSČM) – 7.76%, 15 мандата в ДК 
6. Чешка Социалдемоикратическа партия (ČSSD) – 7.27%, 15 мандата в ДК, 13 

сенатори 
7. Християндемократическа партия – Гражданска партия на Чехия (KDU-ČSL) – 

5.8%, 10 мандата в ДК, 15 сенатори 
8. ТОП 09 (TOP 09) – 5.31%, 7 мандата в ДК 
9. СТАН (STAN) – 5,18%, 6 мандата в ДК, 19 сенатори 
10. Други  - 6,29%, 5 мандата в ДК, 9 сенатори 

 
Действащ Парламент: 
Последни проведени избори: 20-21 октомври 2017 г. 
Управляваща партия: АНО в коалиция със ЧСДП и подкрепата на КПЧМ 
Опозиционни партии: ГДП, Пирати, ПСД, ХДП/ГПЧ, ТОП09, СТАН 
 
На 8-9 октомври 2021 се планира провеждането на редовни парламентарни избори.  

 
 
ИКОНОМИКА  
 

Чешката република е малка, отворена икономика, която не страда от големи 
вътрешни, външни или финансови дисбаланси.  До 2020 г., т.е. преди избухването на 
пандемията от КОВИД-19,  Чехия бе страната с най-бързо нарастващия БВП. През 2020 
г. Чешката република изпадна в кратка, но дълбока рецесия причинена от пандемията 
от КОВИД-19. Очаква се с отминаването на пандемията, икономиката на страната 
бързо да се възстанови. 
 
Стандартът на живот в страната е 92% от средния за ЕС, измервано по показателя БВП 
на глава от населението при паритет на покупателната способност. Средното темпо на 
ръст на БВП за последните 10 години е 2,1% (2,6% ако не се вземе предвид влиянието 
на спада през 2020 г.)  
 
Ключова роля в икономиката играе износа на стоки и услуги, които представляват над 
70% от БВП и който дългосрочно нараства с изключение на 2020 г., когато има 
понижение с 4%. Основните търговски партньори на страната са Германия, Словакия, 
Полша и Франция. 
 
Стабилната макроикономическа обстановка и относително ниската задлъжнялост на 
държавния сектор до 2020 г.,  се отразяват в благоприятните оценки на рейтинговите 
компании. Standard & Poor дава оценка АА, Fitch – AA-, Moody’s – Aa3. 



Основни макроикономически показатели: 
 
За 2020 г. БВП на страната в реални цени е 5.694 трилиона чешки крони (около 215 
млрд. евро). БВП се е понижил с 5.8% спрямо 2019 г. Причина за това са 
ограничителните мерки за справяне с пандемията от КОВИД-19, които особено през 
второто тримесечие на 2020, почти затвориха икономиката на страната, включително 
спирайки двигателя на чешката икономика, автомобилната промишленост за период 
от около 6 седмици.  За второто тримесечие на 2021 г. БВП на страната е нарастнал с 
0,6% спрямо предходното тримесечие и с 7,8% спрямо същия период на предходната 
година. 
 
Износът на страната за 2020 г. е 4.100 трилиона ч. крони (около 155 млрд. евро) което 
е спад със 7,2%, спрямо 2019 г..  Вносът за 2020 г е 3,711 трилиона ч. крони, което е 
спад от 6,9%.   
 
Брутният национален доход на страната за 2020 г. е 5.496 трилиона крони (около 208 
млрд. евро),  което е ръст от 1% спрямо 2019 г. Нарастването се дължи на нарастване 
на салдото на първичните доходи, тъй като много от чуждите работници, предимно 
от трети страни (Украйна, Виетнам, Молдова, Русия) бяха принудени да се върнат в 
родината си. Брутните спестявания за периода са 1.603 трилиона ч. крони (около 61 
млрд. евро), което е представлява 3,7% ръст спрямо предходната година. Основна 
причина за нарастване на спестяванията, въпреки очакванията, че наложените мерки, 
ще доведат до черпането им, особено по време на локдауна през март-май 2020 г., са 
помощите, които отпусна чешкото правителство, както и невъзможността хората да 
закупуват услуги като туристическите и ресторантьорските. Това натрупване на 
спестявания, заедно с премахването на таксите при закупуване на имоти и ниските 
лихвени проценти, през 2021 г. е един от двигателите на рязкото повишаване на 
търсенето на жилища и недвижими имоти, предимно с инвестиционна цел, което от 
своя страна доведе до рязко нарастване на цените на недвижимите имоти. 
 
През 2020 г. промишлена продукция се е понижила с 7,5% спрямо същия показател за 
2019 г., докато при услугите спадът на годишна база е е 2,8% като причината за това е 
стремителният спад в туризма и ресторантьорството – 38%, икономическите 
дейности най-силмно засегнати от наложените ограничители мерки за справяне с 
пандемията от КОВИД-19.  Ръст бележат операциите с недвижимите  имоти – около 
6%, както и както и създаването и разпространението на информация и творческите 
продукти – 4,6%. 
 
Въпреки резкия спад на икономиката, което доведе страната до краткосрочна, но 
дълбока рецесия, безработицата в страната е само 2.6% или с 0,6 процентни пункта 
над същия показател за 2019 г. От друга страна продължителната безработица в 
страната е само 0,6%, което е без промяна спрямо 2019 г. и с 0,1 пр.пункта по-ниска 
спрямо 2018 г.  Основна причина за тези на пръв поглед много добри показатели е 
големият дефицит на работна ръка преди пандемията, както и много работници от 
трети страни, които с избухването на пандемията бяха принудени да се приберат в 



собствените си държави с ограничени възможности за завръщане. Става въпрос за 
граждани преди всичко на Украйна, Молдова, Русия, Виетнам. 
 
Средната брутна работна заплата за 2020 г. е 35 663 чешки крони (около 1348,83 евро), 
което е с 3,5% ръст спрямо 2019 г. За първото тримесечие на 2021 г. средната работна 
заплата е 35 285 чешки крони (около 1334,33 евро),което е с 3,2% ръст спрямо същия 
период за предходната година при номинално изражение и 1% ръст в реално 
изражение. 
 
Инфлацията за 2020 г. е 3,2% на годишна база. През декември 2020 г. инфлацията е 
била 2,3% спрямо същия период в предходната година.  Цените в промишлеността 
нарастват с 0,1%, при услугите с 2,1%, в строителството с 2,1%.  Цените на земеделска 
продукция намаляват с 3,4%.  Цените на износа се покачват с 1,1%, докато при вноса 
намаляват с 1,1%. 
 
С цел справяне с кризата и наливане на ликвидност на пазара, ЧНБ през март 2020 г. 
намали основната лихва на ниво 0%.  Чешката крона поевтиня на годишна база с 3% 
спрямо средната си стойност за 2019 г., което от своя страна оказа положителен ефект 
върху износа на страната. 
 
При първата вълна на пандемията от КОВИД-19, чешкото правителство наложи 
строги ограничителни мерки, които оказаха негативен ефект върх икономиката на 
страната. С цел да компенсира негативния ефект, правителство прие пакет от 
икономически мерки, които финансира с няколко актуализации на държавния 
бюджет, в резултат на което бюджетният дефицит на страната достигна невижданите 
досега нива от 367 400 млрд. ч. крони(около 13,9 млрд. евро), което представлява 6,5% 
от БВП. 
 
Задълженията на държавните институции достигна 2.153 трилиона ч. крони (около 
81.418 млрд. евро), което е 37,81% от БВП. Държавният дълг на страната достигна 
2.049 трилиона ч. крони (около 77,5 млрд евро), което е 36% от БВП. 
 
Табл. с показателите на реалната икономика на Чешката република 2018-2020 г. 
 

Година   2018 2019 2020 

Показатели на реалната икономика         

БВП мил.Kč, р.ц. 5,409,665 5,790,348 5,694,623 

БВП на глава от населението  Kč/г.н..,р.ц 509,076 542,710 532,200 

БВП /PPS  PPS/г.н., р.ц. 27,899 29,101 28,089 

БВП %,y/y, реално 3.2 3.0 -5.8 

Разходи за крайно потребление  %,y/y, реално 3.6 2.6 -3.8 

от тях: райно потребление на домакинствата %,y/y, реално 3.3 2.6 -7.1 

Разходи за създаване на брутен капитал  %,y/y, реално 7.7 4.5 -10.2 

вкл: разходи за създаване на основен капитал %,y/y, реално 10.0 5.9 -7.2 

Износ на стоки и услуги  %,y/y, реално 3.8 1.5 -6.9 

Внос на стоки и услуги  %,y/y, реално 5.8 1.6 -6.8 
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Вътрешно търсене  %,y/y, реално 5.4 3.6 -4.9 

Дефлатор БВП  %,y/y 2.6 3.9 4.4 

Брутен разполагаем доход  млрд. Kč, р.ц. 5,056.34 5,389.61 5,432.26 

Бруто национални спестявания  млрд. Kč, р.ц. 1,439.46 1,544.75 1,603.88 

размер на брутните национални спестявания  % 28.5 28.7 29.5 

размер на бртуните спестявания на домакинствата  % 12.3 13.3 21.6 

Обща продуктивност на работната сила  %,y/y 2.0 2.8 -4.1 

Отношение на разходите за труд към БВП  %,y/y 5.7 3.8 6.4 

Енергетична сложност  

GJ/хил.Kč р.ц.-
2015 0.39 0.38   

Общи антропогенни емисии на CO2  %,y/y 6.3 3.7   

Промишленост - продажби  %,y/y, реално 3.5 1.1 -6.1 

Строителство  %,y/y, реално 9.2 2.7 -6.2 

Услуги - продажби  %,y/y, реално 3.2 1.2 -11.7 

Земеделие - продажби  %,y/y, реално 5.8 1.9 . 

Брой на заетите с една или с основна работа  %,y/y 1.4 0.2 -1.3 

Ниво на безработица  %, средно 2.2 2.0 2.6 

Ниво на дългосрочна безработица  %, средно 0.7 0.6 0.6 

Средна работна заплата  %,y/y 8.1 7.9 3.1 

Средна реална заплата  %,y/y 5.9 5.0 -0.1 

Отношение ср.пенсия/средна заплата  % 38.1 38.6 40.8 

Инфлация  %,y/y, средно 2.1 2.8 3.2 

Инфлация  %,y/y, декември 2.0 3.2 2.3 

Цени на промишлените производители  %,y/y, средно 2.0 2.6 0.1 

Цени на строителните дейности  %,y/y, средно 3.2 4.6 3.6 

Цени на услугте  %,y/y, средно 1.8 2.6 2.1 

Цени на земеделските производители  %,y/y, средно 0.1 4.9 -3.4 

Цени износ  %,y/y, средно -0.3 0.9 1.1 

Цени внос  %,y/y, средно -0.7 0.3 -1.1 

CZK/EUR  средно 25.643 25.672 26.444 

CZK/USD средно 21.735 22.934 23.196 

Дефицит(излишък) на държавните институции  мил. Kč 49,388 17,859 -347,951 

Дефицит(излишък) на държавните институции / БВП  % 0.9 0.3 -6.1 

Салдо на държавния бюджет  мил. Kč 2,944 -28,515 -367,400 

Салдо ДБ / БВП  % 0.1 -0.5 -6.5 

Задължение на държавните институции  мил. Kč 1,734,602 1,739,932 2,153,032 

Задължение на държавните институции / БВП  % 32.06 30.05 37.81 

Държавен дълг  мил. Kč 1,622,004 1,640,185 2,049,731 

Държавен дълг /БВП  % 30.0 28.3 36.0 

 
 
Природни ресурси: 
 
Чешката република е богата на полезни изкопаеми и страната има традиция в 
добиването им. В момента обаче, добивът на полезни изкопаеми в Чешката република 
няма голямо значение в икономиката на страната.  За 2020 г. делът на  добивната 
промишленост в БВП на страната е едва 0,4%. 
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Основните суровини, които се добиват в момента в Чешката република са каолин, 
торф, глина, кафяви и черни въглища.  До 2017 г. Чешката република е била 
единствената страна в Европа, където се е добивал и уран, но поради ниската 
рентабилност добивът е спрян. 
 
В районът на Циновци, са открити големи залежи на литий (оценяват се на 6% от 
световните запаси).  Разработването на находището в Циновци ще се извършва от ЧЕЗ, 
които планират и евентуално изгражданена завод за батерии.   
 
Каолинът добиван в района на Карлови Вари има изключително високо качество, 
което се е превърнало в еталон при изработването на порцелан. 
 
Добивът на кафяви въглища, които до момента осигуряваха около 40% от 
енергийните нужди на страната постепенно намалява предвид новите тенденции в 
енергетиката в ЕС и нарастващите цени на емисиите на CO2. Находищата на черни 
въглища са почти изчерпани като за момента се обработва находището в Росицко-
Ославанско, където от 88 мил. тона остават за добив остават 27 мил. тона.  На  
Остравско-Карвинско минните дейности продължават. 
 
Чешката република има сериозен проблем с водните запаси.  Често в този контекст се 
казва, че Чехия е „покривът на Европа“, тъй като целият водосбор се отича през реките 
си в р. Дунав и в Северно море (през река Елба).  Чешката република се нарежда сред 
държавите в Европа с много нисък  коефициент на обновителните водни запаси на 
глава от населението. След нея се нареждат само Малта, Кипър и Дания.  Чехия е 
изцяло зависима от нивото на валежите и задържането на падналите валежи на 
територията си. Поради това на територията й се изграждат множество язовири, 
микроязовири, рибарници, с цел съхранение на водата, получена от валежи.  
Засушаването през последните няколко години, доведе до режим на водата в 
множество общини и представлява сериозно предизвикателство пред икономиката 
на страната. 
 
Горите покриват 33,1% от територията на Чешката република (общо 2 613 594 ха) 
като всяка година площта им нараства с 0,06%.  Това е сериозен екологичен потенциал 
и чешката държава, както и чешката общественост обръщат сериозно внимание на 
запазване на чешките гори. Въпреки големите гористи площи, дърводобивът 
представлява едва 0,7% от БВП на страната.  Над 25% от горите са част от 
националните паркове и мрежата НАТУРА 2000.  В момента над 70% от горите в 
Чешката република са предимно иглолистни. Смята се, че за да се достигне естествено 
разделение на видовете дървета, делът на иглолистните трябва да е едва 34%.  В 
последните години нашествие от корояди унищожава огромни масиви от иглолистни 
дървета, включително и в народните паркове, което е сериозен екологичен проблем. 
 
Голямата залесеност на Чешката република е предпоставка за развитието на големи 
популации от диви животни – сърни, диви прасета, зайци, вълци и т.н. През 2017 г. в 
Злинския край избухна епидемия от африканска чума по свинете, но Чешката 



република успя в рамките на една година да ограничи разпространението на заразата 
и впоследствие да унищожи огнището на зараза.  
 
Условия за развитие на селското стопанство: 
 
Характерно за земеделието в Чешката република е високият процент на земеделските 
стопани, които са юридически лица – 13.5%. По този показател страната се нарежда на 
второ място в ЕС, след Франция.  Също така над 90% от земеделста земя, която се 
обработва е под наем. Тази структура на земеделските площи, отличава структурата 
на чешкото земеделие от тази в останалите страни в ЕС. Големите земеделски стопани 
(т.е. тези обработващи над 50 ха земеделска земя) обработват 92,2% от всички 
обработваеми площи. Една от основните причини е традиционното сдружаване под 
формата на земеделски кооперативи. 
 
Сектор земеделие (обхваща растениевъдство и животновъдство, не включва 
лесовъдство и отглеждане на риби) през 2020 г. е генерирал продукция на стойност 
146 976,6 мил. ч. крони (около 5,6 млрд. евро, което представлява 2,6 % от БВП на 
страната за периода.  Това е ръст от около 4% спрямо 2019 г., който се дължи на 
нарастване на продукцията в растенивъдството с 6,8%. От друга страна продукцията 
в животновъдството се е понижила с 0,4%. 
 
Основни култури, които се отглеждат в Чешката република са пшеница, овес, ечемик, 
царевица, хмел, грах, картофи, технически култури.  Растениевъдството е генерирало 
продукция в размер на 85,3 млрд. ч. крони (около 3,2 млрд. евро) като най-голям дял 
имат зърнените култури - 38,8% и техническите култури - 25.3%.  Добивите на почти 
всички растителни култури, с изключение на хмела и захарното цвекло,  са се 
повишили. 
 
В животновъдството се отглеждат основно едър рогат добитък с цел добив на мляко 
и месо, прасета, птици – с цел добив на яйца и птиче месо.  Спадът на продукцията се 
дължи както на понижение в нивата на цените на животинските продукти така и в 
намаление на броя на отглежданите животни.  Най-голямо е намаляването на 
продукцията при едрия рогат добитък - 4,2% и при птиците – 4,1%. Повишение на 
продукцията има при производството на яйца – 3,1% и добива на мляко – 1,4%. 
 
Междинното потребление е нарастнало с 1.6%, на 97,5 млрд. ч. крони (около  3,7 млрд. 
евро).  Най-голям дял в нарастването й имат фуражите и потреблението на енергия и 
смазочни материали. Заплатите в земеделието са нарастнали с 4,8% на 34 млрд. ч. 
крони (около 1,29 млрд. евро).  Има рекорден ръст и на разходите за арендоване на 
площи, с 2% на обща стойност 8 млрд. ч. крони (около 303 мил. евро). 
 
Добавената стойност в земеделието през 2020 г. достига 49,4 млрд. ч. крони (около 
1,87 млрд. евро), което е ръст от 9,5% спрямо предната година.  Влияние върху 
резултатите в земеделието има и обема на изплатените дотации за земеделското 
производство, които през 2020 в размер на 32,8 млрд. ч. крони (около 1,24 млрд. евро). 
 



Степен на развитие на отделните сектори: 
 
Промишлеността е най-развития икономически сектор в Чешката република като за 
2020 г. стойността на промишлената продукция е в размер на 187.433 млрд. евро, 
което представлява 84,6% от БВП на страната.  Кризата с пандемията от КОВИД-19, 
доведе до най-големия спад в промишлената продукция на страната от кризата през 
2009 г. насам. Въпреки това, през 2021 г. секторът започна да се възстановява с бързи 
темпове като през второто тримесечие на 2021 г. промишлената продукция нараства 
с 30% спрямо същия период през 2019 г.  Най-големите предизвикателства пред 
сектора в момента са високите цени за доставки на части и материали от Далечния 
изток, както и липсата на чипове за автомобилната промишленост. 
 
Строителната продукция за 2020 г. е в размер на 36.342 млрд. евро, което е 16,2% от 
БВП на страната.  Този сектор отбелязва съвсем лек ръст от 0,5% спрямо предходната 
година. Ниските лихвени проценти, премахването на данъците при закупуване на 
недвижими имоти и натрупаните спестявания. През юни 2021 г. строителната 
продукция е нарастнала с 7,9% на междугодишна база. През юни и юли 2021 г. силно 
нарастналото търсене на недвижими имоти, предимно с инвестиционна цел доведе до 
рязко нарастване на цените им. Проблем в строителството в момента е рязкото 
покачване на цените на строителните материали. Тази година бе приет нов 
строителен закон, с който се улеснява процеса на подаване на документи и получаване 
на строителни разрешителни. Смята се, че по този начин времето за получаване на 
строително разрешително ще се снижи до 3 месеца за къщи и до 2 години за по-
големите строителни проекти. Новият строителен закон влиза в сила от втората 
половина на 2023 г. като някои негови разпоредби ще започнат да се прилагат още от 
1.01.2023 г. 
 
Безспорно един от секторите, който спечели от кризата е ИКТ сектора и развитието 
на електронната търговия.  През 2020 г. рязко нарастна броя на електронните 
магазини, промениха се навиците за купуване на гражданите.  Електронната търговия 
нарастна с 30% през 2020 г. като Чешката република се превърна в 35-ия най-голям 
пазар в света за електронна търговия. През 2021 г. до момента през електронни 
платформи в Чешката република са изтъргувани стоки и услуги на стойност над 4,8 
млрд. евро като се очаква до края на годината тази стойност да достигне над 7,8 млрд. 
евро по данни от сайта https://www.ceska-ecommerce.cz/.  До 2 години се очаква в 
страната да работят над 50 000 електронни магазина. 
 
Автомобилната промишленост, която е флагманът на чешката икономика, пострада 
много силно от противоепидемичните мерки взети от правителството като дори през 
периода март-май 2020 г. всички автомобилни производители спряха за период от 6-
12 седмици производството си.  По данни на SAP, сдружението на автомобилната 
промишленост в Чешката република, обединяващо почти всички фирми в сектора, 
през 2020 г., автомобилната промишленост през 2020 г. е реализирала продажби в 
размер на 1 041.20 млрд. ч. крони (около 39,3 млрд. евро), което е с 10.4% спад спрямо 
същия период на миналата година.  В момента най-голямо предизвикателство пред 
този сектор е липсата на чипове, което затруднява производството, както и все по-

https://www.ceska-ecommerce.cz/


засилващите се екологични изисквания. В момента, инвестициите в сектора се 
насочват все повече към НИРД в областта на електромобилите, хибридите, колите с 
водородно задвижване, с всички свързани с тяхното опериране дейности – като 
например производство на електромобили,  станции за зареждане на електромобили, 
развитие на софуерни приложения. 
 
 
Табл. Структура на БВП на Чешката република 2018-2020 г. – Производствен метод, в 
мил. евро 
 

 2017 2018 2019 2020 

Продукция € 440,427 € 478,414 € 498,947 € 463,842 

A.Селско, горско и рибно стопанство € 9,929 € 10,437 € 11,034 € 11,277 

B.Добивна промишленост € 2,458 € 2,588 € 2,497 € 2,033 

C. Преработваща промишленост € 171,645 € 183,313 € 186,018 € 166,570 

D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива € 14,134 € 14,759 € 14,926 € 13,618 

Е. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване € 4,710 € 5,136 € 5,247 € 5,211 

F. Строителство € 30,395 € 34,825 € 37,232 € 36,342 

G. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети € 39,311 € 41,108 € 43,234 € 40,922 

H. Транспорт, складиране и пощи € 25,843 € 28,164 € 29,157 € 26,620 

I. Хотелиерство и ресторантьорство € 7,903 € 8,567 € 9,213 € 5,550 

J. Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения € 17,547 € 19,623 € 21,823 € 22,206 

K. Финансови и застрахователни дейности € 13,327 € 14,717 € 15,285 € 14,769 

L. Операции с недвижими имоти € 28,055 € 31,340 € 33,797 € 34,866 

M. Професионални дейности и научни изследвания € 20,907 € 23,093 € 23,660 € 21,277 

N. Административни и спомагателни дейности € 9,784 € 11,207 € 12,222 € 8,392 

O. Държавно управление и управление, задължително соц.осиг. € 15,062 € 16,845 € 17,572 € 17,815 

P. Образование € 9,364 € 10,660 € 11,861 € 11,804 

Q. хуманно здравеопазване и социална работа € 12,438 € 13,828 € 15,176 € 16,869 

R. Култура, спорт и развлечения € 4,250 € 4,464 € 4,997 € 4,100 

S. други дейности € 3,180 € 3,522 € 3,762 € 3,427 

T. Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по производство на 
стоки и услуги за собствено потребление € 184 € 217 € 236 € 175 

U. Дейности на екстериториални организации и служби : : : : 

Междинно потребление € 265,995 € 288,303 € 295,156 € 267,914 

Бруто добавена стойност € 174,432 € 190,111 € 203,792 € 195,928 

Данъци  € 23,150 € 24,491 € 25,630 € 23,434 

Дотации -€ 3,471 -€ 3,642 -€ 3,871 -€ 4,015 

БВП общо € 193,267 € 204,571 € 218,966 € 215,347 

 
 
 



ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
Чешката република участва и сътрудничи с над 500 международни и регионални 
организации и инициативи като всяка година заплаща около 160 милиона евро под 
формата на членски внос и финансиране на определени международни проекти.  
 
Чешката република е член на: 
 

Организация на Обединените Нации OSN/UN 
Европейска Космическа Агенция ESA 
Международна Банка за възстановяване и развитие IBRD 
Международна асоциация за развитие IDA 
Европейска организация за сигурност на авиационния транспорт EUROCONTROL 
Европейска банка за възстановяване и развитие EBRD 
НАТО NATO 
Европейска организация за използване на метеорологични сателити EUMETSAT 
ОИСР OECD 
Съвет на Европа RE 
Международен Вишеградски Фонд IVF 
Световна Търговска Организация WTO 
Глобален Екологичен Фонд GEF 
Световна Здравна Организация WHO 
Международна Агенция за атомна Енергия IAEA 
Световна Организация по храните и земеделието FAO 
Международна организация на труда ILO 
Европейска агенция по отбрана EDA 
Международен трибунал ICC 
ОССЕ – Организация за Сигурност и Сътрудничество в Европа OSCE/OBSE 
Международна федерация на червения кръст и червения полумесец IFRC 
Интерпол INTERPOL 
Международен телекомуникационен съюз ITU 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора  CITES 
Всемирен пощенски съюз UPU 
Световна метеорологична организация WMO 
Международна дунавска комисия ICPDR 
Сателитен Център на ЕС SC EU 
Международна организация за гражданска авиация ICAO 
Световна туристическа организация UNWTO 
Европейска патентна организация EPO 
Протокола от Киото Kyoto Protocol 
Европейска агенция по околната среда EEA 
Световна митническа организация WCO 
Международен Енергиен Форум IEF 
Европейска Инвестиционна Банка EIB 



Европейски Търговски регистър EBR 
Международен съвет по наука ICSU 
Международна банка за икономическо сътрудничество IBEC 
Международна Инвестиционна Банка IIB 
Фонд EURIMAGES EURIMAG ES 
UNESCO  
Международен статистически институт ISI 
EUTELSAT  

 
 
 
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  
 
РАЗМЕР НА ЧЕШКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 31.12.2019 Г. 
 
Показателят указва размера на контролираните от чешки фирми и граждани 
инвестиции в чужбина към дата 31.12.2019 г. 
 
По данни на Чешката Национална Банка (ЧНБ) към 31.12.2019 г. чешките инвестиции 
в чужбина възлизат на 40.2 млрд. евро. От тях 38,6 млрд. евро са инвестирани под 
формата на основен капитал (20 млрд. евро) и реинвестирана печалба (18,6 млрд. 
евро) а 1,6 евро под формата на дългови инструменти. 
 
Към 31.12.2019 г. структурата на чешките инвестиции по държави е: 
 
Нидерландия – 26,6% 
Люксембург – 22,6% 
Словакия – 9,7%  
Кипър – 9% 
Великобритания  - 6,7% 
Полша – 2,9% 
Швейцария  - 2,9% 
Останал свят – 1,6% 
 
Структура на чешките инвестиции в чужбина по сектори: 
 
Финансови и застрахователни дейности – 70.6% 
Преработвателна промишленост – 7,6% 
Професионални, научни и технически дейности – 6,5% 
Дейности в областта на недвижимите имоти – 5,2% 
Производство и дистрибуция на електроенергия, газ, топлоенергия – 3% 
Строителство – 2,9% 
Търговия на едро и дребно, ремонт на моторни средства – 2,3% 
Покупко-продажба на недвижими имоти от частни лица – 1% 
 
 



ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ 31.12.2019 Г. 
 
Показателят указва размера инвестициите в Чешката република, които се 
контролират от фирми и граждани, които са нерезиденти, към дата 31.12.2019 г. 
 
 
Към 31.12.2019 г. чуждестранните инвестиции в Чешката република възлизат на 152,5 
млрд. евро, от които 136,6 млрд. евро са под формата на основен капитал (74,6 млрд. 
евро) и реинвестирана печалба (62 млрд. евро). 15,9 млрд евро са инвестициите под 
формата на дългови инструменти. 
 
Структура на чуждите инвестиции в Чешката република към 31.12.2019 г. 
 
Нидерландия – 18,3% 
Люксембург – 17% 
Германия – 14.9% 
Австрия – 10,6% 
Франция – 7% 
Швейцария – 3,9% 
Кипър – 3,4% 
Словакия – 3,1% 
Останал свят – 22% 
 
Структура на чуждите инвестиции в Чешката република по сектори по сектори: 
 
Финансови и застрахователни дейности – 31,5% 
Преработвателна промишленост – 28,3% 
Търговия на едро и дребно, ремонт на моторни средства – 9,4% 
Дейности в областта на недвижимите имоти – 8,6% 

Професионални, научни и технически дейности – 5,8% 
Информация и комуникация – 5,3% 
Производство и дистрибуция на електроенергия, газ, топлоенергия – 2,8% 
Покупко-продажба на недвижими имоти от частни лица - 2,6% 
Всички останали – 5,6% 
 
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 
 
Чешката република е отворена, експортна икономика и външната търговия играе 
важна роля в икономиката на страната.   
 
В таблицата по-долу е указано как се променят вноса и износа на стоки и услуги, както 
и търговското салдо на страната. Търговското салдо като основен елемент в 
създаването на БВП е положително като неговият дял в БВП е нарастанал от 2010 до 
2020 г. повече от два пъти.   
 



мил. евро 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Износ на стоки и услуги € 104,630 € 118,272 € 124,239 € 122,605 € 130,757 
€ 

138,215 
€ 

142,018 € 155,254 
€ 

164,425 € 168,875 € 155,062 

Внос на стоки и услуги € 99,804 € 112,025 € 116,493 € 113,523 € 120,760 
€ 

128,141 
€ 

128,482 € 140,653 
€ 

151,894 € 155,365 € 140,354 

Търговско салдо € 4,827 € 6,247 € 7,747 € 9,082 € 9,997 
€ 

10,074 € 13,535 € 14,600 € 12,531 € 13,510 € 14,708 

БВП € 157,883 € 165,236 € 162,626 € 159,498 € 157,838 
€ 

169,540 
€ 

177,445 € 194,111 
€ 

210,961 € 225,551 € 215,347 

Дял на  търг. салдо към 
БВП 3.06% 3.78% 4.76% 5.69% 6.33% 5.94% 7.63% 7.52% 5.94% 5.99% 6.83% 
Отношение на износа към 
БВП 66.27% 71.58% 76.40% 76.87% 82.84% 81.52% 80.03% 79.98% 77.94% 74.87% 72.01% 
Отношение на вноса към 
БВП 63.21% 67.80% 71.63% 71.17% 76.51% 75.58% 72.41% 72.46% 72.00% 68.88% 65.18% 

 
Износът на страната за 2020 г. е в размер на 155.062 млрд. евро.  Основни страни 
партньори при износ от Чешката република са Германия, Словакия, Полша, Франция, 
Австрия, Великобритания, Нидерландия, Италия, Унгария и  Испания.  Износът към 
тези страни представлява около 75% от общия износ на стоки на Чешката република. 
 
Най-изнасяните стоки през 2020 г. са автомобили, електроника, машини и части за 
тях, електрооборудване, обработени метални продукти, продукти от пластмаса и гума, 
химически продукти, основни метали, храни. 
 
Вносът на стоки и услуги в Чешката република през 2020 г. е в размер на 140.354 млрд. 
евро. Основни страни партньори при внос са Германия, Китай, Полша. Словакия, 
Италия, Франция, Австрия, Унгария, Нидерландия, САЩ. 
 
Най-внасяните продукти в страната са автомобили, електроника, машини и части, 
електрооборудване, обработени метални продукти, продукти от пластмаса и гума, 
химически продукти, основни метали, храни и фармацевтични продукти. 
 
Положително търговско салдо има в търговията на автомобили, машини, 
електрооборудване, транспортно оборудване, продукти изработени от дърво. 
 
Търговията с химически продукти, храни, основни метали, нефт и газ, компютри, 
облекла и селскостопански стоки е с отрицателно търговско салдо. 

 
 
ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 
 
В таблицата по-долу са показани стойностите на вноса и износа на стоки между 
България и Чешката република 
 

Година Стоко- 
Обмен 

Измен. 
% 

Износ Измен.  
% 

Внос Измен.  
% 

Салдо 

2013 813.2 11.0 285.0 12.0 528.2 8.9 -243.2 

2014 906.8 11.5 319.5 12.1 587.3 11.2 -267.8 



 
През 2020 г. износът от България за Чешката република възлиза на 648.088 млн. евро, 
спад с 6% и 13. място. Вносът е 814.852 млн. евро, това е намаление с 4% и 13. място. 
Стокообменът възлиза на 1462.940 млн. евро, има намаление с 6%. Основната причина 
е силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни 
партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) 
поради пандемията от коронавирус-19. Салдото е отрицателно с -166.764 млн. евро. 
 
През 2019 г. износът възлиза на 709.667 млн. евро, увеличение със 17% и 11. място 
сред всички страни. Вносът е 851.306 млн. евро, това е 13. място и увеличение с 11%. 
Стокообменът е 1560.974 млн. евро, има увеличение от 14%. Салдото е отрицателно с 
-141.639 млн. евро, като отбелязва подобрение с 11%. 
 
От друга страна по данни от ЧНБ, балансът при услугите е положителен в полза на 
България като за 2020 г. България е предоставила услуги в размер на 343,8 мил. евро, 
докато е получила от Чешката република услуги в размер на 138,40 милиона евро.  
Най-голям дял имат пенсионните и осигурителните плащания от страна на чешки 
институции към български граждани, както и трудови възнаграждения, заплащани от 
чешки фирми към служители.   
 
 
Водещи стоки по износа в Чешката република от България през 2020 г. са посочени в 
таблицата по-долу 
 

Водещи стоки в износа за 2020 г. в млн. евро 
 

 Сорт по EXP - EUR'000 Експорт FOB  
 мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019 +/- 

% 
2020 % 

дял 

 ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ -6,4 27 968 
662,2 

100 

 Общо за Чешка Република -8,7 648 
088,1 

2,3 

Код 
МТ 

Общо за 80-те водещи стоки: -5,7 589 
162,5 

90,9 

8544 Жици, кабели и други изолирани електрически  проводници, 
снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични 
влакна, съставени от отделно облицовани влакна 

52,
1 

109 
942,2 

17,0 

2015 953.576 6.5 393.584 27.0 559.992 -4.8 -166.408 

2016 958.217 0.5 402.476 2.3 555.741 -0.8 -153.266 

2017 1229.457 28.2 546.644 35.7 682.814 22.9 -136.170 

2018 1368.912 11.3 604.557 10.6 764.354 11.9 -159.797 

2019 1560.974 14.0 709.667 17,4 851.306 11,3 -141.639 

2020 1462.940 -6.3 648.088 -8.7 814.852 -4.3 -166.764 



8538 Части, предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 
или 8537 

-
27,

4 

106 
386,7 

16,4 

2716 Електрическа енергия -
53,

2 

43 804,1 6,8 

3004 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  
3005 или  3006) 

53,
8 

34 238,8 5,3 

9401 Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори 
превръщащи се на легла, и техните части 

-
20,

8 

24 714,3 3,8 

8537 Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, 
оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  
или 8536 за управление или електрическо разпределение, 
включително тези, в които са вградени инструменти или 
апарати  

-
13,

4 

16 956,2 2,6 

8708 Части и принадлежности за автомобилни  превозни  
средства от NN 8701 до 8705 

47,
9 

15 527,6 2,4 

7322 Радиатори за централно отопление с неелектрическо 
загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; 
генератори и разпределители на топъл въздух  

0,3 13 906,2 2,1 

8803 Части за апаратите от NN 8801 или 8802 70,
7 

12 281,9 1,9 

8536 Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, 
разклоняване, включване или   свързване на електрически 
вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми 
предпазители, високочестотни електрически филтри) 

-
35,

9 

10 656,6 1,6 

 
Водещи стоки по вноса от Чешката република за България през 2020 г. са посочени в 
таблицата по-долу: 
 

Водещи стоки във вноса за 2020 г. 
 

  Сорт по IMP - EUR'000 Импорт CIF 

  мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019 2020 % 
Дял 

  ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ 30 729 996,9 100 
  Общо за Чешка Република 814 852,5 2,7 
  Общо за 80-те водещи стоки: 649 497,9 79,7 
Код 
МТ 
 
 
 
8517 

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, 
вкл. кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и 
апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за 
цифрова телекомуникация 

98 703,5 12,1 



 
 
Инвестиции в България 
 
По данни на БНБ към 31.12.2020 г. позицията на чешките инвестиции в България е в 
размер на 716,3 млн. евро.  От 2014 г. размерът на тази позиция, с изключение на 2018 
г.,  непрекъснато се покачва.   
 
По данни на ЧНБ,  чешките инвестиции в България, към 31.12.2019 г. с в размер на 
744.7 мил. евро, от които 702 милиона като основен капитал (111,7 мил. евро)  и 
реинвестирана печалба (590,3 мил. евро).  Инвестициите в България представляват 
1,9% от общия брой чешки инвестиции към момента.  Прави впечатление големия дял 
на реинвестираната печалба спрямо общия обем инвестиции и спрямо обема на 
основния капитал. 
 
 
 
 
 

8703 
Пътнически автомобили и други автомобилни превозни  
средства, предназначени за транспорт  на хора (различни от 
тези от N 8702) 

53 172,0 6,5 

8538 
Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 
или 8537 

45 016,5 5,5 

3004 

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 
или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, 
приготвени за терапевтични или  профилактични цели, 
представени под формата на дози или пригодени за 
продажба на дребно 

33 033,8 4,1 

8543 
Електрически  машини и апарати със  специфично 
предназначение, неупоменати, нито включени другаде в 
настоящата глава 

30 145,7 3,7 

8471 

Автоматични машини за обработка на информация и 
техните единици; магнитни или оптични четци, машини за 
записване на информация върху носители в кодова форма и 
машини за обработка на тази  информация, неупоменати, 
нито включени другаде 

27 057,9 3,3 

5105 Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни  24 025,0 2,9 
2716 Електрическа енергия 21 095,0 2,6 

9033 
Части и принадлежности, неупоменати, нито включени 
другаде в настоящата глава, за машини, апарати, 
инструменти или артикули от глава 90 

15 297,2 1,9 

8544 
Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници, 
снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични 
влакна 

15 288,8 1,9 



Табл. Размер на позицията на нетните инвестиции от Чешката република в края на 
периода по информация от БНБ. 
 

Период 
Стойност в мил. 

евро 
2014 578.4 
2015 612.2 
2016 635.1 
2017 681.8 
2018 673.9 
2019 674.6 
2020 716.3 

 
По данни на БНБ българските инвестиции в Чешката република към 31.12.2020 г. са в 
размер на 23,2 мил. евро 
 
Табл. Размер на позицията на българските нетни инвестиции в Чешката република в 
края на периода по информация от БНБ. 
 

Период 
Стойност в мил. 

евро 

2014 32.8 
2015 30.8 
2016 33.5 
2017 36.0 
2018 39.3 
2019 0.1 
2020 23.2 

 
Позицията на българските инвестиции в Чешката република към 31.12.2019 г., по 
данни на ЧНБ,  е в размер на 17.2 мил .евро от които 7,5 мил. евро са в сектора Покупко-
продажба на недвижими имоти от частни лица, 1,8 мил. евро в сектор Производство и 
7,6 мил. евро в сектор услуги. 
 
Данните, получени от БНБ и ЧНБ (цитирани по-горе) се различават поради различната 
методология, която използват двете институции. 
 

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в 
България (по данни на Българската агенция за инвестиции) с чешко участие са: 

- "СтарБев България" ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто 
правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 
2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън 
Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на 



Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет 
пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, 
Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.  
Заетите в групата са около 4100 души 
 - ENERGO PRO - През 2002 г. инвестициите от Чехия достигат около 70 млн. евро 
главно поради реализираните приватизационни сделки в областта на водните 
електроцентрали. Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO 
PRO-България купува три ВЕЦ-а, обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два 
ВЕЦ-а, обединени в каскада “Копринка”.  През 2004 г. ENERGO PRO-България печели 
конкурс за приватизацията на три ВЕЦ-а обединени в Каскада „Петрохан”. През м. юли 
2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България. 
 
 Значителни инвестиции са извършени и от: 

- “Корадо” – в завода за отоплителна техника (радиатори) “Корадо –България” 
АД – Стражица. По план производството започна в края на 2015, а капацитетът е около 
650 000 бройки годишно; 
 - “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник; 
 - “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт; 
 - CRONOSPAN – промишленост;  
 - RWE ENTSORGUNG – търговия.  
 
 Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – в хотелиерството: 

Проект със сертификат за първи клас инвестиция по ЗНИ (2006 г.) “Хотелски 
комплекс „Романтика” (изграждане на ваканционен комплекс в местността 
“Камчия”)”, област Варна на „Кимекс България” ЕООД, гр. София (част от група Кимекс, 
Чехия). Към момента дружеството е 100 % собственост на чешката компания "Ред 
Рино - енерджи дринк" ООД (по данни от Търговския Регистър). Инвестицията е на 
стойност няколко десетки млн. лева, а броят на новите работни места е 180. По данни 
на БАИ, проектът е завършен като за осъществяването му не са отпускани държавни 
средства. 
 
Туризъм 
 
През 2020 г. близо 38 хил. чешки туристи са пренощували в местата за настаняване в 
България по данни от ЕСТИ. Основната част от тях са пристигнали в България с цел 
морски или бизнес туризъм. По данни на НСИ отчетеният спад на чешки туристи  за 
периода януари – декември 2020 г. е 71%, като проучването на НСИ обхваща места за 
настаняване с 10 и повече легла.  
 
През 2019 г. чешките туристи у нас са 189 265 души, това е 14. място (7. място в ЕС), 
като има спад от 7.6% или с 15 467 души в сравнение с 2018 г. Българските туристи в 
Чехия за годината са 108 700 души, това е 12. място и увеличение с 6.7% или с 6 783 
души. 

 



Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между правителствата 
на Република България и Чешката република, подписан на 19 май 2008 г., е създадена 
Работна група по туризъм.  
 
В таблицата по-долу, по данни от Министерство на Туризма,  са представени 
посещенията от чешки туристи в България от 1999 г. до 2019 г. 
 
ВНИМАНИЕ: Въвеждането на Единната система за туристическа информация 
променя  метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броят 
на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години.  
 

Година Брой туристи Изменение спрямо 
 предходна година 

1999 28 054 28.0 % 
2000 28 992 3.3 % 
2001 36 986 27.8 % 
2002 48 485 31.2 % 
2003 78 392 61.0 % 
2004  102 045 30.2 % 
2005  126 666 13.5 % 
2006  123 499 -2.5 % 
2007 134 894 9,2 % 
2008 155 014 25.3 % 
2009   176 845 14.1 % 
2010 166 396 - 5.9 % 
2011 156 067 - 6.2 % 
2012 152 442 - 2.3 % 
2013  153 352 0.6 % 
2014 166 587 8.6 % 
2015  152 082 -8.7 % 
2016 209 773 37.9 % 
2017 193 106 -7.9 % 
2018 204 732 6.7 % 
2019 189 265 -7.6 % 

 
 
 
ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 
 
Важни институции: 
 
Министерство на Промишлеността и Търговията на Чепката република - 
https://www.mpo.cz/en/ 
Czechtourism - https://www.czechtourism.cz/ 
Czechinvest - https://www.czechinvest.org/en?force 

https://www.mpo.cz/en/
https://www.czechtourism.cz/
https://www.czechinvest.org/en?force


Czech Trade - https://www.czechtrade.cz/ 
 
Водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и браншови организации: 
 
Чешка Стопанска Камара - https://www.komora.cz/ 
Съюз на Промишлеността и транспорта на ЧР - https://www.spcr.cz/ 
Съюз на търговията и туризма на ЧР  - https://www.socr.cz/ 
Асоциация на туроператорите в Чешката република - https://www.ackcr.cz/ 
 
 
Правно-нормативни източници: 
 
Икономическите отношения  между Република България и Чешката Република се 
базират на следните договори и спогодби: 
 Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална 

република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, 
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, 
Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република 
Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република 
Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, 
Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република 
България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към 
Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 
2005 г. 

 Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на 
отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през 
месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г. 

 Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия - 
подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), в 
сила от 30.09.2000 г. 

 Договор за изменение на Договора между правителството на Република България 
и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на 
инвестициите, подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г. 

 Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на 
Република Чехия за сътрудничество в международния комбиниран транспорт. В 
сила от 27 март 2004 г. 

 Спогодба за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието между 
Държавната агенция по стандартизация  и метрология на Република България и 
Чешката служба по стандартизация, метрология и изпитване, подписана в Прага на 
11.12.2000 г. 

 Спогодба между Правителството на НРБ и Правителството на ЧССР за 
международен пътен транспорт от 1974 г. 

 Спогодба за въздушни съобщения от 25.09.1967 г. 

https://www.czechtrade.cz/
https://www.komora.cz/
https://www.spcr.cz/
https://www.socr.cz/
https://www.ackcr.cz/


 Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на 
Република България и Чешката република, подписан на 19 май 2008 г. 

 Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на 
Република България и Министерството на промишлеността и търговията на 
Чешката република. Подписан и е в сила от 9 ноември 2004 г. 

 
 

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ  
 
Пазарът в Чешката република е много привлекателен, както като покупателна 
способност и голямо търсене, така и като трамплин към бърза интернационализация 
на бизнеса, както в цяла Европа така и по света. Чешката република поддържа 
дипломатически и търговски връзки с почти всички страни по света, а 
правителството, чрез различни програми и агенции подпомага местните 
предприемачи. 
 
До избухването на пандемията с КОВИД-19, развитието на икономиката в Чешката 
република доведе до значително забогатяване на населението.  Стандартът на живот 
в страната е 92% от средния за ЕС, измервано по показателя БВП на глава от 
населението при паритет на покупателната способност. В столицата Прага този 
показател е над 170%.  Освен експорта, вътрешното потребление винаги е бил един от 
моторите движещи икономиката на страната.  
 
Въпреки, че пандемията от КОВИД-19 доведе до спад в икономическото развитие на 
страната, икономиката в момента, показва признаци на бързо възстановяване като 
през второто тримесечие на страната БВП на страната е нарастанал с 7.8% спрямо 
същия период през 2020 г. Покупателното поведение на клиентите започна да се 
променя, поради проблемите с веригите за доставка от Далечния изток, търсенето на 
доставки започна да се ориентира към по-близки локации, повишаващите се цени на 
недвижими имоти кара клиентите да търсят възможности за инвестиране извън 
страната. Всичко това създава възможности за развитие на бизнеса между Чешката 
република и България.  Сектори в които такива възможности се отварят са: 
 
- Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи) 
- Електроника и електротехника 
- Хранително-вкусова промишленост 
- Текстилна и трикотажна промишленост 
- Обувна промишленост 
 

В областта на иновациите също се отварят възможости за стартиращите компании, да 
навлязат на чешкия пазар, а Чехия предоставя добро начало за интернационализация 
на техния бизнес.  
 
Друго неоценимо предимство е тясната свързаност на чешкия и словашкия пазар. 
Въпреки, че Чехия и Словакия се разделиха политически, икономически пазарите на 
двете страни са все още тясно свързани и навлизане на чешкия пазар отваря широки 



възможности за навлизане и на пазара в Словакия. 
 
За да се реализират тези възможности обаче, българския бизнес, ще трябва да се 
подготви. 
 
Има няколко начина да се влезе на чешкия пазар: 

1. Да се сключи договор с местен дистрибутор или партньор – този подход е 
приложим най-вече при фирмите предлагащи, храни, напитки, облекло, обувки. 

2. Да се намери стратегически партньор, с който заедно да се расте на местния 
пазар – най-вече приложим при фирмите предлагащи иновативни и софтуерни 
продукти. 

3. За фирмите от сектор машиностроене, електротехника и електроника е най-
подходящо да имат местен търговски представител, който да търси за тях 
договори с местни фирми от машиностроителния бранш, както и в 
електрониката и електротехниката 

4. Навлизането в автомобилната промишлености е много трудно, тъй като там 
договорите се подписват централизирано и често тези, които сключват тези 
договори не се намират в Чешката република.  

5. И накрая разбира се, ако прецените, можете да регистрирате фирма в Чешката 
република, чрез която да се опитате да навлезете на местния пазар.   

 
Един от начините за намиране на дистрибутор или стратегически партньор е редовно 
участие на събития като панаири и изложения в Чешката република. Повече 
информация по въпроса можете да намерите тук. 
 
Друг начин е участие в конференции, специализирани срещи и нетуъркинг събития. 
 
Целтта е хората да се запознаят с бизнеса и продуктите ви, да оценят ползите от 
неговото прилагане, както и да оценят ползите за собствения им бизнес.  
 
Различните бизнеси изискват различен подход, затова никога не се притеснявайте да 
се свържете със Службата по търговско-икономическите въпроси за съдействие, съвет 
или специализирана информация. 
 
КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 
 
Посолство на Р България в ЧР 
Krakovska 6, Prague 1, 110 00, Czech republic 
 
 
Служба търговско-икономически връзки 

Georgi Stoilov 
Krakovska 6, Prague 1, 110 00, Czech republic 
Тел.: + 420 601 025 755  
e-mail: g.stoilov@government.bg, obchodniradabg@gmail.com                                                           
 

https://www.exporthub.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%bd/
mailto:g.stoilov@government.bg

