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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ. 

 

ТЕРИТОРИЯ -             331 690 кв.км.(на 65-то място в света) 

 

НАСЕЛЕНИЕ -            96 208 984 души(данни от 2019 г., на 15-то място в света), при 

което градското население е 37,3%, а селското 62,7%, 

плътност 285 души/кв. км., годишен прираст – 1,04 %, 

грамотност – 97 % (мъже), 93 %(жени). 

 

ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВ -  54 регистрирани етнически групи: Виети (87%), Таи (1,6%),  

                                        Тхаи (1,8%), Мионги (1,5%), Хоа (1.2%), Зао (1.1%) и др.        

                                        (2016 г.) 

 

СТОЛИЦА -                     Ханой, 7,82 млн. жители (2017 г.) 

 

РЕЛИГИИ  -              будисти (85.5%), католици (6,8%), хоа-хао (1,5%), као-дай  

                                        (1,1%), протестанти (0,5%), индуси (0.5)  и др.(по оценка  

                                        от 2017 г.) 

 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК -     2 Септември   
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НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА -  Виетнамски донг, 1 щ.д. = 22 915 донги (06.2021) 

 

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК -          Виетнамски  

 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НГУЕН ФУ ЧОНГ (януари 2021) 

НА ЦК НА ВКП NGUYEN PHU TRONG    

 

ПРЕЗИДЕНТ НГУЕН КСУАН ФУК (януари 2021) 

 NGUYEN XUAN PHUC 

   

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВО ТХИ АНХ СУАН (април 2021) 

 VO THI ANH XUAN   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВУОНГ ДИНХ ХУЕ (март 2021) 

НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ VUONG DINH HUE    

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФАМ МИНХ ЧИНХ (април 2021) 

 PHAM MINH CHINH 

 

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ                       БУИ ТАНХ СЪН (април 2021) 

РАБОТИ BUI THANH SON  

 

МИНИСТЪР НА                                        НГУЕН ХОНГ ДИЕН (април 2021) 

ПРОМИШЛЕНОСТТА И                             NGUYEN HONG DIEN 

ТЪРГОВИЯТА 

  

ПОСЛАНИК В БЪЛГАРИЯ                          Н.ПР. Г-Н ДОАН ТУАН ЛИН (март 2019) 

                                                              DOAN TUAN LINH 

       

 

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪКНОМОЩЕН               Н.ПР. Г-ЖА МАРИНЕЛА ПЕТКОВА(декември 2018)  

ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА                      

БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИЕТНАМ                        

 

 

 

Виетнамската държава се създава през 938 г., след 1000-годишно китайско 

владичество, базирана на земеделско виетнамско население около Червената река 

(Ханой), формиращо своя групова принадлежност 1 в. пр. Хр. Основател на 

държавата е Нго Куен.  Страната се управлява от множество виетнамски феодални 

династии, по важни от които са: Ли (11-12 в.), Чан (13-14 в.), Ле (15, 16, 17 в.). 

През този период страната е с централизирана администрация, силна армия и 

развити икономика и култура. Отбива китайските нашествия на династията Сун през 

11 в., Юан през 13 в. и Мин през 15 в., както и монголските орди през 13 в.  През 18 

в., по време на последната виетнамска династия Нгуен е завладян Южен Виетнам, 

след като оттам са изтласкани камбоджански войски. Следва управление на тримата 

братя Нгуен. В средата на 19 в. Франция завладява отделни виетнамски провинции, а 
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през 1883 г. цялата страна е колонизирана от Франция. През Втората световна война 

Виетнам е окупиран от Япония. 

Комунистическото движение е основано от Хо Ши Мин, първоначално като 

Революционна младежка лига (1925 г.), а впоследствие Индокитайска 

комунистическа партия (1930 г.).  

В деня на капитулацията на Япония, на 2 септември 1945 г., Хо Ши Мин 

провъзгласява Демократична република Виетнам. Въоръжената съпротива срещу 

Китай, а впоследствие срещу Франция, която възстановява позициите си в страната 

след края на войната, завършва с победата при Диен Биен Фу и изтеглянето на 

френската армия (1954 г.). 

Съгласно решенията на Женевската конференция от 21 юли 1954 г. страната е 

разделена по 17-я паралел на Северен и Южен Виетнам /Демократична република 

Виетнам и Република Виетнам/. След Тонкинския инцидент /1964 г./, рязко се 

засилва американската военна намеса. Войната във Виетнам приключва с Парижкото 

споразумение от 1973 г., след което през 1975 Северен и Южен Виетнам се 

обединяват. На 25 април 1976 г. е обявено създаването на Социалистическа 

република Виетнам. 

Годините след войната са особено трудни за страната, която се сблъсква с 

изключително тежки социално-икономически и хуманитарни проблеми, допълнително 

усложнени от водената  от комунистическия режим затворена политика. В 

международен план се открояват войната с Китай  1979 – 1990 г. и анексирането на 

Камбоджа по молба на местното правителство от 1978 до 1989 г. и борбата срещу 

режима на Червените кхмери.  

 

1.1. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Според Конституцията от 1992 г. Виетнам е социалистическа република. 

Виетнамската комунистическа партия (ВКП) е ръководна сила на държавата и 

обществото. ВКП е създадена от Хо Ши Мин на 03.02.1930 г. като Индокитайска 

комунистическа партия и е организирана от демократичния централизъм. Конгресът е 

най-висшия орган на ВКП и се свиква веднъж на 5 години. Той избира Централния 

изпълнителен комитет, а той от своя страна  Политбюро (19 души) и Генерален 

секретар. Първият генерален секретар на Комунистическата партия на Виетнам е Чан 

Фу, а понастоящем на поста, избран от ХIII Конгрес (1.2.2021 г.)  е Нгуен Фу Тонг 

(втори мандат). ВКП има повече от 4,5 милиона членове. От 1993 г. насам, в 

ръководството на управляващата партия надделяват реформаторските и прагматични 

кръгове.  
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Висш законодателен орган е Националното събрание /НС/ с мандат 5 години и 

500 депутатски места. Основните органи на парламента, който заседава в две сесии 

– пролетна (месец юни) и есенна (месец ноември) са председател на парламента, 

заместник-председател и Постоянен комитет. Политическото присъствие е 98%  

монополизирано от ВКП. 

Президентът е Глава и Върховен главнокомандващ на страната. Избира се от 

парламента и се отчита за работата си на него.  

Изпълнителната власт се осъществява от Правителство, начело с министър-

председател, трима вицепремиери и министри. Съдебната власт е съсредоточена в 

Върховен народен съд и Върховна народна прокуратура.  

На локално ниво, властта се упражнява в провинции, райони и градове от 

Народни съвети (местна законодателна власт) и Народни комитети (местна 

изпълнителна власт). Реално властовите лостове са в ръцете на народните комитети, 

като и двете институции са контролирани от местните лидери на ВКП.  

Основни политически проблеми пред страната: - висока степен на корупция  

на средно и високо управленско ниво и в държавните институции; - неравномерно 

икономическо и социално развитие на регионите; - ниско ниво на спазване на 

гражданските права; - влошаващо се екологично положение и др.  

Приоритетите на развитието на Виетнам са заложени в приетата от делегатите 

на XIII-я Национален конгрес на Виетнамската комунистическа партия Стратегия за 

социално-икономическо развитие на страната през следващото десетилетие, в която 

Виетнам си поставя за цел да се превърне до 2030 година в развита държава с висок 

среден доход и с модерна промишленост. 

В момента Виетнам е една от най-стабилните страни в света по отношение на 

икономическото си развитие. Въпреки пандемията от COVID-19 в целия свят, 

виетнамското правителство успя да овладее успешно ситуацията и да постави под 

контрол разпространението на вируса. Така, икономиката на страната беше по-малко 

засегната, което поставя солидна основа за стремежите на Виетнам през следващото 

десетилетие. 

Утвърдената десетгодишна стратегия очертава амбициозни цели, включително 

среден ръст на брутния вътрешен продукт от 7% годишно до 2030 година и брутен 

вътрешен продукт на глава от населението от около 7500 щатски долара, докато 

годишната производителност на работното място се очаква да нарасне с 6,5% през 

периода. 

Производствената и преработващата промишленост и цифровата икономика 

ще представляват по 30% от брутния вътрешен продукт. Освен това, стратегията 
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гласи, че публичният дълг ще остане под 60% от брутния вътрешен продукт, докато 

инвестициите за развитие ще достигнат 33-35% от брутния вътрешен продукт. 

Историята на икономическите успехи на Виетнам започва с процеса „Doi 

moi“(обновяване) на важни икономически реформи, иницииран през 1986 година. 

Тридесет и пет години по-късно, Виетнам се отдръпва от своята затворена, централно 

планирана икономика и се превръща в пазарно ориентирана и дълбоко интегрирана 

икономика , превръщайки се от държава с ниски доходи в страна със средни доходи. 

Според Доклада на ООН за устойчиво развитие за 2020 година, Виетнам е 

единствената държава в Югоизточна Азия, която е постигнала петте цели за действие 

на ООН, включително мерките за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, 

насърчаване на възобновяемата енергия и подобряване на устойчивостта към 

изменението на климата. 

Държавното ръководство на Виетнам отчита, че постиженията на предишните 

реформи, макар и да са важна опорна точка, не са достатъчни, за да осигурят 

бъдещото развитие на страната. Възможностите и предизвикателствата на 

съвременния свят изискват  страната да приложи нова стратегия за своето социално-

икономическо развитие като процесът на обновяване прерасне в нов по-висок 

стадий. 

 Счита се, че новата стратегия за развитие е своевременен отговор на 

промените в света, като същевременно остава в съответствие с дългосрочната 

стратегия за развитие на Виетнам. 

В стратегията се посочват области, които изискват пробивни реформи, които 

включват обновяване на икономиката и развитие на частния сектор, изграждане на 

капацитет за национални иновации, повишаване на икономическата ефективност на 

урбанизацията и териториалното развитие, насърчаване на екологично устойчиво 

развитие и устойчивост на изменението на климата, осигуряване на 

равнопоставеност и насърчаване на социалното приобщаване и изграждане на 

ефективни държавни и модерни институции. 

Един от основните стълбове за развитие на Виетнам е бързото и устойчиво 

развитие, основано на наука и технологии, иновации и цифрова трансформация. 

Освен това, в стратегията са включени и осъществяването на реформи към 

модерна, социалистически ориентирана пазарна икономика и интеграция, отбелязани 

като предпоставки за насърчаване на устойчивото развитие и увеличаване на 

адаптивния капацитет на страната. 
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Стратегията за развитие на страната през следващото десетилетие има три 

фокуса: институционална реформа, подобрения в науката и човешките ресурси и 

развитие на инфраструктурата.  

Ключовият момент е тяхното изпълнение. 

Планира се, първо, да се насочат ресурсите към приоритетните въпроси и да 

се планира изпълнението по най-ефективния начин. 

Второ, отчита се, че в допълнение към повишаването на ефективността на 

държавата, от съществено значение е да се изгради ефективен механизъм за 

наблюдение, чието действие да бъде относително независимо, прозрачно и без 

натиск на заинтересованите страни. 

Трето, стратегията изисква укрепване на националния механизъм за реакция и 

икономическа устойчивост. 

 Четвърто, изисква се пробив в областта на човешките ресурси, където да се 

постави приоритет на новите умения и особено на университетската реформа и 

механизмите за подготовка на висококвалифицирани кадри.  

Важен момент в стратегията за икономическото развитие на Виетнам до 2030 

година е създаването на благоприятни условия за стартиращи фирми. Това означава 

създаване на нови бизнес модели и иновации, както и подходящи регулаторни 

механизми  

Във време на пандемия от COVID-19, инвестициите в инфраструктура бяха 

ревизирани. Особено това се отнася до летища и някои пътни  и ж.п. проекти. Под 

средното ниво, предписано от Световната банка са инвестициите в опазване на 

околната среда и в създаване на устойчиви икономически модели и кръгова 

икономика. Инвестициите в енергийни проекти са на необходимото равнище за 

изпълнение на Осмото издание на Плана за енергийно производство 2021 - 2030 

година(PDP VIII) и на Стратегията за национално енергийно определяне (NDC). 

Общата инсталирана мощност на виетнамската енергетика е 68.4 ГВ (до края на 2020 

г.), като от тези капацитети 31% принадлежат на ТЕЦ на въглища, 13% на ТЕЦ на 

газ, 30% на ВЕЦ и 26% на ВЕИ (слънчеви, вятърни мощности и биомаса). Целта 

според планиращите документи, е през 2045 година делът на ТЕЦ на въглища да 

падне до 18%, а на ВЕИ да се покачи до 43.5% от енергийното производство на 

страната. По този начин, Виетнам ще намали въглеродните си емисии с 8% до 2030 

година. Акцент се отдава на ВЕИ - вятърни и соларни паркове; биомаса - 

когенерация.  

Инвестициите в образование (инфраструктура и повишаване на 

квалификацията на преподавателите) нараснаха през 2021 година. Големият брой 
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върнали се студенти от ЕС, САЩ, Австралия  и други страни поради епидемиологични 

причини (затваряне на университети) доведе до естествено повишаване на нивото на 

местните ВУЗ с цел задържане на кадрите на място. Също така, Виетнам навреме 

разви чрез Министерство на образованието и подготовката и Министерство на 

науката и технологиите на онлайн обучение и специализирани курсове. Сектор 

„Здравеопазване“ не беше достатъчно подпомаган от държавата през 2021 година и 

липсват нови крупни инвестиции. Към момента СР Виетнам се справя сравнително 

успешно с пандемията от COVID-19 (около 10 000 заразени и 70 починали от 

началото на кризата досега), като успява да мобилизира персонал и съответната 

техника. Прилагат се процедури по карантиниране за срок от 21 дни на 

пристигащите във Виетнам, независимо от наличието на отрицателни тестове или 

ваксинационни паспорти. Комбинирането на тази процедура със строг полицейски 

контрол на центрове на концентриране на заразата и дисциплината от страна на 

населението дават необходимите резултати. Виетнам успешно започна 

ваксинационния процес, който набира скорост към средата на годината. Прилагат се 

ваксините на ASTRA ZENECA, SPUTNIK V, Sinovac, разработват се и две виетнамски, 

като се очаква прилагането им в края на 2021 година.  

Във вътрешнополитически план непосредствени приоритети за Виетнам са:  

- прилагане на иновативния подход на развитие, заложен в Революция 4.0 в 

производствените сектори и научноизследователските институции с водещата роля 

на ВКП;  

- подобряване на социалното положение на населението с комплексни мерки и 

преки и индиректни лостове за елиминиране на последствията от COVID 19 върху 

благосъстоянието на различните социални групи; 

- въвеждане на електронното правителство и електронната община; 

 - привличане на стратегически инвеститори в отделни отрасли в контекста на 

предефиниране на световните вериги на снабдяване и трансфера на фирми от Китай 

в ЮИА, в частност във Виетнам; 

- повишаване на образователната квалификация на мениджърски и 

изпълнителен състав на частни и държавни фирми; 

- борба с корупционните модели и практики и лошото управление на 

държавните фирми, като приоритетна политика на ВКП; 

- гарантиране върховенството на закона и законосъобразна икономическа 

политика; 

- преструктуриране на икономиката и подобряване ефективността на 

държавните предприятия; специално внимание към модернизиране на 
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селскостопанския сектор; преструктуриране на кредитните институции, и особено на 

слабите акционерни търговски банки, подобряване на финансовия надзор; контрол 

на инфлацията; балансиране на държавния бюджет и стриктно управление на 

държавните разходи за адресиране на нарастващия бюджетен дефицит;  

- прилагане на върхови постижения на отделни страни в развитието на 

социални отрасли. Премахване на едностранното сътрудничество с Китай   и 

създаване на много полярна политическа отворена система, адекватна за реакция на 

съвременните глобални тенденции;  

- отделяне на внимание на пропорционалното развитие на центъра и 

регионите на страната, където съществуващите дисбаланси ще имат негативно 

социално-икономическо отражение; 

- подобряване на координацията и институционалното взаимодействие;  

- партийното присъствие във всички социални области и отговор на 

потребностите на индивида и отделните социални групи.  

 

 

         1.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СР ВИЕТНАМ ПРЕЗ 2020 г. 

 2020 година се счита за година на трудности и предизвикателства за 

световната икономика, като цяло, включително и за Виетнам. Прогнозира се, че 

световната икономика ще преживее най-сериозната рецесия в историята. Растежът 

на големите икономики намаля значително поради негативните ефекти от 

пандемията от Covid-19. Икономиката на Виетнам, обаче, все още поддържа растеж. 

Ръстът на брутния вътрешен продукт на страната се увеличи през 2020 година с 

2,91%. 

 Въпреки нарушените социално-икономическите дейности на страните по света, 

в резултат на Covid-19, и продължаващия търговски конфликт между САЩ и Китай, 

икономиката на Виетнам постигна през 2020 година положителни резултати при 

запазен икономически растеж. С твърди и ефективни решения, виетнамското 

правителство постигна едновременно две цели – предотврати разпространението на 

пандемията и продължи социално-икономическото развитие на страната. Макар че 

растежът на брутния вътрешен продукт на Виетнам през 2020 година достигна най-

ниския темп в периода 2011-2020 година, в контекста на пандемията от Covid-19, 

това беше успех за страната, който я включи в групата държави с най-висок темп на 

растеж в света за миналата година. Заедно с Китай и Мианмар, Виетнам е една от 

трите страни в Азия, която има положителен темп на растеж през 2020 година. 

Обемът на брутния вътрешен продукт на страната надхвърли 343 милиарда щатски 
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долара, задминавайки Сингапур (337,5 милиарда щатски долара) и Малайзия (336,3 

милиарда щатски долара). Този резултат направи Виетнам четвъртата по големина 

икономика в Югоизточна Азия след Индонезия (1088,8 милиарда щатски долара), 

Тайланд(509,2 милиарда щатски долара) и Филипините(367,4 милиарда щатски 

долара). 

 През 2020 година бяха приети следните по-важни нормативни актове в 

икономическата област: 

- Закона за инвестициите, влизащ в сила на 1.1.2021 г., 61/2020 , който заменя 

стария закон от 2014 г. . В него е залегнал забранителния списък за инвестиции, 

повишени нива за национални инвеститори клас „А“. Опростени са процедурите за 

кандидатстване за инвестиционно одобрение пред МИП. Сектори за подпомагане на 

инвестициите: - високи технологии; - рециклиране; - Микро финанси; - обществен 

транспорт; - образование; - фармация и здравеопазване; - креативни старт ъп. ; 

- Закона за търговските дружества (допълнение и изменение), 59/2020. 

Стриктна регламентация на защитата на миноритарните акционери, откриване и 

закриване на фирми и индивидуални бизнеси; 

- Закон за административните нарушения, който влиза в сила от 1.1.2022 г. ; 

- Закон за гражданството, който влиза в сила от 1.1.2021 г. Регламентира 

регистрацията и пребиваването на чуждестранни лица и чуждестранни фирми; 

- Закона за международните споразумения, влизащ в сила от 1.7.2021 г. Дава 

право на виетнамското правителство да води преговори по икономически договори 

на двустранна и многостранна основа и припознава вече сключени такива 

споразумения. 

В сектора на земеделието, горското стопанство и рибарството, производството 

на някои трайни насаждения, на основните животновъдни продукти и на скариди се 

увеличи през 2020 година значително, довеждайки темпа на растеж на този сектор 

до 2,68%, който е по-висок от този през 2019 година(2,01%). Въпреки че бе 

изправен през годината пред епидемии върху растителните култури и добитъка, пред 

климатичните промени, санкциите от Европейския съюз в риболова и особено 

пандемията от Covid-19, този сектор постигна положителни резултати с 

изключителни усилия чрез решения за преструктуриране. Така, селскостопанският 

сектор постигна годишен ръст от 2,55%, горският сектор нарасна с 2,82%, а рибният 

сектор отбеляза растеж от  3,08%. Резултатите от износа на селскостопански 

продукти се увеличиха рязко в контекста на трудностите, причинени от пандемията 

от Covid-19. Обемът на износа на ориз, като стойност, за първи път достигна над 3 

милиарда щатски долара, което е с 9,3% повече в сравнение с 2019 година. Износът 
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на дървен материал и на изделия от дърво достигна 12,323 милиарда щатски долара, 

което е ръст от 15,7%. При износа на морски продукти, оборотът през 2020 година 

беше 8,4 милиарда щатски долара, което е с 1,8% по-малко от предходната година. 

 В рамките на цялата икономика на Виетнам, промишлеността и 

строителният сектор постигнаха най-висок темп на растеж от 3,98%, допринасяйки 

за 1,62% за общия растеж. Производството продължава да играе ключова роля в 

стимулирането на растежа на виетнамската икономика с ръст от 5,82%, 

допринасяйки за 1,25%. Значително се увеличи индексът на растеж на индустриално 

производство в редица отрасли като производството на лекарства(27,1%), 

фармацевтичната химия и фармацевтиката(14,4%), производството на 

метали(11,4%), производството на коксови въглища и рафинирани петролни 

продукти(11,3%), производството на електронни продукти, компютри и оптични 

продукти(11,8%), допринасяйки за положителен растеж в производството в 

контекста на пандемията от Covid-19, нарушила веригата на доставки на суровини за 

производство. 

 Общите продажби на дребно на потребителски стоки и услуги намаляха 

с 1,2% през първите шест месеца на 2020 година в сравнение със същия период на 

2019 година, но след това се възстановиха значително с увеличение през втората 

половина на годината с 6,2%, с което вътрешната търговия за цялата година нарасна 

с 2,6%. Търговията на едро и дребно се увеличи през 2020 година с 5,53% спрямо 

предходната година, финансите, банкирането и застраховането се увеличиха с 

6,87%, транспортът отбеляза намаление с 1,88%, секторът на услугите(хотелиерство 

и ресторантьорство) отчете спад с 14,68%. 

 Подписването на споразумения за свободна търговия с различни страни 

допринесе за положителното развитие на икономиката на Виетнам. Особено важно за 

страната, е влязлото в сила на 1 август 2020 година Споразумение за свободна 

търговия между Европейския съюз и Виетнам. През 2020 година, износът за 

Европейския съюз достигна 34,8 милиарда щатски долара. По-специално, през петте 

месеца на прилагане на споразумението, общият износ на Виетнам за Европейския 

съюз достигна 15,4 милиарда щатски долара, което е с 1,6% повече спрямо същия 

период на 2019 година. Това отразява високия растеж на вътрешния производствен 

капацитет, благоприятните инвестиции, производствена и бизнес среда, и успеха на 

процеса на международна икономическа интеграция на Виетнам. Това е 

обнадеждаващ резултат в контекста на сериозния икономически спад, като цяло, в 

света, в резултат на пандемията от Covid-19. 
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 Освен положителните резултати, постигнати през 2020 година, икономиката 

на Виетнам все още има много проблеми, които трябва да бъдат решени. С голямата 

си отвореност и разширена международна интеграция, всички проблеми в световната 

икономика засягат и Виетнам. Въпреки че пандемията от Covid-19 беше поставена 

под контрол във Виетнам през 2020 година, производството, доставките на суровини, 

търговията, авиацията, туризмът, трудовата заетост бяха значително засегнати. 

Освен това, растежът на износа не постигна устойчивост, а производителността на 

труда все още е ниска. Правителството на Виетнам планира мерки, както за 

ефективно справяне с пандемията от Covid-19, така и за оптимизиране на 

потенциала и предимствата на страната за привеждане на икономиката й в състояние 

за постигане на по-висок темп на растеж през 2021 година. 

 Общата стойност на външната търговия на Виетнам през 2020 година беше 

543,9 милиарда щатски долара, което е с 26,64 милиарда щатски долара повече в 

сравнение с 2019 година. 

 През 2020 година, страната изнесе стоки на стойност 281,5 милиарда щатски 

долара и внесе стоки на стойност 262,4 милиарда щатски долара, което е, съответно, 

с 6,5% и 3,6% повече в сравнение с 2019 година. В края на годината се отчете 

положително външнотърговско салдо в размер на 19,1 милиарда щатски долара, 

което е най-високото ниво за последните пет последователни години(2016 година - 6 

милиарда щатски долара, 2017 година -  1,9 милиарда щатски долара, 2018 година - 

6,5 милиарда щатски долара, 2019 година - 10,9 милиарда щатски долара). 

 Увеличаването на положителното салдо на външнотърговския баланс на 

страната се счита за  обнадеждаващо постижение в контекста на пандемията от 

Covid-19. Търговският излишък спомогна за поддържането на макроикономическата 

стабилност на Виетнам, включително, на стабилността на валутните резерви и 

обменните курсове, насърчавайки бизнеса да продължи да инвестира в развитието 

на производството. 

 Въпреки че пандемията от Covid-19 повлия силно на световната търговия и 

инвестиции, Виетнам се класира на 22-ро място в света по отношение на оборота и 

капацитета за износ. Страната е класирана на 26-то място по мащаб на 

международната търговия. 

 Външната търговия е една от трите движещи сили на виетнамската икономика 

в продължение на много години. Виетнам изпълни целите за внос и износ за периода 

2011-2020 година предсрочно, въпреки тежките последици от пандемията през 2020 

година. 
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 През първата половина на 2020 година, когато външната търговия изостана от 

планираното, виетнамското правителство положи големи усилия да създаде най-

добрите условия за предприятията за внос и износ, докато бизнесът в тази област 

прие решения за увеличаване на стойността на износа на стоки. 

  През 2020 година, Виетнам продължи да променя структурата на износа си, 

като, в съответствие със Стратегията за развитие на износа и вноса на Виетнам за 

периода 2011-2020 година с визия до 2030 година, увеличи дела на преработените и 

промишлени стоки и намали дела на суровините и полуфабрикатите. Това проправи 

пътя за участие на виетнамските стоки по-широко в световните вериги за 

производство и доставка. Така, растежът на износа през последните две години, 

вече, не се дължи на селскостопански и морски продукти, а на индустриални стоки. 

 Независимо от това, реколтата от ориз през 2020 година помогна на Виетнам 

да надмине Тайланд и Индия и да се превърне в най-големия износител на ориз в 

света.  

 След влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между 

Европейския съюз и Виетнам в началото на август 2020 година, износът на обувки от 

Виетнам нарасна значително. Повече от 1700 виетнамски предприятия могат да 

предоставят на пазара над 1,1 милиарда чифта обувки и почти 400 милиона раници и 

чанти годишно. Очаква се Споразумението за свободна търговия между Европейския 

съюз и Виетнам и Всеобхватното и прогресивно споразумение за транс-тихоокеанско 

партньорство да стимулират допълнително ръста в производството на обувки и 

дамски чанти през 2021 година. 

 През 2020 година много виетнамски фирми направиха радикални реформи 

чрез преструктуриране с цел подобряване на качеството на произвежданите 

продукти и насърчаване на търговията, възползвайки се от възможностите, 

предоставени от подписаните от Виетнам споразумения за свободна търговия. 

 В края на 2020 година беше отчетено, че значителното подобрение на 

качеството на произвежданите във Виетнам стоки и увеличаването на добавената 

стойност са довели до нарастване и на конкурентоспособността на виетнамската 

икономика, увеличаване на обема на износа, включително износа на 

високотехнологични продукти, развитие на поддържащите индустрии и изграждане 

на по-силни марки. 

 С цел увеличаване на общата стойност на износа с приблизително пет 

процента през 2021 година, виетнамското правителство предприе  институционални 

реформи, които да разрешат въпроси, свързани с търговския протекционизъм, 
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търговските средства за защита и въздействието на пандемията от Covid-19 върху 

веригите за доставки.  

 

 1.3. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА СР ВИЕТНАМ. 

          През 2019 г. и в началото на 2020 г.  Виетнам продължи да бъде предвидим и 

сигурен партньор на международната общност в региона и света. Това бе доказано с 

поемането на председателството на АСЕАН през 2020 г.  и статута на непостоянен 

член на СС на ООН 2020 – 2021 г. Тези два поста, Ханой прие с отговорност и 

активно участваше в дебати по решаване на възникнали кризи и тлеещи конфликти. 

Основен ареал на националната сигурност традиционно бе претендираният 

суверенитет в ЮКМ и решаването на някои гранични спорове с Камбоджа по суша. 

Все по-ясна бе линията на сближаване на Виетнам със САЩ по линия на защита на 

геостратегическите виетнамски интереси и противопоставяне на китайската 

хегемония в ЮКМ. През 2020 г. Виетнам преодоля успешно епидемията с COVID 19 и 

бе пример за безрезервна солидарност и взаимна помощ при хуманитарни кризи с 

огромни последствия в регионален и световен мащаб.  

 

1.3.1. МНОГОСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ. 

 В регионален план, Виетнам използва председателството си на АСЕАН през 

2020 година за развитието на собствената икономика, конкурентоспособността и   

наблегна в икономическата свързаност на страните-членки (СЧ). Акцент при 

отделните преди всичко онлайн формати през 2020 година бе отдаден на теми като: - 

трудовата мобилност; - митническо сътрудничество и обслужване на стоки и товари 

на едно гише; - електронизация на услуги; - подпомагане на малки и средни 

предприятия. Това спомогна АСЕАН да се утвърди като сигурен и предвидим 

глобален партньор, спазващ принципите на пазарната икономика и имплементиращ 

съвременни тенденции за устойчив растеж и съобразяване с климатичните промени. 

Общо горното ще доведе до повишаване на благосъстоянието на определени 

отрасли, а оттам на населението на СЧ и на организацията като цяло. Все повече на 

АСЕАН се гледа на единен пазар, въпреки липсата на строг и регламентиран 

финансов организационен контрол, общи институции и  регулирани секторни пазари. 

Солидарността в организацията се доказа при обмяната на протоколи и практики, 

свързани с COVID-19 и сравнително ефикасното справяне на СЧ с кризата. Бяха 

създадени база данни от храни и стоки от първа необходимост, СЧ и съответните 

фирми бяха включени активно в световните вериги на снабдяване. При виетнамското 
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председателство бе подобрена бе комуникацията с ЕС, Япония, Република Корея, 

Индия и Австралия (Индо-тихоокеански регион).  

 На 29.12.2020 г. бе сключено Споразумение за свободна търговия 

Великобритания – Виетнам (UKVFTA) , което влезе в сила на 231.12.2020 г. От 

тарифни облекчения двете страни ще спечелят около 200 млн. щ.д. годишно в 

търговския оборот.  

И през 2020 г. продължи тенденцията за положително влияние на влезналото в сила 

през 2018 г. Споразумение за всеобхватно и прогресивно Транс-тихоокеанско 

партньорство (CPTPP), включващо Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония, 

Бруней, Сингапур, Малайзия, Виетнам, Чили, Перу и Мексико. Особен икономически 

ефект има то в търговията на Виетнам с Перу и Мексико, докато се отбелязва спад в 

търговията с Австралия, Сингапур и Чили.   

 На 15.11.2020  г.  бе ратифицирано в Ханой онлайн Регионалното търговско 

споразумение (RCEP) между АСЕАН и Китай,  Япония, Р Корея, Австралия и Нова 

Зеландия.  Това е най-голямото търговско споразумение в световен мащаб, 

включващо държави с общ БВП от 26.2 трилиона щ.д. 

 

 

          1.3.2. ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ. 

 ЕС и страните-членки  

 На 12.2.2020 г. ЕП одобри Споразумението за свободна търговия ЕС – Виетнам 

(EVFTA) и Споразумението за защита на инвестициите ЕС – Виетнам  (EVIPA). На 

8.6.2020 г. ратификация бе извършена и от виетнамския парламент – Националното 

събрание.  EVFTA предлага на виетнамските фирми разширен достъп до европейския 

пазар, който се оценява на 18 трилиона щ.д. По информация на МИТ, се очаква 

тарифните мита за 85% от европейските стоки, внасяни във Виетнам бъдат с нулеви 

ставки следи влизането в сила на EVFTA (респективно за 70% от виетнамските стоки 

внасяни в ЕС). За останалите стоки се очакват падащи митнически тарифи до 7 

години. През 2019 г. търговският оборот между Виетнам и ЕС  е възлязъл на 49.3 

млрд. евро (стоки) и 4.1 евро (услуги). Основни износни продукти за Виетнам са: - 

електроника и телефони; - селскостопанска продукция; - текстил; обувки и др.  ЕС е 

един от големите инвеститори в страната с реализирани инвестиции от 6.1 млрд. 

евро и предвидени проекти за безвъзмездно финансиране от страна на ЕК на 

стойност 400 млн. евро за програмен период 2020 - 2026 година.  

 Очаква се EVFTA да подобри процедурата по санитарните режими по 

отношение на храни от животински и растителен произход, което да доведе до 
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повишаване на асортимента на европейското хранително-вкусово присъствие във 

Виетнам и количество на предлаганите продукти. 

 По оценки на виетнамското Министерство на инвестициите и планирането 

(МИП), двете споразумения ще подтикнат ръста на виетнамския БВП с 4.6%. 

Ратифицирането на EVFTA е добър сигнал за множество клъстерни организации и 

международни представителства в СР Виетнам. От офисът на МОТ към ООН изразиха 

задоволството си от този факт предвид имплементирането в EVFTA на редица клаузи, 

касаещи правото на синдикално сдружаване, договаряне на колективни трудови 

права и др., залегнали в промяната на КТ на СР Виетнам (ноември 2010 г.). От 

Виетнамската индустриална и търговска камара и от съсловни и браншови 

организации се надяват техните членове да повишат активността си на европейския 

пазар. Ще се търсят форми на сътрудничество и налагане на виетнамски брендове в 

различни сегменти на потреблението и сектора на услугите. Резултата от своето 

лобиране за влизане в сила на EVFTA виждат и от EUROCHAM Виетнам. 

 EVFTA влезе в сила на 1.8.2020 , като бе придружено със съответните 

нормативни документи, регламентиращи отделни негови глави, а именно 

Сертификати за произход (Декрет 15/2020 на МИТ) и Митническа тарифа на ГУ 

„Митници“ към МФ, имплементиращо клаузите от споразумението и имащо силата на 

задължителен вътрешен за Виетнам документ за прилагане.  

 EVIPA е споразумение, което регулира инвестиционните процеси и свързаните 

с това права за пазарни достъпи, пазарни дялове, монополни положения, както и 

регулиране на арбитражни и съдебни процедури по защита на права. От него полза 

имат редица индустрии като автомобилното производство, фармацевтичната 

промишленост и др. EVIPA защитава правата на европейските инвеститори във 

Виетнам и на виетнамските в ЕС. Регулирането на инвестиционните режими дава 

сигурност и повишено очакване за инвестиции в нови сектори като ИТ, недвижимите 

имоти, селското стопанство. EVIPA предстои да бъде ратифицирано от националните 

парламенти на СЧ на ЕС.  Към момента това са направили 7 СЧ. България все още е в 

процедура на ратификация   

  

 Китай  

 През 2020 година, отношенията между Виетнам и Китай бяха многопластови, 

като линията на идеологическо и добросъседско сътрудничество, основно, бе 

развивана между комунистическите партии на двете страни. На специализирано, по-

ниско ниво, бяха оставени за разрешаване някои спорове в ЮКМ. Акцент, генерално, 

бе поставен върху търговско-икономическото партньорство и ускоряване на обмена 
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на технологии и ноу хау. През 2020 година, търговският дефицит на Виетнам с Китай 

се запази по обем – 31.4 млрд. щ.д. Вносът възлезе на 74.7 млрд. щ.д., а износът – 

на 43.3 млрд. щ.д.  Виетнам изнася на китайския пазар, основно, компютри и 

електроника (31.6%), телефони и аксесоари (17.9)%, плодове и зеленчуци (11.2%), 

морски продукти (8%), химия (6.6%); медикаменти (4.8%).  

 

 САЩ  

 САЩ продължават активизиращото се присъствие във Виетнам, като гарант за 

суверенитета на Виетнам в ЮКМ. Отпаднаха някои пречки в началото на 

управлението на президента Джо Байдън, а именно третирането на Ханой като 

валутен манипулатор (изкуствено задържане на курса на националната валута 

спрямо щ.д.), както и някои търговски ограничения поради фалшив произход на 

базови суровини и материали. САЩ бе, и през 2020 година, най-голям експортен 

търговски партньор на Виетнам. Износът достигна нива от 76.4. млрд. щ.д (+2.7% в 

сравнение с 2019 г.), а вносът от САЩ бе 17.8. млрд. щ.д. Запазва се огромният 

търговски излишък за Виетнам в двустранната търговия от 58.6 млрд. щ.д.  Основни 

виетнамски експортни стоки за американския пазар са телефони, електронни 

компоненти, текстил и мебели., докато американския износ за Виетнам се определя 

от соя, хартия и целулоза захар и др.   

  

 Регионални сили  

 Виетнам продължи политиката на утвърждаване на регионалните си 

политически и икономически партньорства с приоритетните Русия, Япония, Индия и 

Република Корея.  

 Отношенията с Русия продължиха своята традиционна активност и през 2020 

г., но не със същия интензитет и в не в широк секторен диапазон През 2020 г. 

Москва бе стабилен търговски партньор на Виетнам основно в сектор нефтодобив и 

енергетика. Нивата на търговия бяха намалени с около 10% и достигнаха 5.1 млрд. 

щ.д. През 2021 г. Виетнам кандидатства за закупуването на руската ваксина 

СПУТНИК V, в ход е сътрудничество между медицински институти (Тропически руски 

институт в Ня Чанг). Особено активна в икономическо отношение бе Красноярска 

област. 

 Отношенията с Япония бяха активни, изразяващо се в посещение на новия 

японски министър-председател Йошихиде Суга в Ханой през октомври 2020 г. и в 

засиления икономически диалог.  Япония присъстваше традиционно на виетнамския 

пазар, като акцент през 2020 г. бе отдаден на съвместното японско участие в 
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строителни фирми с технология и ноу хау. Увеличено бе присъствието на 

енергийните технически компании MARUBENI и MITSUI в разработването на 

континенталния шелф на Виетнам. Бяха инвестирани средства от JAICA в селското 

стопанство и старт ъп бизнесите.  Общият оборот бе 34 млрд. щ.д. 

 И през 2020 година Виетнам и Индия развиват отношенията си по т.нар. 

„стратегическо партньорство“. Акцент бе поставен върху взаимната помощ в   

борбата с пандемията COVID 19. Ню Делхи активно тества различни измерения на 

своята политика „Действай на Изток“ във Виетнам (основно като противовес на 

китайската експанзия в региона).  

 Отношенията на Виетнам с Австралия, се развиваха нормално през 2020 г., 

През 2020 г. се увеличи търговският обмен между двете страни в условията на 

пандемия, достигайки 11.8 млрд. щ.д..  

 Република Корея и през 2020 година бе основен инвеститор във Виетнам, 

въпреки че отстъпи за кратко първото място на Сингапур. Р Корея бе традиционен 

силен търговски партньор на Виетнам и през 2020 г. Корейският износ стигна 

рекордни нива от 46.3 млрд. щ.д. и нареди страната като втори вносител във 

Виетнам след Китай. Засилено бе корейското инфраструктурно присъствие с 

реализиране на проекти за строителството на метрото в гр. Ханой, няколко 

комунарки проекта в северен Виетнам. Активен партньор на виетнамските МСП бе 

KOIKA. 

 

 Съседни страни 

 Отношенията на Виетнам с Лаос са традиционно приятелски, което бе 

потвърдени след VIII Конгрес на Лаоската народно-революционна партия през 

януари 2021 г. XIII Конгрес на ВКП през февруари 2021 г. Избраното ново 

ръководство в двете страни продължава активния икономически и политически 

диалог. В условията на пандемия Виетнам изпрати сови медицински екипи и 

апаратура в помощ на лаоските институции.  

 През 2020 г. Камбоджа и Виетнам продължиха нормалното си двустранно 

сътрудничество, изразено както двустранно, така и в рамките на АСЕАН. Бе 

извършен успешно процесът на демаркиране на държавната граница. Активно бе 

противодействано на разпространяването на пандемията посредством нелегални 

емигранти от двете страни на границата.  
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2. ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И СР ВИЕТНАМ. 

Виетнам е стабилен и предвидим икономически партньор на България в 

Югоизточна Азия и Азия като цяло с потенциал за бъдещо икономическо развитие. 

Това бе доказано в качеството му на председател на АСЕАН през 2020 година и 

непостоянен член на СС на ООН 2020 – 2021 г. Въпреки, че много от форматите на 

бяха проведени онлайн (75-та сесия на ОС на ООН, 23-та Среща на министрите на 

външните работи ЕС – АСЕАН) или бяха отложени (13-та среща на върха на АСЕМ), то 

бяха разгледани редица регионални и глобални въпроси, където Виетнам имаше 

позиция в защита на международния право реди  сигурност.    

2020 година бе годината на отбелязването на 70-та годишнина от 

установяване на дипломатически отношения между двете страни. Въпреки 

епидемията и ограничението за събиране на хора, това бе чествано по подобаващ 

начин от виетнамската общност, завършила и работила в България с активната 

помощ на посолството. Тласък в това отношение получи и Официалната помощ за 

развитие от България към Виетнам (3 одобрени проекта).   

През 2020 и 2021 година продължи работата по Споразумение за 

сътрудничество в областта на образованието, като бяха изпратени 8 виетнамски 

стипендианти в България (2 бакалавъра, 2 магистъра, 2 докторанта и 2 следдипломни 

квалификации). Усилията на СТИВ и посолството също бяха насочени към 

реализиране на проект по износ на медицински сестри за работа в България.  През 

2020 година бе съгласуван План за сътрудничеството между Министерство на 

туризма на Република България и Министерство на културата, спорта и туризма на 

Социалистическа република Виетнам за 2020 – 2030 година.  

Предвидената за провеждане 24-та Сесия на СИКНТС през втората половина 

на 2020 година, бе отложена за началото на 2022 година, поради епидемиологичната 

обстановка. През септември 2020 година бе проведена онлайн бизнес среща между 

ИАНМСП и ВИЕТТРЕЙД в която участие взеха около 30 български компании. Очаква 

се, и през 2021, година електронният формат на комуникация между МИ и МОИТ, 

както и между ресорните институции, асоциации и отделни фирми да продължи в 

дистанционен вид.  

 

3. ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ.  

По данни на Нaционалния статистически институт, през 2020 година е 

постигнат общ стокообмен между България и Виетнам от 114 542 600 щатски долара, 

от които български износ за 42 106 200 щатски долара. Износът за Виетнам през 
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миналата година се състои от: ламарини, листове и ленти от мед(17,8%), 

карбонати(15,8%), медикаменти (13,3%), инсектициди (5,8%), крафтхартии и 

крафткартони(5,3%), необработено олово(4,0%), пури(3,6%), антибиотици(3,0%), 

хидравлични турбини(2,4%), медицински, хирургически, зъболекарски  или  

ветеринарни инструменти  и апарати(2,2%), полиспасти, лебедки, кабестани и 

крикове(1,9%), хранителни продукти(1,8%), полимери на пропилена(1,4%), сурови 

или необработени тютюни(1,4%)  и др.  

 През 2020 година от Виетнам са внесени продукти в България на стойност 72 

436 400 щатски долара. Те са, предимно, следните: кафе (19,0%.), полиацетали, 

полиетери и епоксидни смоли(10,1%), пневматични гуми (9,5%.), кокосови 

орехи(6,9%), столове и седалки(5,9%), синтетични щапелни влакна(5,1%), обувки 

(4,1%), мебели(3,9%), части и принадлежности за превозни средства (3,7%) и други. 

Позитивните тенденции се дължат на влизането в сила на Споразумението за 

свободна търговия Виетнам – ЕС (EVFTA). България е една от малкото страни в ЕС , 

която бележи ръст на търговията и положителен търговски баланс с Виетнам. 

Сферите и областите на икономиката, в които съществува потенциал за 

развитие през 2020/2021 г. са следните: 

• Износ на функционални храни и такива с органично съдържание и 

повишен здравен ефект; 

 Износ на базови продукти и култури, с акцент на зърнени и 

маслодайни. Крайни и междинни продукти от тях; 

 Износ на рози и друг посадъчен материал на етерично-маслени 

култури; 

 Машини и прикачен инвентар за селското стопанство, напоителни 

парникови системи; 

 Машиностроене – кари и части за тях, телфери, електромотори 

(съвместно производство в СР Виетнам), машини и оборудване за производство като 

цифрово-програмни стругове, фрези. Машини за малкото и средно стопанство, в т.ч. 

високо проходими трактори за горските стопанства и труднодостъпните райони, 

прикачен инвентар за зърно производители и др.; 

• Химическа промишленост – специализирани торове, препарати за 

растителна защита, поли карбонати; търговия с химически продукти (суров каучук 

карбамид, калцинирана сода, химикали за растителна защита и др.); 
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• Доставка на поточни линии и отделни машини за хранително-вкусовата 

промишленост;; 

• Фармацевтична промишленост – медикаменти и хранителни добавки; 

• Хранително-вкусова промишленост - съвместно производство на млечни 

продукти и на консервирани храни (сладка, мармалади). Повишаване на българския 

износ на захарни изделия. Сегментиране и селектирани на нови виетнамски продукти 

за износ на българския/европейския пазари; 

• Текстилна и обувна промишленост – изнасяне на производства от 

България в СР Виетнам. Съвместно навлизане на пазарите на трети страни; 

• Козметична индустрия – налагане на нови български продукти и 

етерични масла; 

• ИТ сектор – доставка на системи за управление на отделни бизнеси 

(свързани предприятия, складова наличност, контролни елементи за енергийни 

системи и др.). Разработка на софтуер за местно потребление и излизане на трети 

пазари; 

• Специална продукция. Продажба на системи за видео и радарно 

наблюдение. Износ на технологии за производство на муниции и леко стрелково 

оръжие. 

Съществуват реални възможности за разнообразяване на стокообмена и 

увеличаване дела на българския износ за Виетнам в следните насоки, особено след 

влизане в сила на EVFTA от 1.8.2020 г: 

 Млечна  и месопреработвателна индустрия. Осигурен лицензионен и 

фитосанитарен режим спрямо всички държави в ЕС; 

 Химическа промишленост - търговия с химически продукти (суров 

каучук, карбамид, калцинирана сода, химикали за растителна защита и др.); 

 Машиностроене - износ на металорежещи и металообработващи 

машини, подемна техника, части и детайли за асансьоростроенето; 

 Фармацевтична промишленост – повишаване българския износ на 

лекарствени суровини и продукти и инвестиции в изграждане на производствени 

мощности; 
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 Лека промишленост - съвместно производство и износ на естествена 

коприна, тютюневи изделия, памучни изделия; 

 Селско стопанство – доставка и проектиране на оборудване и системи 

за напояване; износ на български вина, селскостопанска продукция и техника; 

 Съвместни производства – цигари и тютюневи изделия, плодови сокове, 

бира, медикаменти, детски храни във Виетнам; текстил, кафе и обувки в България. 

Продължава, и през 2021 година, ускореният износ от Виетнам към ЕС, в 

частност към България на защитно оборудване срещу COVID-19  и най-вече на 

медицински нитрилни ръкавици. 

Бе проявен интерес от български вносители на реализиране на внос на 

електрически автомобили и други МПС, произведени във Виетнам основно марката 

VINFAST. Увеличава се износът на електронни компоненти и устройства, произведени 

от световни конгломерати във Виетнам. 

 

3.1. В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС. 

Регистрацията на фирма от чуждестранен инвеститор става по два начина: - 

100% чуждестранно участие – изисква се показване на капитал от 200 000 щ.д.; - на 

местно лице – без необходимост от инвестиционен капитал. Рисковете при втората 

форма са в не упражняване на ефективен контрол при управлението на фирмата и 

опасност от отнемане на придобити лицензи и разрешителни. Стъпките по 

регистрация са както следва: - получаване на Сертификат за регистриране на 

инвестицията (от Министерство на инвестициите и планирането); - Получаване на 

Сертификат за фирмена регистрация (единен идентификационен номер, ДДС  

регистрация и др.); - Получаване на търговски лиценз (от МОИТ) и; - регистрация на 

продукта/услугата (ако е необходимо). Това са общите изисквания, докато 

специалните се определят от секторния бизнес. Во последно време особено 

интересни са инвестициите в енергетика (тук има специални концесионни отношения 

за земята и преподреждането й за индустриални нужди), изваждане на ОВОС, 

сключване на договор за продажба на енергия на системния оператор.  

Търговска фирма от България може и да не регистрира компания в СР 

Виетнам, а да използва услугите на вносител или дистрибутор. Това става със 

сключване на формализирани договори, които обаче се тълкуват по виетнамското 

законодателство и затова, при възникване на спор е в изключителна тежест за 

българската фирма за доказване на иска.  

Трябва да се знае, че земята в СР Виетнам е държавна и няма опция за 

закупуването на същата. Ето защо при инфраструктурни проекти или закупуване на 
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материални активи – недвижима собственост (за производство или търговия) земята 

се отдава под формата на концесия, най-често за срок от 50 години с опция з 

продължаване с още 50. Друг факт, важен при обосновка на инвестиционни 

намерения е евентуалното реализиране на инвестиция в индустриалните зони в СР 

Виетнам, които са над 200 и са от различен тип (най-често под формата на ПЧП 

между местен инвеститор и съответната провинция). Тук не може да бъде променян 

характера на инвестиционното намерение, тъй като отделните ИЗ са с разрешение за 

извършване на отделни проиводства. Това намалява силно вторичния пазар на 

индустриални недвижими имоти.  

По търговските режими трябва да се подчертаят следните особености при 

реализиране на български внос в страната. България е регистрирана като страна 

износител на стоки с растителен произход за виетнамския пазар от 21.7.2017 г., като 

по този начин се облекчава вносът на стоки с растителен произход, за които не се 

изисква специален допълнителен режим. На такъв специален контрол подлежат 

следните растителни продукти: - живи растения, цветя и овошки; - свежи плодове и 

зеленчуци. Без проблеми вече могат да се внасят фуражи, фуражни смески, брашна, 

зърна и др. За стоки от животински произход процедурата по регистрация е още в 

ход. Започнати регистрационните режими за внос от България на бебешки и детски 

храни, риба и здравословни храни.  На специален допълнителен протоколен режим 

подлежат: - кръв и кръвна плазма; - живи животни; - костно брашно. Лицензионните 

режими около фитосанитарния контрол на двете групи продукти при внос във 

Виетнам се прехвърля съгласно разпоредбите на Глава 6 на EVFTA  на специално 

създаден консултативен орган по тази проблематика между ЕС и Виетнам, като за 

съжаление Виетнам не третира ЕС като една институция и изисква попълване на 

въпросник от националните служби по безопасност за всеки продукти (в българския 

случай от БАБХ). Единственото улеснение е, че Виетнам не може да третира 

дискриминационно определена стока, за ДЧ, която няма лиценз спрямо друга която 

има лиценз са същия продукт. Друго усложнение се явява поради COVID-19 и 

невъзможността за извършване на санитарни инспекции на товари на място преди 

тръгване на пратката.  

Регулацията на вносът на медикаменти е както следва: - лицензиране на 

лекарствени продукти – 2 години; - хранителни добавки – 6 месеца; - козметика 

специализирана – 32 месеца. 

Относно вносът на продукти от Виетнам, то той е улеснен с въвеждането по 

EVFTA (Глава „Права на произход“) на документите  EUR1 (REX). Проблем остава 
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единствено неимоверно високата цена на контейнерния превоз и въздушното карго, 

което оскъпява вноса за български вносители от страната.  

Митническата обработка на товарите в СР Виетнам е изключително опростена 

и напълно електронизирана. Остава проблемът с не припознаването от виетнамска 

страна на мострения режим и невъзможността за изпращане на образци за проверка  

и регистрация по нормален начин. Трябва да се използва или предаването на ръка, 

или услугите на проверена спедиторска фирма с поемане на ангажимент за 

доставяне „до врата“. Най-ефикасни спедиторски услуги за малки пратки 

организират следните компании: DHL, VIETNDM POST, TNT, SCHENKER. 

През 2020 и 2021 година, се запази тенденцията на български търговци да 

внасят стоки от Виетнам и други страни от ЮИА като алтернатива на китайските 

продукти. Това се дължи на продължаващата търговска война Китай – САЩ и 

въведените антидъмпингови цени на някои продукти при внасянето им в САЩ и  ЕС 

(метали, гуми и каучук, тежка  химия и др.). Проблем тук представлява все още 

ниската търговска култура на виетнамските производители и забавяне на отговорите 

на търговски запитвания, лоша търговска практика, доставка на стока, неотговаряща 

на договорени стандарти и качество. За това е препоръчително българската фирма 

да наеме услугите на фирма по контрол на качеството (от типа на SGS) и проверена 

логистична компания. Освен това трябва да се внимава при финансирането на 

сделката, като за препоръчване  е използването на LC 100%. 

Банковите трансфери в чужбина от Виетнам са проблематични и винаги 

съпътствани с редица технологични проблеми. Това се дължи на стремежа на 

правителство за контрол на изтичането на капитали от една страна, а от друга от 

липсата на първокласни търговски банки директно регистрирани по системата SWIFT 

(преминаване през посреднически банки в САЩ и ЕС). Трансферът става с договор за 

продажба или одобрено инвестиционно намерение. За по-малки суми, законните 

предпоставки за трансфер са: лечение  и образование в чужбина.  

Пазарът на офиси, търговски обекти и жилищни единици е все още неразвит, 

като се разчита основно на местни клиенти. Цените на наемите варират от 11 до 40 

щ.д. на кв.м и около 8 щ.д. на кв.м. за жилищна площ в среден по значение квартал. 

Чуждестранни физически лица могат да закупуват апартаменти/къщи, но без правото 

на собственост върху земята, която е изключителна държавна собственост. На 

притежателят на недвижим обект се издава паспорт на съответния имот, като 

собственикът притежава дългосрочно концесионно право върху своята недвижима 

вещ за срок от 50 години, с възможност след това на безсрочно продължаване. 

Поради епидемията от COVID 19, през 2020 година, много от офис пространствата 
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останаха празни, но наемите не паднаха.  Голяма част от фирмите изнесоха 

ръководния и мениджърския състав на работа от къщи,  така в офисите останаха 

сама целеви групи от служители, преди всичко занимаващи се с координационна 

дейност. Сривът в туризма също извади на пазара на недвижими имоти редица 

хотели и свързани обекти и ресторанти.  

Интересен сегмент за инвестиции се очертава сферата на услугите. Особено 

това се отнася до здравните услуги, такива в сферата на образованието и 

консултантските услуги. Става въпрос за инвестирането в болници и някои 

специализирани клиники. Български посреднически фирми предлагат дистанционни 

платформи за обучение, разработката на мини МВА програми и специализирани 

курсове за дигитален мениджмънт и маркетинг, които са добре приети от 

виетнамската публика. Определен шанс за поемане на проекти имат проектантски и 

архитектурни фирми и бюра от България, които да изпълняват задания на български 

или европейски инвеститори. 

И през 2021 година Виетнам (и Филипините) бяха изходна страна за внос на 

работници и специализирани кадри за трудовия пазар в Република България. Поради 

облекчения режим за входиране на разрешителните за работа, се очаква бройката на 

наети виетнамски работници в България да се увеличи (въпреки моментното спиране 

на трудови визи поради епидемията от COVID-19). 

 

3.2. ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И ПРЕПРАТКИ. 

 

Delegation of the European Union to Vietnam 

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm 

 

European Chamber of Commerce in Vietnam 

http://www.eurochamvn.org/ 

Директно или чрез посолството отделни български фирми могат да използват базата данни и 

консултантските услуги на EUROCHAM. В организацията членуват утвърдени консултанти и 

адвокатски фирми, които биха били от помощ при регистрация на бизнес или провеждане на 

проучване на пазара.  

 

Central and Eastern European Chamber of Commerce in Vietnam (CEEC) 

http://ceecvn.org/ 

 

Отлично работеща структура на фирми от Централна и Източна Европа. Предлага изследвания 

на определяни пазарни параметри и сегменти. Предлага услуги за офис наемане, преводачески  

и транспортни услуги.  

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm
http://www.eurochamvn.org/
http://ceecvn.org/
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EU-Vietnam Business Network  (EBVN, Eвропейски център за подпомагане на малките и средни 

предприятия от Европейския съюз(EU-Vietnam Business Network) – Осигурява методологическа и 

логистична подкрепа на малки и средни предприятия  от Европейския съюз в дейността им на 

виетнамския пазар, в т.ч организира търговски мисии, финансово подпомагани от бюджета на 

ЕС; поддържа и предоставя за ползване база данни за консултантски фирми и фирми за правни 

услуги и др.; изготвя и публикува, вкл. и на своята страница правни и маркетингови 

информации, и др. През 2017 и 2018 г. EBVN организира 2 изложения EURUSPHERE (юни 2017 и 

май 2018 г.) в гр. Хошимин. Акцент се поставя върху луксозните стоки, автомобилите и модната 

индустрия. За първи път две български фирми взеха участие в изданието за 2018 г.  

Проектът приключва в края на 2018 г. 

http://evbn.org/ 

 

Ministry of Industry and Trade 

http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx 

 

Ministry of Planning and Investment 

 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx 

 

Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment 

www.fia.mpi.gov.vn 

 

Vietnam Trade Promotion Agency 

http://www.vietrade.gov.vn/en/  

 

Investment and Trade Promotion Center – Ho Chi Minh City 

http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/ 

 

Vietnam National Trade Fair and Advertising Company 

http://vinexad.com.vn/ 

 

General Department CUSTOMS, Ministry of Finance 

www.customs.gov.vn 

 

 

Генерални организации на работодателите:  

 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) 

http://vcci.com.vn/ 

 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) - Ho Chi Minh City 

http://vcci-hcm.org.vn/ 

http://evbn.org/
http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx
http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
http://www.fia.mpi.gov.vn/
http://www.vietrade.gov.vn/en/
http://vinexad.com.vn/
http://vcci.com.vn/
http://vcci-hcm.org.vn/
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Браншови организации:  

 

Viet Nam Leather and Footwear Association (LEFASO) 

http://www.lefaso.org.vn/ 

 

Viet Nam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) 

www.vicofa.org.vn 

 

Viet Nam Forest Association (VINAFOREST) 

www.vinaforest.vn 

 

Viet Nam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) 

http://vasep.com.vn/ 

 

Viet Nam Sugar association (VINASUGAR) 

www.vinasugar.vn  

 

 

Viet Nam Textile and Apparel Association (VITAS) 

www.vietnamtextile.org 

 

Viet Nam Rubber Association (VRA) 

www.vra.com.vn 

 

Viet Nam Electronic Industries Association (VEIA) 

www.veia.org.vn 

 

Viet Nam Association of Rural Industrial Small and Medium Enterprises (VARISME) 

www.varisme.org.vn 

 

Handicraft And Wood Industry Association (HAWA) 

www.hawa.com.vn 

 

Viet Nam Fruit Association (VINAFRUIT) 

www.vinafruit.com 

 

Viet Nam Steel Association (VSA) 

www.vsa.com.vn 

 

Viet Nam Pulp and Paper Association (VPPA) 

www.vppa.vn 

http://www.lefaso.org.vn/
http://www.vicofa.org.vn/
http://vasep.com.vn/
http://www.vinasugar.vn/
http://www.vietnamtextile.org/
http://www.vra.com.vn/
http://www.veia.org.vn/
http://www.varisme.org.vn/
http://www.hawa.com.vn/
http://www.vinafruit.com/
http://www.vsa.com.vn/
http://www.vppa.vn/
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Viet Nam National Cement Association (VNCA) 

www.vnca.org.vn 

 

Vietnam Food Association (VFA) 

www.vietfood.org.vn 

 

Vietnam Cashew Association (VINACAS) 

www.vinacas.com.vn 

 

Viet Nam Fertilizer Association (FAV) 

www.hth.com.vn 

 

Viet Nam Building Ceramic Association (VIBCA) 

www.vnceramic.org.vn 

 

Viet Nam Association of Liquor, Beer and Beverage 

www.vba.com.vn 

 

Viet Nam Pharmaceutical Companies Association (VNPCA) 

www.vnpca.gov.vn 

 

Viet Nam Association of Small and Medium Enterprises (VINASME) 

www.vinasme.vn 

 

Viet Nam Tourism Association (VITA) 

www.vita.vn 

 

Viet Nam Freight Forwarders Association (VIFFAS) 

www.viffas.org.vn 

 

Viet Nam Advertising Association (VAA) 

www.vaa.org.vn 

 

Viet Nam Marketing Association (VMA) 

www.marketingvietnam.org 

 

Vietnam Software and IT Services Association  

http://www.vinasa.org.vn/ 

 

 

 

http://www.vnca.org.vn/
http://www.vietfood.org.vn/
http://www.vinacas.com.vn/
http://www.hth.com.vn/
http://www.vnceramic.org.vn/
http://www.vba.com.vn/
http://www.vnpca.gov.vn/
http://www.vinasme.vn/
http://www.vita.vn/
http://www.viffas.org.vn/
http://www.vaa.org.vn/
http://www.marketingvietnam.org/
http://www.vinasa.org.vn/
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Информации за търгове и консултантски услуги: 

http://www.worldbank.org/en/country/vietnam 

https://www.adb.org/countries/viet-nam/main 

 

Информация за адвокатски компании по Търговско право 

http://www.cmwlaw.vn  

http://nhiettam.vn 

 

 

Контакти: 

СТИВ - Ханой: 

Даниел Добрев 

Economic and Trade Office of The Republic of Bulgarian Hanoi, Vietnam 

5 Nui Truc, Van Phuc, Hanoi 

tel./fax: 0084 4 37264735; cell: 0084 918 252408 

daniel.dobrev@mail.bg    d.dobrev@mi.government.bg 

www.discoverbulgaria.asia 

 

СТИВ-Хошимин 

Олег Маринов 

Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в град 
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