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Бизнес Компас за Конфедерация Швейцария  

 

 
 

     

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Административна столица                                    Берн                                                                                     
Национална валута                             Швейцарски франк (CHF) 

Официални езици                             немски, френски,         
                                                                           италиански и ретроромански 

Население                                                        8 579 000                                                                                       
Територия                                                           41,290 км.2                                                                                           
Среден год. обменен курс в шв. фр. към евро       1,11                                   

Национален празник на Конфедерацията             1-ви август 
данните са от 2020 г. 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
 Форма на управление Федеративна парламентарна република, 

Федерален Съвет, Директна демокрация 

 Висш законодателен орган Парламент-двукамарен: Национален Съвет 

/долна камара/ от 200 депутати и Щендерат 

/горна камара/ представляващ 26 Кантона 

чрез 46 директно избрани представители 

 

 Председател на долната 

камара  2020/2021 г. 

 

 Председател на горната 

камара /Щендерата/ 

2020/2021г. 

 

 Президент за 2020г. 

Г-н Андреас Аеби – Швейцарска народна 

партия  

 

Г-н Алекс Купрехт – Швейцарска народна 

партия 

 

 

Г-н Ги Пармелен – Президент 

Президентът в Конфедерация има само 

представителна роля. 

 Г-н Ули Маурер – министър на финансите 

Г-жа Карин Келер Сутер – министър на 

правосъдието и полицията 

Г-н Игнасио Касис – министър на външните 

работи  

Г-н Ги Пармелен – министър на 

икономиката, образованието и научните 

изследвания 

Г-н Ален Берсе – министър на вътрешните 

работи 

Г-жа Симонета Сомаруга – министър на 

околната среда, транспорта, енергетиката и 

комуникациите  

Г-жа Виола Амхерд – министър на отбраната 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html  

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
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 Резултати от последно 

проведените парламентарни 

избори  

 

 

 

 

 

 

Последно проведени – 20 октомври 2019 г.: 

Швейцарска народна партия – 25,6 %; 

Швейцарска соц. партия – 16,8 %; 

Либерална партия – 15,1 % 

Християндемократическа партия – 11,4 %; 

„Зелени” – 13,2% 

Зелено либерална партия – 7,8% 

Гражданско-демократическа партия – 2,4% 

През есента на 2023 г. предстои да бъдат поведени нови парламентарни избори. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ШВЕЙЦАРСКАТА ИКОНОМИКА 

Независимо от липсата на природни богатства и силно ограничените площи 
обработваеми земи, Швейцария е една от най-богатите страни в Европа.  

 Структурната устойчивост на швейцарската икономика обикновено се 
свързва с фактори като: 

 Висок иновационен капацитет, допълнен от брилянтна образователна 

система  
 Тясна интеграция в световната икономика /съотношение експорт/ БВП 

повече от 70%, за сравнение средно за ОИСР 30%/ 
 Благоприятна данъчна система /най-нисък ДДС в Европа 7,7%  
 Стабилна политическа система 

Поради ограниченият местен пазар икономиката е силно експортно ориентирана. 
Швейцария е една от страните в света с най-висок дял на външната търговия в 

БВП. Запазването на високото ниво на конкурентоспособност на икономиката и 
ограничената суровинна база обуславят исторически развитието основно на 
отрасли на преработващата промишленост като: химия и фармация; 

металообработване; машиностроене, електроника, електротехника; хранително 
вкусова индустрия, което обуславя и високия дял на вноса на суровини в 

страната. Наред с изброените сектори на икономиката, други водещи отрасли в 
Швейцария са банкерството и финансови услуги, транспорт и логистика, както и 
туризма. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ В СВЕТОВНИТЕ КЛАСАЦИИ 

Швейцария постоянно се нарежда сред водещите страни в света в различни 
класации по области, като например икономика, качество на живот, здраве, 
безопасност и сигурност, образование и финансите. 

За 10-та поредна година Швейцария бе обявена за най-иновативната икономика 
в света съгласно Global Innovation Index 2020  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ch.pdf 
Страната е номер 5 в света по конкурентоспособност на икономиката за 2019 г. в 

класацията на Световния Икономически Форум. 
Швейцария заема лидерско място в класацията по качество на инфраструктура в 
света. 

Кредитния рейтинг на Швейцария, определен от световните агентури Moody’s, 
S&P и Fitch e на ниво AAA със стабилна перспектива. 

 
През последните години Швейцария запази стабилната индустриална квота на 
брутния вътрешен продукт на ниво от около 20%. 

Водещи отрасли остават  химическата и фармацевтичната промишленост, 
механичната, електрическата и металообработващата промишленост, както и 

този на прецизната механика /по-специално производство на часовници, бижута 
и медицински прецизни инструменти/. Значителен дял в БВП има хранително-
вкусовата промишленост. Швейцария успешно прилага новите технологии в 

сферата на опазване на околната среда. Секторът на услугите осигурява от своя 
страна осигурява около 70% от БВП, от които около 10% са в сектора на 
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финансовите услуги. Селското стопанство допринася с  по-малко от 1% към 
БВП.  

 
Източник: СБ, МВФ 

 
 
 

 
 
Източник: ФМА, МВФ, СБ 

 

 

 

 

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ единици 2005 2010 2015 2018 2019

БВП по реални печалби Млрд. EUR 328,70 441,10 612,70 597,00 628,10

Промяна на реалния БВП % 3,2 2,9 1,3 2,7 1,00

БВП на глава от населението по текущи цени EUR 43,93 56,15 73,97 70,12 73,21

БВП, паритети на покупателната способност на 

глава на населението

EUR

34,28 40,46 48,06 48,09 49,01

Бюджетно салдо на страната % от БВП -0,7 0,4 0,6 1,4 -0,2

Бюджетни разходи % от БВП 26,60 26,60 27,60 28,00 28,20

Инфлация % към предходен 

период 1,2 0,7 -1,1 0,9 0,4

Потребителски разходи % от БВП 68,70 65,50 65,20 65,10 65,00

Потребителски разходи на частните домакинства % от БВП 55,30 52,20 51,60 51,50 .

Междубанков лихвен процент (три месеца) % 0,81 0,19 -0,78 -0,73 -0,74

Обменен курс, средногодишна стойност CHF за EUR 1,55 1,38 1,07 1,15 1,10

Публичен дълг % 57,10 42,80 43,30 41,10 40,00

Валутни и златни резерви Млрд. EUR 51,26 240,75 536,14 700,43 800,00

Брутообразуване на основен капитал % към предходен 

период 3,4 4,7 2,3 1,1 1,0

Брутообразуване на основен капитал % от БВП 24,4 22,8 23,8 24,2 24,1

Промяна на разходи за труд % към предходен 

период 0,1 0,4 -0,1 -0,6 1,2

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В БВП ПО СЕКТОРИ единици 2005 2010 2015 2018 2019

Селско стопанство брутна добавена стойност % от БВП 0,9 0,7 0,7 0,6 0,65

Индустрията брутна добавена стойност % от БВП 26 25,6 25,1 25,2 25,60

Услуги брутна добавена стойност % от БВП 69,3 70 71,1 71,2 70,91

Износ на стоки и услуги % към предходен 

период 6,6 12,8 2,4 -0,9 .

Дял на износ на стоки услуги % от БВП 53,8 64 62,1 65 .

Внос на стоки и услуги % към предходен 

период 9,8 8,1 4,7 -2,5 .

Дял на вноса на стоки и услуги % от БВП 46,5 53,3 50,6 53,9 .

Военни разходи % от БВП 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
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Инфлационни процеси 

 
                                              

 

                                    Бруто образуване на основен капитал 

 

 
 

 
Източник: СБ, МВФ 
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Икономически анализ и социална ситуация 
Глобалната икономическа ситуация се отразява на икономиката на Швейцария, 
макар и да е демонстрирала сравнителна стабилност през последните години. 

Отслабването на световната икономика забавя леко и външната търговия на 
Швейцария. В допълнение, настоящата несигурност тежи и върху 

инвестиционния климат в страната. Вследствие на световната икономическа 
криза световната търговия се забави през 2019 г. и търсенето на швейцарски 
продукти намаля. Спадът в степента на използване на производствения 

капацитет, съчетан с климата на голяма несигурност, задържа 
инвестиционната активност на бизнеса. Освен това могат да се очакват само 

скромни импулси за растеж в инвестициите в строителството, където процентът 
на незаетите се увеличава и броят на издадените разрешителни за строеж 
намалява. 

Като цяло ситуацията остана благоприятна на пазара на труда и за 2019 г. 
Средногодишното равнище на безработица остана ниско (2.4%) при 4,7% 

според стандартите на МОТ. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Източник: Швейцарска национална банка, ФМА

Работни места по сектори на икономическа заетост, 2020 г. 
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ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 
Швейцарската икономика е силно експортно ориентирана.  

Конфедерация Швейцария е силно обвързана със световната икономика и е 
изключително активна в свободната търговия с други страни, която е 
регулирана от съвкупност от около 30 споразумения за свободна търговия с 

38 страни извън ЕС. 
Въпреки климата на несигурност, свързан с търговското напрежение и 

световната икономика, швейцарската външна търговия продължи да расте и 
през 2019 г. 
По данни на Федералната митническа администрация, Швейцария отчете 

търговски излишък от 37,3 милиарда швейцарски франка през 2019 г., 
благодарение на износа, който продължи да расте, макар и с по-бавни темпове 

от предходната година. 
През 2019 г. износът нарасна с 3,9% в номинално изражение до 242,3 
милиарда швейцарски франка (226,6 милиарда евро). Най-голям дял от 

нарастването на износа има химическият, а именно фармацевтичния сектор, 
който възлиза на около 40%. , дължащо се на добрите продажби на химикали 

и фармацевтични продукти. Вносът за 2019 г. се е увеличи с 1,6%, достигайки 
стойност от 205 милиарда швейцарски франка (185 милиарда евро).  
 
 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Мед. и фaрмацевтични продукти

Злато за непарични цели

Различни преработени стоки

Фотографски, оптични и часовникарски 
изделия

Органични химикали

Водещи износни стоки, 2019 г.
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Водещи импортни страни,  2019 г.  Водещи експортни страни,  2019 г. 

  
 
Източник: ФМА 

 

 
 

ТУРИЗЪМ 
Туристическата индустрия е много важен икономически сектор в Швейцария 
и в нея работят около 4% от трудово заетото население. 

Туристическият сектор е един от основните двигатели на швейцарската 
икономика. 

През 2019 г. швейцарският хотелски сектор e регистрирал общо 39,6 милиона 
нощувки. Това представлява ръст от 1,9% (+755 000) в сравнение с 2018 г. и 
бележи нов рекорд. Пара хотелиерството също отбелязва  ръст с реализирани 

17,6 милиона нощувки за 2019 г. Тези данни потвърждават възходящата 
тенденция, започнала през 2017 г.  в чуждестранното търсене, което възлиза 

на 21,6 милиона нощувки. Търсенето на туристическите услуги от страна на 
чуждестранни туристи бележи увеличение  с 1,1% (+246 000), т.е. ниво на 
нощувки. Швейцарското търсене се е увеличило с 2,9% (+509 000), 

достигайки рекордната стойност от 17,9 милиона нощувки. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Злато за непарични цели

Медицински и фaрмацевтични 
продукти

Различни преработени стоки

Пътни превозни средства

Органични химикали

Водещи вносни стоки, 2019г.
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През 2019 г. България е посетена от 37 440 швейцарски туристи, това е 28. 

място, има увеличение с 20.6% или с 6387 души. За същия период българските 
туристи в Швейцария са 19 966 души, това е 24. място, има увеличение с 9.4 
% или с 1719 души. 

През 2018 г. 31 053 швейцарски туристи са посетили България, ръст от 17.3% 
или с 4586 души. Страната заема 31. място по брой чуждестранни туристи. 

През същия период 18 247 български туристи са посетили Швейцария, спад от 
6.5% спрямо предходната година и страната заема 28. място сред най-
предпочитаните от българите туристически дестинации. 

През 2017 г. 26 467 швейцарски граждани са посетили България, с което се 
отчита спад от 14.2% спрямо 2016 г. Швейцария е на 32. място в класацията 

на чуждестранните туристи в България. През 2017 г. 19 519 българи са 
посетили Швейцария, с което е регистриран ръст от 23.5%. Това поставя 
страната на 25. място. 

 
Брой на швейцарските туристи в България по години: 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25.2 31.5 30.5 28.1 19.8 21.9 30.8 26.6 27.1 26467 31053 37440 
По данни на МТ (в хил.) 

  

Членство в международни икономически организации 

Конфедерация Швейцария е член на важни международни икономически 
организации като ОИСР, МВФ, Световната банка и СТО, ЕАСТ, ООН, 

Организацията за сигурност и сътрудничество, СЗО. Конфедерация 
Швейцария не принадлежи на Г-8 и Г-20 в.  
Над 100 международни организация имат своето седалище в Конфедерация 

Швейцария, базирани предимно в Женева. 
 

ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 
Конфедерация Швейцария е перспективен икономически партньор за България.  

През първите шест месеца на 2020 г. износът възлиза на 91.378 млн. евро, това е 

24. място и увеличение с 5.9%. Вносът е 120.490 млн. евро, това е 25. място и 

увеличение с 0.5%. Стокообменът е 211.869 млн. евро, има нарастване с 2.8%. 

Салдото е отрицателно с 29.112 млн. евро. 

През 2019 г. износът възлиза на 192,731 млн. евро, отбелязва ръст от 26,5% спрямо 

2018 г. и 26. място. Вносът е 258,468 млн. евро, отчита ръст от 5.7% и 25. място. 
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Стокообменът възлиза на 451,2 млн. евро, бележи увеличение с 13,6%. Салдото е 

отрицателно с  -65,737 млн. евро, но отбелязва подобрение с 28,7%. 

   

Стокообмен в млн. евро 

2010 273.3 14.2 99.1 18.3 174.2 11.9 -75.1 
2011 307.2 12.4 125.8 26.9 181.4 4.1 -55.6 
2012 365.6 19.0 157.4 25.1 208.2 14.8 -50.8 
2013 351.7 -3.8 153.4 -2.5 198.3 -4.8 -44.9 
2014 296.3 -15.8 121.8 -20.8 174.9 -11.9 -53.3 
2015 282.3 7.8 89.3 7.2 192.9 8.3 -103.6 
2016 332.6 0.17 136.1 52.0 196.4 2.0 -60.2 
2017 376.934 4.5 165.031 22.0 211.902 7.9 -46.870 
2018  397.012 5.3 152.411 -7.6 244.601 15.4 -92.190 
2019 451,2 13,6 192,73 26,5 258,47 5,7 -65,74 
1-6 м. 2019 206.138  86.268  119.870  -33.602 

1-6 м. 2020 211.869 2.8 91.378 5.9 120.490 0.5 -29.112 
Източник: МИ 

 

Водещи стоки 

Водещи стоки по износа за 2019 г. в млн. евро 
Описание EUR'000 % 

Общ износ през: 01-12/2019 г. 29 856 
064,76 

100,0 

в т. ч. Швейцария 192731,3 0,65 

Остатъци и отпадъци  от благородни метали или от плакета или дублета от 
благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни 

метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани 
главно за извличане на благородни метали 

17 618,54 9,14 

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

електрически филтри) 

17 124,91 8,89 

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 15 598,75 8,09 

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване  
или свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, 

стопяеми  предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение) 

9 516,94 4,94 

Антибиотици 7 497,46 3,89 

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за 
документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за 

фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други 
подобни; пътни чанти, тоалетни чантички 

6 133,80 3,18 

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани 5 587,50 2,90 

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  

5 195,31 2,70 

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm 5 075,21 2,63 

Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници, снабдени или 

не с части  за свързване; кабели от оптични влакна 

4 268,61 2,21 

Източник: МИ 
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Водещи стоки по вноса през 2019 г. в млн. евро 

Описание EUR'000 % 

Общ внос през: 01-12/2019 г. 33 303 353,44 100,0 

в т. ч. Швейцария 258 468,76 0,78 

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

3006) 73 735,77 28,53 

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, 
профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни 
съставки, модифицирани имунологични продукти 38 579,76 14,93 

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 10 790,55 4,17 

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни средства, 
предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702) 10 772,03 4,17 

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, 

неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава 5 907,07 2,29 

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани 5 587,50 2,16 

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, 

техните соли, етери, естери и други производни 4 094,32 1,58 

Ръчни  часовници,  джобни часовници и подобни часовници 
(включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 
9101 3 536,72 1,37 

Части за апаратите от NN 8801 или 8802 3 234,20 1,25 

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 
3901 до 3914 3 222,65 1,25 

   
Източник: МИ 

 

Към края на м. юни 2020 г. преките чуждестранни инвестиции на Швейцария в 

България възлизат на 1.372.0 млрд. евро, с което страната се подрежда на 10. място 

по размер на ПЧИ в България.  

За 2018 г. швейцарските инвестиции в България са отрицателни като възлизат на -

74.5 млн. евро. През 2019 г. швейцарските инвестиции у нас възлизат на 55.2 млн. 

евро. През първите три месеца на 2020 г. те са отрицателни с -39.2 млн. евро, а 

през второто тримесечие с - 60 млн. евро по предварителните данни на БНБ. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Размер на нетните преки чуждестранни инвестиции от Швейцария (млн. евро) до 

края на 2019 г. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
4.0 2.9 42.5 9.5 27.2 37.0 39.3 134.2 116.5 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
269.5 32.4 147.4 157.3 86.2 -55.9 40.5 309 114.9 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Общо 
129.5 101.5 -71.8 146.1 -74.5 55.2 1 492.4 

 
Източник:  МИ  
 
ПРАВНО НОРМАТИВНА БАЗА  
Швейцария е член-учредител на ЕАСТ. Присъединяването към Европейското 

икономическо пространство (ЕИП) беше отхвърлено от швейцарския народ 
през 1992 г. на референдум. За сметка на това са сключени многобройни 

секторни споразумения с ЕС. От 2002 г. насам в ЕС са в сила двустранните 
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договори (свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, 

премахване на техническите пречки пред търговията, научните изследвания, 
обществените поръчки, селското стопанство), което улеснява обмен между 

Конфедерацията и ЕС. По отношение на миграционната политика са в сила се 
прилагат Шенгенското и Дъблинското споразумение. Подписани са и 
споразумения, които регулират  борбата с измамите, околната среда, 

статистиката, пенсиите, данъчното облагане на доходите от спестявания, 
селскостопанските продукти, които бяха сключени през 2004 г. Преговорите 

по сключване на институционално споразумение между ЕС и Швейцария 
завършиха в края на 2018 г. В настоящия момент Конфедерация Швейцария е 
поставила пред ЕС конкретни въпроси за разяснение в три области, залегнали 

в текстовете на рамковото споразумение. 
 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 

www.admin.ch  –  Информация за законите, федералните министерства и кантоните 

www.evd.admin.ch – Федерално министерство на икономиката, образованието и 

изследванията 

www.sec-chamber.ch  – Швейцарска търговска камара за Централна и Източна Европа 

www.bscc.bg – Българо-Швейцарска търговска камара 

www.switzerland-ge.com – Switzerland Global Enterprise  

www.obal.ch  – Швейцарска частна бизнес мрежа за малки и средни предприятия 

www.messe.ch – Панаири и изложения 

www.seco.admin.ch – Държавен секретариат по икономика 

www.ezv.admin.ch – Швейцарска федерална митническа администрация 

www.statistik.admin.ch – Статистическа служба на Швейцария 

www.snb.ch – Швейцарска национална банка 

www.ansiedlung.ch – Информационна платформа за създаване на фирми и 

установяване в Швейцария 

www.entsendung.ch – Официален портал на федералната администрация по въпросите 

и условията за работа и живот в Швейцария 
www.suissbanking.org – Асоциация на швейцарските банки 

www.suissmem.ch – Асоциация на швейцарските фирми от машиностроителна, 

електротехническа и електронна индустрия 
www.economiesuisse.ch – Асоциация на швейцарския бизнес 

www.suissetrade.com – Интернет портал за представяне на швейцарската външна 

търговия, фирмена информация, възможности за коопериране и бизнес с швейцарски 

фирми 

https://www.infodienst-ausschreibungen.ch, https://www.simap.ch – Платформи за 

тръжни процедури в Швейцария 

 

www.myswitzerland.com – Портал за швейцарски туризъм 
 

Федерална служба по здравеопазване 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html?_organization=317  
Швейцарски национален фонд за насърчаване на научните изследвания 

http://www.snf.ch/de/Seien/default.aspx  
Швейцарска агенция за насърчаване на инвестициите 

https://www.innosuisse.ch/inno/de/home.html    

https://www.ige.ch/de/ueber-uns.html 

https://www.infodienst-ausschreibungen.ch, https://www.simap.ch – Платформи за 

тръжни процедури в Швейцария 

http://www.admin.ch/
http://www.evd.admin.ch/
http://www.sec-chamber.ch/
http://www.bscc.bg/
http://www.switzerland-ge.com/
http://www.obal.ch/
http://www.messe.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.statistik.admin.ch/
http://www.snb.ch/
http://www.ansiedlung.ch/
http://www.entsendung.ch/
http://www.suissbanking.org/
http://www.suissmem.ch/
http://www.economiesuisse.ch/
http://www.suissetrade.com/
https://www.infodienst-ausschreibungen.ch/
https://www.simap.ch/
http://www.myswitzerland.com/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html?_organization=317
http://www.snf.ch/de/Seiten/default.aspx
https://www.innosuisse.ch/inno/de/home.html
https://www.ige.ch/de/ueber-uns.html
https://www.infodienst-ausschreibungen.ch/
https://www.simap.ch/
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Асоциация на фармацевтичните компании, занимаващи се с 

изследователска дейност 

https://www.interpharma.ch/ 
Бизнес Асоциация химия, фарма и life sciences 

https://en.scienceindustries.ch/public-home  

 https://www.swissbiotech.org/  https://www.gensuisse.ch 

 
Почетни консули на България в Швейцария: 

Dr. Felix Fischer  в Цюрих 

Тел.: + 41 44 711 71 71 

Факс: +41 44 711 71 11 

e-mail: fischer@bodmerfischer.ch  

www.bodmerfischer.ch    

 

Av. Fabrizio Mion в Лугано 

Тел.: + 41 91 931 41 42 

Факс: +41 91 913 41 43 

e-mail: info@mion-associati.com      

 
Посолство на Република България в Берн 

Bernastrasse 2-4, 3005 Bern 

Тел.: + 41 31 351 14 55 

Факс: +41 31 351 14 55 

e-mail: embassy.bern@mfa.bg  

 

 
Изготвил: Веселка Лалова-Мютце      

Служба търговско-икономически връзки 
Bernastrasse 2, 3005 Bern 

Тел.: + 41 79 176 6808  

e-mail: v.lalovamuetze@government.bg       

 
Септември, 2021 г.  
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