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За Кралство Испания  

 

 2021 г. 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Територия:  

Кралство Испания има обща площ от 504 750 кв.км. 

Континенталната част на страната възлиза на 492 463 кв.км. 

Балеарски острови - 5 014 кв.км, 

Канарски острови -7 273 кв.км, 

Градовете на мароканския бряг Сеута - 18 кв.км и Мелийя - 14кв.км, 

Сред страните от Европейския съюз, Испания е втората по големина след Франция. 

 

Население: 46.934.632 души 

Столица: Мадрид 

Регион: Автономна област Мадрид 

 

Национален празник:  

За национален празник на Испания със Закон (№ 18/1987, от 7 октомври) е определен 

12 октомври. Избраната дата символизира историческа годишнина от приключване на 

процеса на изграждане на Държавата, изхождайки от културното и политическо 

многообразие и интегрирането на отделните испански кралства в една единствена 

монархия, както и началото на период на лингвистичен и културен възход, далеч над 

европейските граници. 

 

Национална валута: евро 

Официалния език за цялата страна е испански. 

Шест (Каталуня, Комунидад Валенсиана, Паис Баско, Галисия, Наварра и Балеарските 

острови) от седемнадесетте автономни области на Испания имат успоредно с испанския 

и други езици, наречени „съ-официални" - каталан, валенсиано, еускера, гайего, 

еускера, аранес. 

 

 

ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Съгласно приетата през 1978 г. Конституция, Кралство Испания е парламентарна 

монархия. Държавен глава е Крал Фелипе VI. 

Висш законодателен орган: Законодателната власт се осъществява от двукамерен 

парламент (Cortes Generales), Сенат (Горна камара - 256 души) и Конгрес на депутатите 

(350 души). Избират се за период от 4 години. 

 



Изпълнителна власт: Изпълнителна власт се осъществява от правителство начело с 

министър- председател. 

 

Последно проведени избори : 10 ноември 2019 г. бяха проведени парламентарни избори 

(Elecciones generales - главни избори) в Испания. Избрана бе 14-та законодателна 

асамблея.  

Най-много депутатски места получи Испанската социалистическа работническа партия 

(PSOE) - 120, начело с лидера й Педро Санчес, следвана от Народната партия (PP), 

ръководена от Пабло Касадо, с 88 депутата, крайната десница в лицето на партия ВОКС 

(VOX) с 52 депутата, лявата коалиция Заедно Можем (Unidas podemos), начело с Пабло 

Иглесиас – 35, каталунската националистичекса Републиканска партия (Partido 

Republicano) – 13,  Партия Граждани (Ciudadanos) – 9 депутата, националистическата 

партия на Страната на баските ПНВ (PNV) – 6 и политическия наследник на 

терористичната организация ЕТА БИЛДУ (EH BILDU) – 5. 

 

Правителство: Испанската социалистическо-работническа партия (PSOE) начело с Педро 

Санчес с подкрепата на лявата коалиция Заедно можем (Unidas Podemos). 

Опозиционни партии -  Народната партия (PP), Партия Граждани (Ciudadanos), крайно 

дясната ВОКС (VOX). 

 

 

 

ИКОНОМИКА  

Актуално икономическо развитие: 

Испанската икономика заема 14-то място по обем на БВП в света и четвърто в еврозоната. 

От 2012 г., когато страната започна да излиза от последната криза, икономиката 

отбелязваше стабилен ръст между 2% и 2,5% до 2019 г. Заема 13-то място в света по 

прием на чужди инвестиции, над 14.600 фирми са избрали Испания за свое седалище. 

По време на пандемията испанската икономика бе една от най-засегнатите, като според 

МФВ спадът на БВП за 2020 г. е 10,5%, със стойности дори от минус -18,5% за второто 

тримесечие на годината. Освен публичното потребление всички останали компоненти на 

потребителското търсене отчетоха сериозен спад. Особен голям бе застоят в 

туристическия сектор, със спад от 77%.  

Свиването на икономиката  бе едно от най-значимите в цяла Европа. Причината отчасти 

се дължи на факта, че горните сектори формират най-големия дял – 28% от БВП  на 

страната, повече отколкото общо индустрията, строителството и първичният сектор.  

В началото на 2021 г. третата вълна на пандемията имаше негативен ефект върху 

възстановяването на икономиката. Към това трябва да прибавим и климатичните фактори 

като снежната буря Филомена, която затрудни икономическата дейност и потреблението 

в най-голямата автономна област, включваща и столицата на страната.  

От края на първото тримесечие бяха почувствани първите признаци на възстановяване с 

растеж от порядъка на 2%. С масовата ваксинация и постепенното отстъпване на 

пандемията през второто тримесечие, и особено през май, признаците на възход са 

отчетливи и положителни, те продължават и през юни и юли.  

Това се вижда и от пазара на труда, където се възстановяват 90% от засегнатите от 

санитарната криза работни места. След като бе достигнато числото от 1 млн. души 



обхванати от Механизма на временна безработица, в края на месеца март спадна под 

700.000 души. Тази тенденции продължи и през следващите месеци, като през месец юли 

бяха регистрирани по-малко от 350.000 души в тази ситуация.   

Второто тримесечие отбеляза историческа цифра на вписаните в осигурителния регистър 

на работещи и самонаети лица.  

Експертите отбелязаха възстановяване под формата на К, което предполага създаване на 

повече заетост в обществения сектор заради пандемията или около 200.000 души наети 

в сферата на здравеопазването, логистика и транспорт, отговарящи на нуждите на 

онлайн платформите, които отчитат висока активност, и повишено потребление на трайни 

стоки, мотивирано от натрупаните спестявания, които не намаляват, обратно на 

очакваното. Износът успя да запази добрите си параметри и инвестициите отбелязаха 

покачване. Държавата успя да запази приходите, благодарение най-вече на подкрепата 

от страна на Централната Европейска Банка, която пое ангажимента да изкупува 

държавния дълг. Успя да съхрани и финансовата ликвидност, също поради помощта от 

европейската банка. 

Въпреки добрите тенденции ритъмът на възстановяване не отговори на очакваният, най-

вече поради слабата активност в туристическия сектор, хотелиерството, търговията и 

занимания, свързани с отдих и забавления. Все още в тези сектори има около 100.000 

души в механизма за временна безработица. Вълната на омикрон, например, предизвика 

намаляване на персонала. 

През четвъртото тримесечие, въпреки високата заболеваемост, икономиката се 

развиваше успешно и отбеляза растеж от 2% на тримесечна база. Но след декември 

месец активността рязко спадна заради заразата. В резултат на това и потреблението 

спадна, нещо, което предизвика изненада у анализаторите. В същото време инвестициите 

в оборудване нарасна с 6,1% и износът маркира позитивни данни и ръст от 6,5%. 

 

БВП нарасна с 5,1% спрямо предходната година, но все още е с 6,4% по-ниско от БВП 

през 2019 г.  

 

Секторите: Индустрията, въпреки увеличените разходи и трудностите с доставките, 

отбеляза ръст от 0,9 % за тримесечие. Търговията, транспорта и хотелиерството се 

възстановяват с 4,5%. Строителството отчита за второ тримесечие възход, след три 

поредни тримесечия на спад. Творческите дейности и развлекателната индустрия 

бележат огромна рецесия от -11%, заради многото анулирани мероприятия заради 

вълната омикрон.  

В също време се наблюдава силно увеличение на цените, което според Националния 

статистически институт е от порядъка на 4% в края на годината, и намалява ефектът от 

икономическото възстановяване.  

С тези данни Испания е сред страните, които най-тежко излизат от кризата. За това 

допринасят трудното възстановяване на туристическия сектор, и по-специално 

хотелиерството, толкова значими за формиране на брутния вътрешен продукт, както и 

предприемаческата демография, състоящата се от малки дружества и семейни фирми, 

малкото директни помощи към тях и бавното мобилизиране на европейските фондове.  

 

Потреблението: Въпреки отчетения ръст, особено при закупуване на трайни стоки, 

имаше спад в услугите, като хотелиерството. Като краен резултат се изравниха двете 



тенденции и не се получи този бум в потреблението като например в САЩ. Още повече, 

че нивото на спестяванията все още достига исторически размери. 

 

Прогнози за 2022-2023 г. 

Прогнозите са направени при крайно непредвидими условия, най-вече поради 

геополитическата ситуация с войната в Украйна и съответните силни последици за 

световната икономика.  

 

За испанската икономика, както и за останалите европейски, от най-голямо значение ще 

са цените на енергиите. При очаквано запазване на нарасналите цени на горивата и 

електроенергията, предполагаемата инфлация ще е 6,8% за 2022 г. като средна годишна 

стойност и евентуално 2,8% през 2023 г. Това ще предизвика намалена покупателна 

способност на населението в реални стойности, намалявайки потреблението и 

инвестициите в недвижими имоти. Битовото потребление се очаква да се запази 

благодарение на високите спестявания.  

 

 

Очаква се БВП да нарасне с 4,2 през 2022 г. и 3,3 % през 2023 г. Въпреки спада 

вътрешното потребление ще е отново моторът на развитието с принос от 3,8 и 3,2 

съответно за всяка година. Три ще са факторите, които ще подържат растежа: 

потреблението, подхранвано от спестяванията по време на пандемията, което ще 

допринесе да се компенсира до някъде ефекта от галопиращата инфлация върху 

семейните приходи, очакваният ръст на туризма и по-доброто използване на 

европейските фондове.  

 

 

Публичният дефицит през 2021 г. достигна 6,87% от БВП, като очакванията са да спадне, 

но все още ще бъде висок – 4,5% през 2023г.  

 

Външният дълг: за 2021 г. външният дълг е 118% и прогнозите са за поддържане на 

високите стойности, предвид решението на Европейската централна Банка да закупува 

по-малко емитиран дълг от страните-членки.  

 

Отчетената безработица за 2021 г. е 13,3% за цялата година. Сред младежите този 

процент е 28.9.  

 

Фискалната политика ще бъде маркирана от увеличените от ЕЦБ лихвени проценти, което 

означава, че лихвите по ипотечните и потребителските кредити ще отбележат 

завишаване през втората половина на 2022 г. 

Тези прогнози са правени в очакване да бъдат приложени и дадат резултат обявените 

мерки като установяване на граница за увеличение на цените на тока, благодарение на 

договорения с ЕК статут заедно с Португалия на енергиен иберийски остров, който поради 

слабата си зависимост от руския газ, ще може да определя свободно цената на тока, без 

да го обвързва с тази на газа. Също са предвидена и отстъпката от 20 цента за литър 

бензин или дизел, увеличаване с 15% на минималния жизнен доход, разширяване на 

обхвата на социалния бонус за електричество на повече семейства, продължаване на 



намалената ставка на ДДС за електроразпределение и помощите към конкретни сектори.   

Също така се увеличава периодът за предоставяне на кредити с държавни гаранции чрез 

Официалния кредитен институт, които бяха давани по време на пандемията и бе приета 

нова кредитна линия от 10 млрд. евро. 

Всички тези мерки биха могли да намалят инфлационната тежест в кратки срокове, 

намалявайки с един пункт индикатора на потребителските цени в средни стойности за 

2022 г. и да ограничи загубата на покупателните възможности на хората.  

 

Рискове 

Основните рискове са от геополитически характер, свързани с войната в Украйна, и вече 

съществуващите проблеми във веригата на доставките или задълбочаване на 

енергийната криза, които биха довели да рецесия на европейския континент.  

Сериозен проблем и структурната инфлация от 3%, което е с тенденция да расте, 

застрашаваща конкурентоспособността и благополучието на незащитените социални 

слоеве. Друг пречка е високият външен дълг, предизвикан от двете кризи санитарната и 

енергийната.  

 

 

Европейски план за възстановяване.   

 

Испания ще може да ползва 140 млрд. евро от общо заделените 750 млрд. евро за 

възстановяване на европейските страни от санитарната криза, предизвикана от Ковид 

19. Почти от половината от средствата представляват директни помощи и останалата част 

е под формата на заеми.  

 

Резултатът от тези помощи ще зависи най-вече от готовността на страната да извърши 

реформи в основни сектори, в които съществува дисбаланс от години – трудовия пазар, 

пенсионна система, технологичен и енергиен преход, образование. Най-важни са  

реформите, водещи да нарастване на продуктивността, по която Испания изостава в 

сравнение с другите европейски страни.     

 

От както е приет Планът преди по-малко от една година, са били разпределени над 15.500 

млрд. евро на автономните области от европейските фондове за инвестиции по Плана за 

възстановяване за реализиране на проекти от техните компетенции. Към това трябва да 

се прибавят и 15 млрд. евро от фондовете REACT EU, с които бе даден отговор на 

неотложните нужди, свързани с пандемията, най-вече в сферата на здравеопазването, 

образованието и помощи за фирмите.  

Средствата от евро фондовете вече са финансирали 28.800 проекта, представени от 

19.000 фирми, повече от 5.500 местни институции и 2000 университета и технологични 

центрове. До момента са проведени и над 800 процедури за получаване на помощи, 

администрирани от Генералната администрация на държавата, с инвестиция от 10.100 

млрд. евро., насочени към фирми или публични дружества на цялата територия.  

 

Испания е първата страна, поискала втория транш, отговарящ за първото тримесечие на 

2022 г. на стойност от 12 млрд. евро. по Плана за възстановяване и устойчивост. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Разпределение на БВП по сектори: 

 

 

Година Селско 

стопанство 
Промишленост и 

енергетика 

Услуги Строителство 

2017 
2,8 

20,16 67,69 5,3% 

2018 
2,8 19,99 68,71 6,11% 

2019 
2,65 20,2 67,87 6,43% 

2020 
3,44% 16,30% 74,10% 6,16% 

2021 
4,3% 12,5% 70% 6% 

 

 

Природни ресурси: 

Испания е богата на природни ресурси. Тя втората страна в Европа по залежи на литий, 

след Португалия, както и залежи от кобалт, но не разполага с големи енергийни ресурси 

като петрол, газ или течни горива, която прави зависима от външните пазари за тези 

продукти. 

 

Условия за развитие на селското стопанство:  

Селското стопанство на страната е стратегически сектор с голямо значение в социален, 

териториален и икономически аспект. Секторът, включващ производство на хранителни 

продукти със земеделски произход, е един от водещите в испанската икономика. През 

2020 г. за поредна година Испания отново е най-големият производител на плодове и 

зеленчуци в Европа. Към това трябва да се прибави и традиционното  присъствие  на 

страната като един от големите износители на месни и млечни продукти. Испания е голям 

производител на вино (3-то място в Европа), ориз (най-високи добиви в света), бадеми, 

тютюн, маслини (на първо място в света по производство на висококачествен зехтин). 

 

Развитие на секторите: 

При промишлеността най-големи по обем са хранително-вкусовата и преработвателна 

промишленост, обусловени от високото развитие на селското стопанство. Следват ги 

автомобилната, химическата промишлености и машиностроенето. Напоследък все по-

актуални са високотехнологичните производства. 

Тенденциозно и целенасочено се насърчава развитието на научно- техническата и 

развойна дейност, като се отделят сериозни средства за инвестиции в научни 

изследвания, иновации и развитие. институт най-много инвестиции в иновации и 

развитие се правят в автономните области Мадрид, Каталуния и Страната на Баските. 

Един от най-развитите сектори е туристическият – до 2019г. той представляваше 15% от 

БВП на страната.  

 



Автомобилният сектор формира 10% от БВП на страната и 18% от износа.  

В периода 2014 г.-2019 г. производството в сектора е нараснало с 17,5%. През 2019 г. 

са били произведени 2,8 милиона автомобила.  

Близо 2 милиона работни места са свързани с тази индустрия, от които 300.000 директни.  

Инвестициите в автомобилната индустрия се изчисляват на около 4 млрд. евро на година 

в разширяване и модернизиране на заводи.  

82% от произведените автомобили в Испания се изнасят в над 100 страни. През 2019 г. 

около 2 милиона автомобила са били изнесени за страни от ЕС, но отчетливо нараства 

износа за страни извън Европа.  

С 48% е нараснал износът за страни от Африка, най-вече Алжир, Египет, Южна Африка 

и Тунис. Нараства експортът и за Мексико, Бразилия и Чили. 

Миналата година, 2020 г., бе особено тежка за сектора, когато продажбата на автомобили 

спадна с  40% и очакванията са през 2021 г. продажбите да бъдат с 9% по-ниско от тези 

през 2019г.   

Сериозно се залага на произвеждането на електрически автомобили, както и 

изграждането на завод за батерии за този вид коли. 

През 2021 г. са били продадени 859.477 автомобила в страната, което с 1% повече от 

предходната година, но далеч от цифрите за 2019г. Причините са създалата се криза 

около пандемията, липсата на части, най-вече на микрочипове и трудностите с 

доставките. Тези дни премиерът П.Санчес заяви намерение за създаване на завод за 

полупроводници в Южна Испания. 

 

 

 

Туризъм 

Туризмът е най-важният отрасъл за страната. Преди кризата, предизвикана от 

пандемията, туризмът имаше 15% дял в формирането на БВП на страната и генерира 

общо около  174 млрд. евро. Директните приходи от посещаващите страната туристи са 

около 68 млрд. евро. Около 2,8 милиона за заетите в туристическият сектор.  

 

 

Година 
Бр. туристи в 

млн. души 

% изменение 

2016 75,30 9,9% 

2017 82,00 8,9% 

2018 
 

82,80 
1,1% 

2019 83,90 2% 

2020 
18,95 -77% 

2021 
31,1 64% 

 

Общи приходи от туризъм 
 

За 2021 г. общите приходи от туризма са 34.816 млрд. евро или с 76% повече от 2020 г., 

когато са достигнали рекордното число от 71,20 млрд. евро.  



 

Брой на туристите, посетили страната  
 

През 2021 г. общият брой туристи, посетили страната е 31,1 милиона спрямо 18,95 

милиона през 2020г. Отбелязва скок от 64%. 

 

Туристи, посетили България  
 

По данни на Министерство на туризма, базирани на Единната система за туристическа 

информация, броят на туристите от Испания през 2021 г., посетили България е бил 24.906 

испански граждани, наблюдава се ръст от 75,1% в сравнение с 2020 г. 

Сътрудничеството на България с Кралство Испания в областта на туризма е от особено 

значение поради факта, че туризмът е един от най-важните отрасли в испанската 

икономика и има огромен дял във формирането на БВП на страната. 

 

България участва активно във всички по-значителни международни и национални 

инициативи, които се организират в Испания. Ежегодно българската страна участва в 

туристическото изложение ФИТУР в Мадрид. 

 

Съществуват добри перспективи за осъществяване на съвместни туристически проекти 

между българските и испанските съвети по туризъм, както и за използване натрупания 

опит на испанската страна за развитието на вътрешния, селския и градския туризъм. 

 

 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

Испания е член на ООН от 1955 г. Страната заема 11 място от всички членки на ООН по 

финансовия си принос в бюджета на организацията и е част от Групата на Женева, 

формирана от страните, с най-голям финансов дял в ООН.  

На 16-ти декември 2014 г. Испания бе избрана за 15-ти път от 1955 г. насам от 

Генералната Асамблея на ООН за непостоянен член на  Съвета за сигурност за периода 

2015 г.-2016 г.   

Испания е силно свързана със Световната организация по туризъм (ОМТ), чието седалище 

се намира в Мадрид от 1975 г. насам.  

Испания е член на Организацията за сигурността и сътрудничество в Европа (OSCE). 

Също така страната е част от Съвета на Европа, най-старата политическа структура на 

континента, създадена през 1949 г.  

Испания е член на НАТО от 1981г. и член на Европейския съюз от 1986г. Страната е част 

от еврозоната от 1999 г. и част от Шенгенското пространство.  

Испания става част от ОИСР през 1961 г., след като подписва заедно с други 19 страни 

през 1960 г. Спогодбата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 

с която де факто се създава организацията.  

Страната членува в Световна банка; Международен валутен фонд; Световна търговска 

организация; Европейска банка за възстановяване и развитие; Африканска банка за 

развитие; Азиатска банка за развитие. 

Испания е активен участник в изграждане на общото европейско пространство и 

поддръжник на глобалния дневен ред, импулсиран от ООН и по-конкретно на 17-те цели 

за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото климатично споразумение. 



Испания е също така единственият постоянен гост на срещите на Г 20. Испания активно 

работи за сътрудничеството с Латиноамериканските страни и множество съвместни 

инициативи с тях.  

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

Общо за 2021 г.: 28.785 млрд. евро или с 18% повече от 2020г. 

 

По държави: Люксембург  е начело с 8.690 милиарда евро, Франция – 7.465 млрд. евро, 

САЩ – 4,175 млрд. евро, Великобритания – 3.034 млрд. евро, Белгия - 2.973 млрд. евро, 

Австралия – 2.484 млрд. евро, Германия – 1,505 млрд. евро, Швеция – 1,394 млрд. евро, 

Япония – 1.338 млрд. евро, Катар – 1,218 млрд. евро. 

По сектори: 42,6% е в сектор услуги – доставка на електроенергия, газ, финансови 

услуги и др., 35% индустриалния сектор, 21,5% в строителството и 1% в първичния 

сектор.  

През 2021 г. се откроява особено ръстът в подсектора на доставка на енергии – газ, 

електричество, където почти са се увеличили 4 пъти инвестициите. Също строителният 

сектор е получил три пъти повече инвестиции от 2020 г.  

 

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

ИЗНОС 

През 2021 г. износът от Испания е нараснал с 20,23% спрямо предходната година. 

Износът представлява 26,89% от БВП, поради което е намира на 82 място от 191 страни в 

рейтинга на процент продажби спрямо БВП. С обща цифра от 324.038 млрд. евро Испания 

се намира на значително място в този рейтинга. 

Основните дестинации са Франция, Германия и Италия, които съответно представляват 

16,11%, 10,35% и 8,5% от общия износ на страната. 

 

Тази година бе отбелязан дефицит в търговския баланс, тъй значително се е увеличил 

вносът и е значително по-голям от износа.  

 

 

 

Година Износ Износ % БВП 

2021 324.038,9 26,89% 

2020 268.425,6 M.€ 23,93% 

2019 298.337,0 M.€ 23,97% 

2018 293.458,8 M.€ 24,37% 



Година Износ Износ % БВП 

2021 324.038,9 26,89% 

2017 283.094,6 M.€ 24,37% 

2016 262.041,3 M.€ 23,53% 

2015 254.599,4 M.€ 23,63% 

2014 244.287,2 M.€ 23,67% 

2013 239.314,3 M.€ 23,45% 

2012 229.802,3 M.€ 22,29% 

2011 220.223,3 M.€ 20,70% 

2010 191.911,9 M.€ 17,89% 

 

 

ВНОС 

През 2021 г. вносът в Испания е нараснал с 24,17% спрямо 2020 г. Вносът представлява 

29,39% от БВП на страната, която се намира на 85 място от рейтинга на 192 страни според 

дела на техния износ в БВП.. 

Вносът е представлявал 354.148 млрд. евро. 

 

Страните, от които внася Испания са: Германия – 12,22% от общия внос, Франция – 

11,78%, Италия – 6,29%, Китай – 5,71%, Нидерландия – 5,03%. 

 

 

 

Година Внос Внос % БВП 

2021 354.148 29,39% 

2020 284.222,6 M.€ 25,34% 



Година Внос Внос % БВП 

2021 354.148 29,39% 

2019 332.958,5 M.€ 26,75% 

2018 330.635,8 M.€ 27,46% 

2017 311.651,2 M.€ 26,82% 

2016 281.056,8 M.€ 25,23% 

2015 281.222,1 M.€ 26,10% 

2014 270.172,6 M.€ 26,18% 

2013 256.455,1 M.€ 25,13% 

2012 262.561,1 M.€ 25,46% 

2011 270.550,3 M.€ 25,43% 

2010 246.673,9 M.€ 23,00% 

 

 

Външна търговия по сектори  

Износ –Стоки, произведени от химически продукти - 24.7% от целия износ. 

 

На второ място всякакъв вид оборудване като индустриални машини, транспортни 

материали или електрически съоръжения – 20% от общия износ. Следват 

потребителски стоки като текстил, обувки, играчки. По-голямата част от този износ е за 

Франция, Италия и Португалия.  

 

Хранително-вкусовите продукти представляват 16,1% от общия износ. Тук са включени 

пресни плодове и зеленчуци, зърнени продукти. Основно се продават в Германия, 

Франция и Италия.  

Следва автомобилният сектор – 15,6% от целия износ.  

 

Внос – 

Испания внася основно енергийни продукти, като петрол, газ и течни горива от 

Нигерия, Саудитска Арабия, Мексико, Либия, Казахстан, Иран, Иран и Бразилия.   

На второ място Испания внася различно оборудване от страни като Германия, Китай, 

Франция. Следват потребителски стоки от Китай, Турция, Италия, Бангладеш и Мароко.  



 

 

ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

В периода януари-декември 2021 г. стокообменът между България и Испания е в размер 

на 1,7 млрд. евро, отбелязва ръст от 34,8%. Износът за Испания се е увеличил с 42,2% 

и е в размер на 951,3 млн. евро, като заема дял от 2,7% от общия износ на България. 

Вносът се е увеличил с 26,5% и е в размер на 740,9 млн. евро с дял от 1,9%. Салдото е 

положително (210,4 млн. евро). Испания заема 9 място по отношение на износа и 17 

място по отношение на вноса. 

Водещи стоки в износа за България: 

Слънчогледово, шафраново и памучно масло, царевица, части, маркучи от вулканизиран 

каучук, автомобили, медикаменти, хранителни  и текстилни продукти, нефтени масла и 

масла от битуминозни минерали, семена от слънчоглед. 

 

Водещи стоки във вноса от България: 

Биодизел и смеси от биодизел, меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени 

или замразени, медикаменти, плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, 

готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи смеси, 

глазури, хранителни продукти, ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; 

части за тези машини или апарати 

 

Инвестиции в България 

Общо: По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Испания в 

България към 01.01.2022 г. възлизат на 973,0 млн. евро. 

Преките чуждестранни инвестиции от Испания в България през 2021 г. са отрицателни -

70,4 млн. евро.  

 

По сектори: Недвижими имоти, възобновяеми източници на енергия, строителство, 

текстил 

Водещи инвеститори: Риофиса, недвижими имоти 

 

Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс ЕООД, недвижими имоти 

Херчеса България ООД, недвижими имоти 

Еолика България, ВЕИ; 

Улбреа България ЕООД, строителство 

Керос България АД, производство и търговия с керамични изделия 

Рока България – производство на санитарна керамика 

Берг Монтана Фитинг – производител на металургични изделия 

 

 

 

Данъчна система: 

Действащата в страната данъчна система е съпоставима и съответства на 

високоразвитите страни, като преобладава прякото облагане. Основен елемент на 

непрякото облагане е ДДС. 

Има три вида налози: данъци, такси и специални контрибути. Таксите и контрибутите са 

значително по-ниски от данъците и се заплащат за различни видове услуги, вкл. и 

обществени и за разрешителни за обществено строителство. 



Заплащането на данъците се извършва на държавно, общинско и местно 

ниво. 

Преките данъци включват: данък печалба за фирми, данък печалба физически лица, 

данък рента за не резиденти, данък наследство /само за физически лица/ и данък върху 

даренията. 

Към косвените данъци спадат данък добавена стойност, данък върху прехвърляне на 

наследство, специални данъци върху юридически актове и вносните мита. 

Съществуват три ставки на ДДС: Основна - 21 %; Редуцирана - 10 % Суперредуцирана - 

4%. Тези ставки са в сила от 1 септември 2012 г. ДДС не се начислява в следните 

автономни области Канарските острови, Сеута и Мелийа. 

На Канарските острови се прилага основен генерален данък от 5%, а в Сеута и Мелийа 

данък върху продукцията, услугите и вноса. 

Основният Данък печалба за фирмите е между 19 и 25 %.в зависимост от печалбите. 

Някои Кооперативи внасят в бюджета 20% данък печалба, а фирми, които се занимават 

с изследване и експлоатация на хидроресурси - 35%.Транспортната инфраструктура на 

една страна е от основно значение за адекватно движение на стоки, услуги и пътници. 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

 

www.icex.es - ICEX - Испански институт по външна търговия  

www.ceoe.es - Испанската конфедерация на предприемаческите организации 

www.mincotur.gob.es:  Министерство на индустрията, търговията и туризма 

 

www.camara.es:   Испанската търговска камара 

 

www.agenciatributaria.es: Испанската агенция по приходите 

 

 

 

КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

Посолство на Република България в Кралство Испания (Embajada de la República de 

Bulgaria) 

Travesía de Santa María Magdalena, 15 

28016, Madrid 

тел. 913 455 761 

тел. 913 456 651 

тел. 913 597 611 

факс: 913 591 201 

е-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg,  

 

 

http://www.ceoe.es/
http://www.mincotur.gob.es/
http://www.camara.es/
http://www.agenciatributaria.es/

