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СЛОВЕНИЯ 

 

БИЗНЕС КОМПАС 2020 г. 

 

 

 

1. Обща информация 

 

Столица: Любляна 

По-голямата част от населението на столицата са католици - 104 219 души (39%), 

останалите са главно православни и мюсюлмани. Градът е разположен на 298 м. 

надморска височина. От 1278 до 1918 г. градът е в пределите на Хабсбургската 

империя. В този период името му е Лайбах. 

Площ: 20, 273 кв.км. От нея сухоземна територия – 20, 151 кв.км, и водна територия – 

122 кв.км. 

Местоположение: Централна Европа, разположена в източните Алпи,  граничи  на  

север с Австрия, на запад с Италия с излаз на Адриатическо море, на югоизток с 

Хърватия и на североизток с Унгария. Словения е шестата по ред страна с най-

малобройно население и четвъртата най-малка по територия в Европейският съюз. 

Повече от половината от територията на станата е покрита с гори. 

Сухопътни граници: Общо 1086 км. Австрия: 330 км., Хърватия: 455 км., Унгария: 102 

км., Италия – 199 км. Брегова ивица: 46,6 км. 

Климат: Средиземноморски климат по крайбрежието на Адриатическо море, 

континентален климат, с меки до горещи лета и студени зими в планинските и  

равнинни райони. Най-високият връх е Триглав (2864 м). 

Природни ресурси: Лигнитни въглища, олово, цинк, строителни каменни материали, 

източници за водна енергия, гори. 

Население: 2, 108 977 жители /към февруари 2021/. 

Естествен прираст: 0.7%. Гъстота на населението: 103 жители / km² 

Градско население: 54,8% 

Население на основните градове: Любляна (288 700); Марибор (110 100);  Кран 

(42 800); Целе (38 100). Процент на грамотност: 99,7% 

 

Изчислено е, че до 2040 г. 70% от световното населението ще живее в градовете. 

Ситуацията в Словения обаче е малко по-различна: за разлика от страните, в които се 

осъществява бърза урбанизация, Словения се характеризира със суб-урбанизация и 

сравнително нисък процент на градските жители. Градското население не надхвърля 

50% и тази тенденция датира ор от 80-те години на миналия век;. 

Основни религии: Католици – 57,8%, мюсюлмани – 2,4%, православни – 2,3%, други 

християни – 0,9%, неприсъединени – 3,5%, други или неопределени – 23 % и атеисти– 

10,1% . Етнически групи: Словенци – 83,1%, сърби – 2%, хървати – 1,8%, босненци – 

1,1%, други или неопределени – 12%. 

Езици: Словенски – 91,1%, сърбо-хърватски – 4,5%, други или неопределени – 4,4%. 

Национален празник: 25 юни - Ден на независимостта. Обявена е на 25 юни 1991 г.  

Валута: Евро. 

 

Административно деление: Словения е разделена на  212  общини  (обчини). 

Единадесет от тях имат главен град (местна обчине). За статистическите показания 

общините са събрани в дванадесет статистически региона.  
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2. Държавно устройство 

 

Форма на управление: Парламентарна република. 

Избирателно право: Всеобщо, след навършване на 18 години (или на 16  г.,  ако  

лицето работи). 

 

Висш законодателен орган: Двукамерен  парламент  с четиригодишен мандат. Състои  

се от Национален съвет /40 места – това е основния съветнически орган с ограничена 

законодателна мощ. Съветът може да предлага закони, да иска ревизии на решения на 

Националната асамблея и да обявява национален референдум/ и Националната 

асамблея /90 места – 40 члена са директно избрани, а 50 се избират на 

пропорционална база/. 

 

Държавен глава: Президентът се избира за петгодишен мандат, с  възможност  за  

втори мандат. Понастоящем президент на Словения е Борут Пахор. Встъпил е в 

длъжност на 22 декември 2012 г. (избран за втори мандат на 12.11.2017 г.). 

 

Министър председател: Премиер на Словения  е  г-н Янез Янша (SDS).  

Продължителността на мандата е четири години. Встъпва в длъжност на 3 март 2020 

година. Лидер на партия “ Словенска демократическа партия (СДС/SDS)”, която е 

формирала коалиционно правителствo с още три партии: Партията на модерния център 

(SMC), Християндемократите от Нова Словения (NSi) и Демократическата партия на 

пенсионерите на Словения (DeSUS ). 

 

 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

/Избрано от Държавния сбор (долната камара на парламента)  

на 13 март 2020 г./ 

 
№ ЧЛЕН НА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ФУНКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗПИСВАНЕ НА 

ИМЕТО НА 
СЛОВЕНСКИ 

ЕЗИК 
 

1 ЯНЕЗ ЯНША Министър-председател Словенска 

демократическа партия 
(СДС/SDS) /председател/ 

JANEZ JANŠA 

2 ЗДРАВКО 
ПОЧИВАЛШЕК 

Заместник-министър 
председател и 
министър на 

икономическото 
развитие и 

технологиите 

Партия на модерния 
център (ПМЦ) 
/председател/ 

ZDRAVKO 
POČIVALŠEK 

3 МАТЕЙ ТОНИН Заместник министър-
председател и 
министър на отбраната 

Нова Словения – 
християндемократи (НСи) 
/председател/ 

 

MATEJ TONIN 

4 Д-р Анже Логар Министър на външните 
работи 

СДС Dr. Anže Logar 

5 Алеш Хойс Министър на 

вътрешните работи 

СДС Aleš Hojs 

6 Андрей Ширцел Министър на 
финансите 

СДС Andrej Šircelj 

7 Андрей Визяк Министър на околната 
среда и 

териториалното 
планиране 

СДС Andrej Vizjak 

8 Д-р Васко 
Симонити 

Министър на културата СДС Dr. Vasko 
Simoniti 

9 Звонко Чернач Министър без 
портфейл, 
ръководител на 

СДС Zvonko Černač 
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правителствената 

Служба за развитие и 
европейска 
кохезионна политика 

10 Д-р Хелена Яклич Министър без 
портфейл, 

ръководител на 
правителствената 
Служба за словенците 
в съседните държави и 
света 

СДС Dr. Helena 
Jaklitsch 

11 Лиляна Козлович 

(подала оставка на 
27/5/21 г., остава 
и.д. до избирането 
на нов член на 

кабинета) 

Министър на 

правосъдието 

ПМЦ Liljana Kozlovič 

12 Бощян Коритник Министър на 
държавната 
администрация 

ПМЦ Boštjan Koritnik 

13 Д-р Симона Кустец Министър на 
образованието, 
науката и спорта 

ПМЦ Dr. Simona 
Kustec 

14 Йерней Въртовец Министър на 
инфраструктурата 

НСи Jernej Vrtovec 

15 Янез Циглер Крал Министър на труда, 
семейството, 

социалните въпроси и 
равните възможности 

НСи Janez Cigler Kralj 

16 Янез Поклукар Министър на 

здравеопазването 

НСи 

(от 22/02/21 г. – на 
мястото на подалия 
оставка Томаж Гантар) 

Janez Poklukar 

17 Д-р Йоже 
Подгоршек 

Министър на 
земеделието, горите и 
храните 

ДеСУС – заемащ поста от 
15 октомври 2020 г. (на 
мястото на подалата на 
5.10.20 г. оставка д-р 
Александра Пивец/ 

Dr. Jože 
Podgoršek 

Списък на словенското правителство, актуален към 31.05.2021 

 

Последно проведени парламентарни избори – 3 юни 2018 г. (трети поредни 

предсрочни избори след 2011 г.). 

 

Съдебна система: Върховен съд – съдиите се избират от Парламента по препоръка на 

Съдебния съвет; Конституционен съд – съдиите се избират с 9 годишен мандат от 

Парламента с номинации на Президента на Републиката. 

 

Членство в международни организации: Словения членува в 58 международни 

организации, в това число ЕС, ОИСР и НАТО, регионални организации: ПСЮИЕ, СРС 

(Съвет за регионално сътрудничество), ЧИС (секторен партньор), АЙИ (Адриатическо-

Йонийска инициатива),  и др. 

 

 

3. Икономика и основни макроикономически показатели на страната 

през 2020 г. 

 

През 2020 г., спадът в икономиката на Словения е 5,5%, което сравнително по-ниско от 

първоначалните прогнози, както на Банката на Словения, така и на ЕК и на др. 

международни институции. Вътрешното потребление за същия период намалява 

значително, в сравнение с предходната година, което до голяма степен се дължи на спад в 

потреблението на домакинствата. 
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Намалява и външното търсене, като износът спада с 8,7%, а вносът с 10,2%. Износът и 

вносът на услуги спадат рязко, с около 20%, от които 5,6% спад в износа на услуги и 8,9% 

спад във вноса. Външнотърговското салдо в края на 2020 г. възлиза на 4,5 млн.  Общата 

заетост през 2020 г. възлиза на 1 036 600 души, което спрямо 2019 г. е намаление с 10 

000 души или с 1%. Най-висока е безработицата в сферата на производството, туризъм, 

ресторантьорство и в кетъринг. 

 

Прогнозите за 2021 г. са за постепенно подобрение на  икономическата ситуация, в 

резултат на ваксинация на голяма част от населението, облекчаване на ограниченията,  

засилване на потреблението на стоки и услуги и увеличаване на нетния  износ,  ръста на 

заетостта и повишаването на заплатите, вкл. на минималната заплата. Съществени 

очаквания са заложени на средствата от Плана за възстановяване и развитие, което се 

очаква да се усети най-рано през второто тримесечие на 2021 г. Очаква се значително да 

нараснат инвестициите, както в публичния, така и в частния сектор. Прогнозите са БВП да 

нарасне с 4,7% през 2021 г. и с 5,2% през 2022 г.. 

 

Основни макроикономически индикатори на Словения 

 

 

 

Индикатор 

2018  2019 2020 

 

2021 

прогно

за 

 

2021 

прогноза 

БВП (реални 

темпове на растеж, 

в%) 

4.4 3.2 -5.5 4.9 

  

5.1 

БВП в млрд. евро 
 

45,948 

 

48,797 

 

48,393 

   

БВП на глава от 

насел. в евро 

22,182 23,619 23,165 
 

 

Търговски баланс 

като % от БВП 

2.8 2.7 5.5 5.8 4.6 

Брутен външен 

дълг като % от БВП 

70.3 65.6 80.8 79.0 76.7 

Брутен външен 

дълг, като % от БВП 

91.6 65.6 80.8 79.0 76.7 

Безработица ILO 5.1 4.5 5.5 5.5 4.8 

Производителност 

на труда (% от БВП 

на служител) 

1.5 1.4 2.1 2.2  

Инфлация 1.9 1.7 -0.3 0.8 1.7 

Потребление 4.4 3.2 -5.5 4.9 5.1 

Публични разходи 3.0 1.7 1.8 2.4 1.1 

Източник: https://ec.europa.eu/; https://www.stat.si/; 

 

https://ec.europa.eu/
https://www.stat.si/
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Природни ресурси на Словения: 

 

Енергийни суровини 

 

Словения разполага със следните енергийни ресурси: въглища, уран, нефт, газ и 

геотермална енергия. Зоните за добив на въглища са около гр. Велене и в Засавието. 

Приблизително 22% от електроенергията на Словения се генерира от въглища. Смята се, 

че станата разполага с 1,2 млрд. тона въглища. Най-големите запаси (около 830 милиона 

тона) се намират в Горичко. Други основни запаси са разположени във Велене (около 370 

милиона тона) и Засавието (68 милиона тона), като запасите за добив са 140 милиона 

тона. 

    

Горско стопанство 

66% от територията на страната е покрита с гори, което е приблизително 1,2 млн. хектара. 

По отношение на относителната горска покривност, Словения е третата най-залесена 

държава в Европейския съюз след Швеция и Финландия. Горската площ в Словения се 

разширява през годините поради естественото повторно залесяване на ливадите, 

изоставените земеделски земи и пасищата. Въпреки това, в много градски райони горите 

са изчистени, за да се направи място за изграждане на жилища и инфраструктура. В 

страната има общо 71 естествено растящи дървесни вида. 

 

Хидроенергия 

Хидроенергията е един от най-важните природни ресурси в Словения. Страната е от 

големите производители на водноелектрическа енергия в Централна Европа. Постепенно 

структурата на производството на електроенергия се променя, като делът на 

водноелектрическата централа се увеличава. 

 

Реки и езера 

Словения разполага с различни водни ресурси, включително реки, езера и потоци. Тези 

водни обекти са важни източници на вода и поминък в страната. Най-голямото езеро в 

Словения е Церкнишкото езеро, което обхваща площ от около 9,3 кв. мили. Езерото 

карстово и периодично се пълни и оттича. Други големи езера в Словения са Бохинското 

езеро, Бледското езеро и Седемте езера на Триглав. 

 

Минерални ресурси 

Словения не е основен производител на минерални ресурси в света или региона. Страната 

е вносител на основни минерали, включително черни и цветни руди и метали и 

производител на някои минерали като цинк, сурова стомана, бентонит, цимент и 

желязо. Докато в момента всички метални мини в страната са затворени, добивът на 

промишлени и строителни минерали като глини и камъни все още е активен. Преди години 

страната е произвеждала алуминий, стомана и рафинирано олово. Изследователите 

прогнозират, че бъдещото производство на минерали в страната ще остане скромно и се 

очаква да остане зависимо от вноса на минерали. Очаква се производството на метални 

минерали като алуминий и стомана да зависи от търсенето и бъдещите партньори. 

 

 

Основни отрасли на икономиката 

ВЪСловения има квалифицирано и работоспособно население от около 1 млн. души от 

общо 2,08 млн. население. През последните години, приносът на селскостопанският 

сектор намалява и достигна едва 2% от БВП. През 2020 г. заетостта в сектора е едва 5% 

от населението. Общо използваната земеделска площ се равнява на 30,6% от общата площ 

на страната, като 4,8% от земеделските стопанства работят в сферата на биологичното 

производство (и допълнително 5,4% в системата за контрол на биологичното 

производство). Горското стопанство е ключов икономически фактор, с 66% залесена 

площ и годишна производствена стойност от 250 млн. евро за икономиката. През 2020 г., 

въпреки взрива на пандемията от COVID-19, земеделският сектор на страната отбелязва 

ръст от 1,7%, по данни на Евростат, главно благодарение на по-добрата реколта (обемът 

на реколтата се е увеличил с 15% според Националната статистическа служба). 
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Индустриалният сектор представлява 28,9% от БВП и една трета от заетостта. В 

исторически план, доминиращите индустрии в Словения са горското, текстилното и 

металургичното производство. От 80-те години на миналия век, машиностроенето 

(автомобили, машини за инструменти) и отраслите с висока добавена стойност 

(електроника, фармация и химикали) са силно развити. Световната банка изчислява, че 

производственият сектор допринася с около 20% за формиране на БВП. 

 

Третичният сектор (услуги) остава най-значимият сектор в словенската икономика. 

Този сектор, който представлява 58,3% от БВП и заема 62% от цялата работна сила, 

показва силен модел на растеж през последните десет години, особено в областта на 

информационните и комуникационни технологии (ITC), финансовите и търговските услуги 

и търговията на дребно. Туристическият сектор е много динамичен и претърпява период 

на силно развитие през последните години (подпомогнат от Стратегията за устойчиво 

развитие на словенския туризъм за 2017-2021 г.), въпреки че броят на входящите туристи 

намалява наполовина през 2020 г. поради глобалната пандемия. През същата година 

оборотът от продажби на дребно намалява с 9,7%. 

 

 

 

Икономическа 

активност по сектори 

Селско 

стопанство  
Промишленост Услуги 

Заетост по сектори (като 
% от общата заетост) 

5.1 33.5 61.5 

Добавена стойност (като 
% от БВП) 

2.0 28.4 56.9 

Добавена стойност (на 

годишна база в %) 

-4.7 3.1 2.3 

Източник: World Bank 

 

Транспортна и преносна инфраструктура на Словения 

 

Общ брой на летища /с гражданско, военно селскостопанско 

предназначение 16 летища. От тях: 7 с павирани писти /с настилка/, при следното 

разположение: 1 – над 3 047 метра надморска височина, 1 – от 2 438 до 3 047 м. надм. 

вис., 1 – от 1 524 до 2 437 м. надм. вис., 3 – от 914 до 1 523 м. надм. вис. и 1 – под 914 

м. надм. Височина 9 с непавирани писти /без настилка/, при следното разположение: 1 

– от 1 524 до    2 437 м. надм. вис., 3 – от 914 до 1 523 м. надм. вис. и 5 – под 914 м. 

надм. Височина 

 

В Любляна се пресичат два общоевропейски транспортни коридора (№ V, 

свързващ Барселона и Киев и № X от Залцбург до Солун). Транзитният трафик 

винаги е играл важна роля и тъй като традиционните транспортни и търговски 

пътища се възобновяват, има ясен подем в автомобилните и железопътните 

транспортни услуги. Отличен опит на словенските компании в този бизнес, 

съчетан със съвременната транспортна инфраструктура, е доказана рецепта за 

висококачествени и икономически конкурентни услуги чрез пътната и 

железопътната дистрибуторска мрежа на Словения, спедиционни и 

корабоплавателни услуги, обработка на стоки, складиране и др. безопасност на 

доставките, морски и вътрешно логистични терминални операции и набор от 

допълнителни услуги според нуждите на клиента.  

 

 

Пътна инфраструктура 

Гъстотата на магистралите в Словения е по-голяама от средната за ЕС-28. 

Връзките със съседните държави-членки на ЕС и Югоизточна Европа също са 

добри. С други думи, лесно ще стигнете до Словения от всяка точка на Европа с 

кола или камион в рамките на ден или два. Изпълнението на Националната 
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програма за изграждане на магистрали стартира през 1994 г., когато 

Словения има едва 200 км. магистрали. Изграждането и модернизацията на 

пътната мрежа продължава и до днес като следва целта за 660 километра 

съвременни магистрали, автостради и други обществени пътища. Допълнителна 

информация: https://www.dars.si/ 

 

 

Железопътна инфраструктура: 

Железопътната инфраструктура в Словения е държавна собственост, поради което се 

счита за обществена железопътна инфраструктура. Обществената железопътна 

инфраструктура се управлява от Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o, което е 

сключило споразумение за поддържане и управление на обществената железопътна 

инфраструктура и споразумение за управление на движението по тази инфраструктура с 

Република Словения. Обществената железопътна инфраструктура в Словения включва 

цялата мрежа от железопътни коловози, включително посочените съоръжения и 

устройства, с изключение на железопътната инфраструктура на терминалите. 

  

Обществената железопътна инфраструктурна мрежа в Република Словения включва 615 

км главни и 612 км регионални железопътни линии. Основните железопътни линии в 

обществената железопътна инфраструктура в Словения са: 

• жп линия E 65: държавна граница – Йесенице – Любляна – Пивка – Илирска 

Бистрица – държавна граница, 

• жп линия E 67: Зидани мост – Марибор – Шентил – държавна граница, 

• жп линия E 69: държавна граница – Средище об Драви – Прагерско – Зидани мост – 

Любляна – Дивака – Копер пътническа станция – възел Биви – Коперска товарна 

гара, 

• жп линия E 70: държавна граница –Дъбова – Любляна – Сежана – държавна 

граница, 

• жп линия E 69: Ормож – Мурска Собота – Ходош – държавна граница. 

 

По-голямата част от основните линии имат две направления. Линиите между Копер и 

Дивача по коридор V, както и тези по границата на маршрута с Австрия – Йесенице – 

Любляна по коридор X имат една линия. Общата дължина на линиите в обществената 

железопътна инфраструктура на Словения е 1,227 км, от които 897 км има един коловоз, 

а 330 км от тях - два коловоза. 

 

Националният железопътен оператор обслужва пътнически и товарни услуги и оперира 

железопътна инфраструктура, включително 60 000 м2 складове. Той също така предлага 

комбинирани транспортни услуги и има контейнерни терминали в Любляна, Марибор и 

Целе.  

 

 

Морски транспорт 

Пристанище Копер е най-голямото от пристанищата на Словения и представлява южният 

портал към международните търговски връзки между Европа и чужбина. То се намира на 

най-краткия транспортен маршрут, свързващ търговските центрове в Централна и 

Източна Европа със средиземноморските страни и страните по Суецкия канал. Превозът 

на стоки до пристанище Копер спестява от 7 до 10 дни за кораби, пристигащи от Азия, в 

сравнение с северните европейски пристанища. От там, стоките са във Виена, Мюнхен 

или Прага в рамките на 24 часа или след два дни във Варшава, Копенхаген и Лондон. 

Това допринася  за развитието на пристанище Копер във важен европейски и световен 

логистичен и дистрибуционен център. 

 

Пристанище Копер има 12 модерни и напълно оборудвани терминала, специализирани за 

различни видове стоки. Пристанището разполага също с вътрешни и външни складове за 

общи товари и няколко специални склада: 

 

Закрити складове за генерални товари, 275 400 м2 

Специални складове за плодове, 73 000 м2 

https://www.dars.si/
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Външни складове за генерални товари, 960.000 м2 

Зърнени силози, 60 000 тона 

Соев склад, 55 000 тона 

Резервоари за течни товари, 53 647 м3 

Депа за сух насип, 110 000 м2 

 

Пристанището предлага специални предимства на фирмите в икономическата зона, която 

се разпростира на площ от 4,7 млн. км2 и разполага с 324 000 м2 покрити и закътани 

складови помещения и малко по-малко от 1 млн. кв.м складови помещения на открито. С 

цялата си гама от висококачествени основни и допълнителни пристанищни услуги, 

потвърдени с придобиването на сертификата за качество ISO 9001, както и с всички 

предимства, предлагани от икономическата зона, пристанище Копер създава 

възможности за бизнес успех. При осъществяване на контакти се предлагат и 

логистична, маркетингова, финансова, информационна и инвестиционна подкрепа. 

 

  

Външна търговия: 

 

Словения е силно отворена за външна търговия и това я прави зависима от 

икономическото здраве на основните си търговски партньори. Поради спада на 

глобалното търсене по време на световната финансова криза и икономическите 

затруднения на страните от ЕС, износът намалял. През 2020 г. глобалната криза, 

причинена от пандемията COVID-19, доведе до свиване както на износа (-14%), така и 

на вноса (-13,6%). Тъй като ситуацията трябва да се стабилизира, МВФ прогнозира 

възстановяване от 7,5% за износа и 10% за вноса през 2021 г., въпреки че 

несигурността остава. Най-голям дял от общия износ през 2019 г. допринасят 

лекарствата (13,4%), автомобилите (10%), петролните масла (3,8%) и части от моторни 

превозни средства (3%); с внос, следващ подобна тенденция: лекарства (10,3%), 

петролни масла (7%), моторни автомобили (5,9%) и части от моторни превозни средства 

(3%). 

 

Според данни на Comtrade, през 2019 г. основните дестинации за износ са били 

Германия (18,9%), Италия (11,6%), Хърватия (8,6%), Швейцария и Австрия (по 6,8%); 

като има предвид, че вносът идва предимно от Германия (14,5%), Италия (12,6%), 

Швейцария (9%), Австрия (8,2%) и Китай (6,1%). Словения има външнотърговски 

дефицит с държавите-членки на ЕС, който намалява през последните години. От друга 

страна, страната има излишък във външната търговия със страни, които не са членки на 

ЕС. Излишък има и с България.  

 

щатски долара, а вносът е 6,1 милиарда щатски долара (съответно + 1,6% и -0-4%). 

Приоритетни пазари - разстояние до 2000 км. 

 

✓ Германия, Австрия, Швейцария,  

✓ Италия,  

✓ Франция,  

✓ Страните от Вишеградската група 

✓ Страните от западните  Балкани,  

✓ САЩ, Китай. Руската федерация, Обединеното кралство,  

✓ Бенелюкс, Украйна, ОАЕ,  

✓ Румъния, България,  

✓ Скандинавските страни: Швеция, Финландия, Норвегия и Дания  

 

 

Условия за инвестиции в Словения: 

 

С приемането на новите мерки за държавна подкрепа на икономиката в условията на 

COVID-19, приетият нов Интервентен закон а за смекчаване и преодоляване на 

последиците от епидемията на COVID-19 („ZIUOOPE“), в сила от 31 май 2020 г. въведе  

важни регулаторни промени, касаещи сделките за сливания и придобивания в Словения. 
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Министерството на икономическото развитие и технологиите следва да оценява  

въздействието на преките чуждестранни инвестиции в Словения. Преките 

чуждестранни инвестиции трябва да бъдат докладвани в Министерството на 

икономическото развитие и технологиите в рамките на 15 дни след учредяването или 

сключване на споразумението. Липсата на уведомление може да доведе до глоба в размер 

между 100 000 EUR и 250 000 EUR за малки компании. На средни и големи компании може 

да бъде наложена глоба между 200 000 и 500 000 евро. Едноличните предприемачи са 

изложени на глоба между 50 000 и 150 000 евро. В рамките на юридическо лице лицето, 

отговорно за такова уведомление, може да бъде глобено до 10 000 EUR. Уведомлението 

трябва да бъде направено или от чуждестранния инвеститор, или от целевата компания.  

 

Придобиването на 10% акционерен капитал или права на глас вече може да представлява 

пряка чуждестранна инвестиция. Целта на скрининга е да се установи дали преките 

чуждестранни инвестиции представляват заплаха за сигурността или обществения ред на 

Република Словения. Чуждестранните инвеститори от държави-членки на ЕС, ЕИП, 

Швейцария или от трети страни попадат в определението за чуждестранни инвеститори. 

Като ПЧИ се разглежда всяка инвестиция, целяща да установи или поддържа трайни и 

преки връзки между чуждестранния инвеститор и икономически субект, регистриран в 

Словения, чрез придобиване на поне 10% дял в капитала или правото на глас. 

 

Задължението за уведомяване за преки чуждестранни инвестиции възниква, ако е 

направена пряка чуждестранна инвестиция в дейностите, които могат да засегнат: 

критична инфраструктура, независимо дали е физическа или виртуална, включително 

енергия, транспорт, вода, здравеопазване, комуникации, медии, обработка или 

съхранение на данни, космическа, отбранителна, избирателна или финансова 

инфраструктура и чувствителни съоръжения, както и земя и недвижими имоти, 

разположени в близост на такава инфраструктура или от решаващо значение за такава 

критична инфраструктура; критични технологии и изделия с двойна употреба, както са 

определени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009, включително изкуствен 

интелект, роботика, полупроводници, киберсигурност, аерокосмическа промишленост, 

отбрана, съхранение на енергия, квантови и ядрени технологии, както и нанотехнологии , 

биотехнологии, медицински и фармацевтични технологии;  доставка на критични 

суровини, включително енергия или суровини, както и продоволствена сигурност, 

медицинско и защитно оборудване; достъп до чувствителна информация, включително 

лични данни, или способността да се контролира такава информация; 

свободата и плурализма на медиите; определени проекти и програми в интерес на 

Европейския съюз. 

 

Инвестиции в Словения: 

 

Най-много ПЧИ в Словения са реализирани в преработващата промишленост (32.9%), 

финансовите и застрахователните дейности (22.3%), както и в търговията, поддръжката и 

ремонта на моторни превозни средства. През 2019 г. отчита 5% ръст на ПЧИ в Словения, 

предимно приток на капитали под формата на придобивания и сливания. Размерът на ПЧИ 

за 2019 е 16 млрд. Евро, при 15,2 млрд. Евро за 2018 г. Най-голям инвеститор е Австрия, 

която допринася за 25% от инвестициите в Словения. Австрийските инвестиции са освен в 

производство, и в търговия, както и в поддръжка и ремонт на моторни превозни средства, 

например: Производителят на превозни средства Magna, Supernova и хранителната верига 

Hofer и др. Вторият по големина инвеститор е Люксембург, който има най-голямата 

инвестиция във финансите и застраховане, с 13% дял. Това са предимно инвеститори, 

регистрирани в Люксембург, въпреки че първоначално идват от други страни. Третият по 

големина инвеститор е Швейцария и едва четвъртият Германия. 

Най-значителните инвестиции през последните три години са австрийската Magna, 

швейцарската Lonstroff и японската Yaskava. Словенските компании инвестират най-много 

в производство.Приоритетни сектори за привличане на ПЧИ са секторите, в които страната 

има наличие на природни ресурси, квалифицирана работна сила и конкурентни 

предимства: транспорт и логистиката, машини и електронното оборудване, автомобилната 

промишленост, производство на инструментите от неблагородни метали, фармацевтичните 

продукти, продукти от дърво и туризъм. 
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Най-големите словенски инвестиции са направени в четири страни от територията на 

бивша Югославия: Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония. Целеви 

държави за привличане на инвестиции в Словения са традиционните страни инвеститори: 

Германия, Австрия, Швейцария и Италия.  Отчита се засилване на интереса за 

инвестициии от САЩ и Япония.  

 

 

Транспортна и преносна инфраструктура на Словения 

 

Общ брой на летища /с гражданско, военно селскостопанско 

предназначение 16 летища. От тях: 7 с павирани писти /с настилка/, при следното 

разположение: 1 – над 3 047 метра надморска височина, 1 – от 2 438 до 3 047 м. надм. 

вис., 1 – от 1 524 до 2 437 м. надм. вис., 3 – от 914 до 1 523 м. надм. вис. и 1 – под 914 

м. надм. Височина 9 с непавирани писти /без настилка/, при следното разположение: 1 

– от 1 524 до    2 437 м. надм. вис., 3 – от 914 до 1 523 м. надм. вис. и 5 – под 914 м. 

надм. Височина 

 

В Любляна се пресичат два общоевропейски транспортни коридора (№ V, 

свързващ Барселона и Киев и № X от Залцбург до Солун). Транзитният трафик 

винаги е играл важна роля и тъй като традиционните транспортни и търговски 

пътища се възобновяват, има ясен подем в автомобилните и железопътните 

транспортни услуги. Отличен опит на словенските компании в този бизнес, 

съчетан със съвременната транспортна инфраструктура, е доказана рецепта за 

висококачествени и икономически конкурентни услуги чрез пътната и 

железопътната дистрибуторска мрежа на Словения, спедиционни и 

корабоплавателни услуги, обработка на стоки, складиране и др. безопасност на 

доставките, морски и вътрешно логистични терминални операции и набор от 

допълнителни услуги според нуждите на клиента.  

 

 

Пътна инфраструктура 

Гъстотата на магистралите в Словения е по-голяама от средната за ЕС-28. 

Връзките със съседните държави-членки на ЕС и Югоизточна Европа също са 

добри. С други думи, лесно ще стигнете до Словения от всяка точка на Европа с 

кола или камион в рамките на ден или два. Изпълнението на Националната 

програма за изграждане на магистрали стартира през 1994 г., когато 

Словения има едва 200 км. магистрали. Изграждането и модернизацията на 

пътната мрежа продължава и до днес като следва целта за 660 километра 

съвременни магистрали, автостради и други обществени пътища. Допълнителна 

информация: https://www.dars.si/ 

 

 

Железопътна инфраструктура: 

Железопътната инфраструктура в Словения е държавна собственост, поради което се 

счита за обществена железопътна инфраструктура. Обществената железопътна 

инфраструктура се управлява от Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o, което е 

сключило споразумение за поддържане и управление на обществената железопътна 

инфраструктура и споразумение за управление на движението по тази инфраструктура с 

Република Словения. Обществената железопътна инфраструктура в Словения включва 

цялата мрежа от железопътни коловози, включително посочените съоръжения и 

устройства, с изключение на железопътната инфраструктура на терминалите. 

  

Обществената железопътна инфраструктурна мрежа в Република Словения включва 615 

км главни и 612 км регионални железопътни линии. Основните железопътни линии в 

обществената железопътна инфраструктура в Словения са: 

• жп линия E 65: държавна граница – Йесенице – Любляна – Пивка – Илирска 

Бистрица – държавна граница, 

https://www.dars.si/
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• жп линия E 67: Зидани мост – Марибор – Шентил – държавна граница, 

• жп линия E 69: държавна граница – Средище об Драви – Прагерско – Зидани мост – 

Любляна – Дивака – Копер пътническа станция – възел Биви – Коперска товарна 

гара, 

• жп линия E 70: държавна граница –Дъбова – Любляна – Сежана – държавна 

граница, 

• жп линия E 69: Ормож – Мурска Собота – Ходош – държавна граница. 

 

По-голямата част от основните линии имат две направления. Линиите между Копер и 

Дивача по коридор V, както и тези по границата на маршрута с Австрия – Йесенице – 

Любляна по коридор X имат една линия. Общата дължина на линиите в обществената 

железопътна инфраструктура на Словения е 1,227 км, от които 897 км има един коловоз, 

а 330 км от тях - два коловоза. 

 

Националният железопътен оператор обслужва пътнически и товарни услуги и оперира 

железопътна инфраструктура, включително 60 000 м2 складове. Той също така предлага 

комбинирани транспортни услуги и има контейнерни терминали в Любляна, Марибор и 

Целе.  

 

Морски транспорт 

Пристанище Копер е най-голямото от пристанищата на Словения и представлява южният 

портал към международните търговски връзки между Европа и чужбина. То се намира на 

най-краткия транспортен маршрут, свързващ търговските центрове в Централна и 

Източна Европа със средиземноморските страни и страните по Суецкия канал. Превозът 

на стоки до пристанище Копер спестява от 7 до 10 дни за кораби, пристигащи от Азия, в 

сравнение с северните европейски пристанища. От там, стоките са във Виена, Мюнхен 

или Прага в рамките на 24 часа или след два дни във Варшава, Копенхаген и Лондон. 

Това допринася  за развитието на пристанище Копър във важен европейски и световен 

логистичен и дистрибуционен център. 

 

Пристанище Копър има 12 модерни и напълно оборудвани терминала, специализирани за 

различни видове стоки. Пристанището разполага също с вътрешни и външни складове за 

общи товари и няколко специални склада. Пристанището предлага специални 

предимства на фирмите в икономическата зона, която се разпростира на площ от 4,7 

млн. км2 и разполага с 324 000 м2 покрити и закътани складови помещения и малко по-

малко от 1 млн. кв.м складови помещения на открито. С цялата си гама от 

висококачествени основни и допълнителни пристанищни услуги, потвърдени с 

придобиването на сертификата за качество ISO 9001, както и с всички предимства, 

предлагани от икономическата зона, пристанище Копер създава възможности за бизнес 

успех. При осъществяване на контакти се предлагат и логистична, маркетингова, 

финансова, информационна и инвестиционна подкрепа. 

 

Двустранни търговско-икономически отношения с България: 

През 2020 г. стокообменът между двете страни намалява с 18,7% в сравнение със същия 

период на предходната година и достига  418 млн. евро. За България, търговското салдо 

е отрицателно, в размер на – 52 млн. евро.  Износът е в размер на 183 млн. Евро, вносът 

е 235 млн. Евро. Словения е на 26-то място в износната листа на България, с дял 0.6% 

от общия износ, който изпреварва износа на България за страни като: Хърватия, Израел, 

Индия и др.  

 

Тенденции: Тенденциите в търговско-икономическите отношения между България и 

Словения през последните години се характеризираха с ръст на стокообмена, износа и 

вноса, както и с намаляване на отрицателното салдо. Кризата, предизвикана от Ковид-19 

през 2020 г. се отрази негативно върху размера на стокообмена и износа. Очакванията са, 

през 2021-ва година износът ни за Словения и вноса да започнат бавно да се 

възстановяват и през 2022-ра да достигнат нивата на растеж от преди кризата.  
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По данни на БНБ, oбщият размер на ПЧП от Словения в България възлизат на 18,6 млн. 

Евро. За 2020 г. те са 0,7 млн. Евро Българските инвестиции в Словения са 8,6 млн. Евро, 

като само през 2020 г. те са 1,2 млн. Евро.  

 

Водещите стоки в износа за Словения са: електрическа енергия, жици и кабели, части за 

машини и апарати, необработено олово, медикаменти, двигатели, играчки, тютюни, 

биодизел и др. Водещите стоки във вноса от Словения са: медикаменти, пътнически и 

други автомобилни превозни средства, пневматични гуми от каучук, хартии и картони, 

електрическа енергия, електрически бойлери и бързовари, нефтени масла и масла от 

битуминозни минерали и др. 

Търговският режим на Словения спрямо България и условията на достъп за български 

стоки на холандския пазар се определят в рамките на членството на страната  в ЕС. 

Tуризъм 

По данни на МТ, за периода януари-май 2020 г. словенските туристи в България са 1 615, 

с което се регистрира спад от 67.6% спрямо предходната година.  Словения се нарежда на 

41-во място сред посещенията в България от чужбина и на 21-во място сред държавите 

членки на ЕС. (Статистическото изследване за  броя пътувания  на българи в чужбина по 

държави временно е прекратено). 

 
Контактни  данни на Службата по търговско – икономически въпроси (СТИВ) в  гр. 

Любляна, Словения:   

 

Офисът на СТИВ Любляна се намира в сградата на Посолството на Република 

България на следния адрес: Opekarska 35, 1000 Ljubljana, Slovenia 

 https://www.mfa.bg/embassies/slovenia 

 Tel. +386 1 28 32 899; +386 1 28 32 900, Моб. +386 30 719 197 

 Лице за контакт: Мариана Чавракова, СТИВ Любляна 

 

Източници за икономическа информация: 

Министерство на икономическото развитие и технологиите: 

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-economic-development-and-

technology/ 

Министерство на финансите: 

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-finance/ 

Национален статистически институт: 

https://www.stat.si/StatWeb/en 

Банка на Словения: 

https://www.bsi.si/en/ 

Люблянска стокова борса: 

https://ljse.si/en 

Портали за бизнеса: 

https://e-uprava.gov.si/en 

https://www.poslovniportal.si/en/ 

Агенция за инвестиции и предприемачество  

SPIRIT Slovenia:  

https://www.spiritslovenia.si/ 

 

 

 

03.06.2021 г. 

СТИВ Любляна  
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