
 
БИЗНЕС КОМПАС 

ЗА  ФРАНЦИЯ 2019 

 

Предложения и препоръки, които да бъдат от полза за 

осъществяване на търговско партньорство с френски фирми. 

 

  Всяка година провежданите над 400 международни изложения в 
Париж, представят области на индустрията, автомобилостроене, IT, 
телекомуникации, туризъм, мода, социален и културен живот и др. 
Българските фирми, които имат интерес към Франция е целесъобразно да 
изпращат свои представители с френски или английски език, които в 
рамките на 2 дни да се запознаят със съответното изложение, да установят 
контакти с потенциални френски партньори и предоставят печатни или 
виртуални каталози с производството си, с цел привличане на вниманието 
към фирмата и производството й.  

Браншовите камари също биха могли да участват /каквато практика 
имат други страни от Източна Европа/, при възможност със свой щанд в 
рамките на 6 кв.м., на който да представят членовете си със съответните 
рекламни  координати. 

Интересно мащабно изложение представлява всяка година Парижкият 
панаир, който се провежда в началото на месец май и продължава 10 дни. 
Панаирът се провежда на в Париж (Porte de Versailles) достъпен както за 
френските така и за чужди посетители, разпростира се в 7 палати и са 
представени най-различни сектори /мебели, строителство, кухни, баня, 
градинско обзавеждане, спа продукти, хранителни, битови, текстил и други/ 
с изложители от различни страни и с възможност за продажба на място. 
--------------------------  

Основни акценти за представяне на български хранителни продукти на 
френския пазар са следните: 

- Хранителните вериги и магазини работят предимно с дистрибутори, с 
които даден доставчик-търговец се договаря за количествата, 
ценовите параметри и търговско представяне на продукта. 
Разпространяването само по себе си на даден чужд продукт 
хранителен или друг, не гарантира неговата успешна продажба, 
предвид че френския пазар е пренаситен с всякакви стоки, и 
обществото консумира предимно познати и ползвани продукти. 
Изисква се продуктът, за да е продаваем, да е познат на френския 
потребител, или ако не, да се направи реклама под формата на 
раздаване на печатна брошура, или да се организира на място с малък 
щанд, на който служител на чуждата фирма да предлага  дегустация 
на продукта, или да показва неговата полезна употреба.  
Български хранителни продукти като краве и овче сирене, различни 
видове лютеница, био мед, сладко от рози, гъши и патешки дроб, биха 
могли да се лансират и продават във Франция, ако се направи вид 
рекламна кампания направо в хранителния магазин, както правят 
други страни.  



Управителят на всеки магазин преценява /когато не е зависим от 
даден консорциум/, на база опита си и посещаемостта, интереса на 
своите клиенти към предлагания продукт и обикновено има готовност 
първоначално да изпробва продажба с малки количества /напр. 20 
броя, и в който случай не се ползва дистрибутор/, с цел да не се 
застоява стоката при по-слаб интерес.  
 

- Продуктите, които се продават във френските хранителни магазини 
задължително трябва да имат етикет на френски език със 
съдържанието на продукта, което е и част от европейската политика за 
защита интересите и здравето на потребителите /всеки човек от 
дадена страна трябва да знае на собствения си език съдържанието на 
продукта, с цел избягване на заблуда и здравни проблеми, напр. 
хранителни алергии/.  

 
- За успешното представяне на чужд хранителен продукт е полезно да 

се организират дегустации в магазините, под формата на реклама, 
което ще допринесе за това повече клиенти да закупят продукта. В 
тази връзка, представители на френски вериги предлагат  чуждите 
фирми да ангажират свой представител на място в Париж, който да 
защитава  интересите на Х фирма и да преговаря от нейно име, тъй 
като интернет кореспонденцията не е най-предпочитаното средство за 
комуникация със супермаркетите и дистрибуторите.  

 
При установяване на виртуален контакт с френска компания, е 
полезно да се вземат под внимание следните детайли: 

- Наличие на уебсайт на английски език /ако има възможност и на 
френски език/ със снимков материал /на машини  и продукти/, както и 
информация с кои други европейски страни работи българската 
фирма, която желае търговско партньорство с френски компании. 
Приложен онлайн каталог също е полезен; 

- Работещ и ежедневно проверяван електронен адрес  на фирмата ; 
 

- Интерактивност при кореспонденция т.е. при подаване на запитване от 
френска страна да има желание и активност от българската фирма да 
отговори и влезе в контакт в най-кратък срок /не след 3-5 дни/, 
включително и по телефон. При постъпило конкретно запитване до 
дадена българска фирма, която не може веднага да реагира, да се 
подготви отговор, че до 2-3 дни ще може конкретно да се каже за 
възможност или не за търговия. Следва да се отбележи, че френските 
фирми предпочитат да получат своевременен и бърз отговор. 

 
- При изпращане на прецизно запитване от българска фирма до френска 

е целесъобразно да се приложи и онлайн каталог на произвежданите 
изделия или уебсайт на английски език /или друг западен/, от които 
да се добие допълнителна информация за фирмата и производството й 
като цяло. В допълнение е полезно също да се прояви готовност 
френската фирма да бъде поканена да посети производствената база в 



България, което дава една по-сигурна представа за реално 
осъществяваната търговия. 

 
- Сключването на договори с френски фирми по възможност да не се 

прави по интернет без да е консултиран компетентен адвокат, който да 
е сложил защитни търговски клаузи за българската фирма. Когато се 
ползва посредник между българска и френска фирма, е целесъобразно 
да има и с него договор, за да има правна и търговска защита.  
Съществуват не малко случаи, когато български фирми, с цел да избегнат 
разходи, не подписват договор с посредника, от който понякога стават изцяло 
зависими и при недобри отношения с него, се налага директна разправа с 
фирма Х, вкл. се стига и до съд със съответни големи разноски. 

 
 
1. Обща информация 

 
Територия  

Общата територия на Франция – 675 417 кв.км е разделена на 
европейска част - 547 030 кв.км и отвъдморска част. На база територията в 
Европа, Франция е третата по големина на континента след Русия и Украйна. 

 
Население 

Общото население на страната е 67.19 милиона души, с отвъдморските 
области и територии. Средната гъстота на население е 101 души на 
квадратен километър. Столица на страната и най-голям град /2,1 милиона 
души/ е Париж. 

Франция е с официално разделение на държавата и църквата като 
основно практикуваната религия е католицизма - около 61% от населението, 
31% се обявяват за атеисти и 8% за мюсюлмани. 
Национален празник – 14 юли. 
Национална валута – евро 
Основен официален език – френски 

В географско отношение, Франция е европейска страна заемаща 
голяма територия в западната /югозападната/ част на континента. Граничи 
сухоземно с Испания, Италия, Швейцария, Монако, Германия и Белгия, а на 
запад с Атлантическия океан и на юг със Средиземно море. 

Името Francia като обобщение за територията намираща се под властта 
на френския крал и съответстваща на съвременна Франция започва да се 
използва през 13-ти век,  което прави страната една от най-старите големи 
европейски държави. Франция е страната, където се извършва първото 
сваляне на наследствената монархическа власт с буржоазната Френска 
революция през 1789 година, като най-известната дата е 14 юли, когато 
народа в Париж превзема прочутата Бастилия. Опитите след това да се 
възстанови предишната форма на власт и управление /империите на 
Наполеон I и Наполеон III, кралство при Луи XVIII, Шарл X и Луи-Филип/ са 
нетрайни. 
Първа френска република – 1792-1799 
Втора република – 1848-1852 



Трета република – 1871-1944 
Четвърта република – 1947-1959 и 
Пета република от 1959 до сега. 

Фактът, че Франция е стара република не е било пречка през 19-20 
век тя да стане една от най-големите колониални страни в света, факт който 
и след “деколонизацията” оказва силно влияние в някои направления на 
френската външна политика и външна търговия.  

От векове като голяма европейска страна, Франция е активен участник 
във всички основни политико-военни процеси на континента, в голямата си 
част със съвместни действия и операции със съседите си – Англия и 
Германия. 
  

Франция е една от икономически най-мощните държави в света. По 
обем на брутния вътрешен продукт е на шесто място в света и на второ в 
Европа, тя е най-богатата европейска нация по отношение на средно 
богатство на домакинство. Франция е сред основателите на Европейския 
съюз, част от еврозоната и Шенгенското пространство. Франция е една от 
петте постоянни членки на Съвета за сигурност на Обединените нации, 
член на НАТО, Г-7, на СТО, на ЮНЕСКО. 

Важни особености на икономиката са силното влияние на големите 
френски банки и на транснационалните компании, както и високият дял на 
държавният сектор с около 30%. 

Най-голям дял в икономиката на Франция се пада на отрасъла на 
услугите – 71,5 %, на промишлеността – 24 % и на земеделието – 4,5 %. 
Силно развитите икономически отрасли са: строителство, транспорт, 
енергетика, хранително-вкусова, химическа, фармацевтична, 
парфюмерийни изделия, модна промишленост и луксозни стоки, 
автомобилостроене,  финансов и банков сектори, застрахователно дело, 
телекомуникации и високи технологии, космическа и въздухоплавателна 
индустрия, туризъм. Голямо значение за икономиката на страната е  
търговският й обмен, като  70 % е  с държави от Европейския съюз.   

Франция разполага с разнообразни полезни изкопаеми. Особено 
големи са находищата на желязна руда в Лотарингия, по чийто запаси 
страната е на първо място в Западна Европа. Много големи са запасите и на  
уранова руда - главно в Централния масив и Бретан. Значителни находища 
има и на боксит в Южна Франция, на каменна сол в Лотарингия и калиеви 
соли в Алзас. Добри водни ресурси – 2800 куб.м. на човек на година, както и 
с богата мрежа от минерални води. Най-известните балнеоложки центрове са 
Виши, Евиан и др. Франция разполага с твърде ограничени енергийни 
ресурси /нефт, газ, въглища/, което обяснява високия процент на 
добиваната електроенергия от атомни електроцентрали. 

В исторически аспект Франция е една от първите страни, в която 
започва “индустриалната революция”, където се поставят условията на 
съвременното образование, осъществяват се редица от базовите открития в 
областта на природните и технически науки.  
 
 

 



2. Форма на управление 

 

Франция е демократична полупрезидентска република с 
многопартийна система. Президентът се избира с пряко гласуване от 
избирателите за срок от 5 години /до два последователни мандата/. 
Министър-председателят се избира от президента на републиката след 
парламентарни избори и обикновено е от най-добре представената партия в 
парламента. Президентът е държавен глава, а премиерът оглавява 
правителството. Изпълнителната власт е в ръцете на правителството,  
законодателната – в правителството, Сенатът и  Националното  събрание, а 
съдебната власт е независима. 

Функционалността на държавната власт се осъществява от Президент и 
Правителство. Правителството е съставено от министри и държавни 
секретари /в определен смисъл зам.министри/.  
 

Президент на Франция е Емануел Макрон, встъпил в длъжност на 14 

май 2017 г.  

 

Министър председател - Едуард Филип 

 

МИНИСТРИ:  

 

Г-жа Никол Белубе – на правосъдието  
 
Жан – Ив Льо Дриан – на Европа и външните работи  
 
Бруно Лю Мер – на икономиката и финансите 
 
Г-жа Флоранс Парли  – на отбраната  
 
Г-жа Елизабет Борн  – на екологията и устойчивото развитие 
 
Г-жа Аниес Бюзен – на солидарността и здравеопазването  
 
Г-жа Мюрел Пенико – на труда   
 
Жан Мишел Бланке  – на образованието и младежта 
 
Жералд Дарманен  – на действията и публичните сметки 
 
Кристоф Кастанер – на вътрешните работи  
 
Г-жа Фредерик Видал – на висшето образование, откритията и иновациите  
 
Г-жа Жаклин Гуро  – на териториалното развитие  
 
Г-жа Аник Жирарден – отвъдморски територии 
 



Франк Ристер – на културата 
 
Дидие Гийом – на селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост 
 
Г-жа Роксана Марасинеаню – на спорта 
 

 

 

Туризъм  
  

 Туризмът е класическа страна по отношение на туризма, който е 
съществен сектор в икономиката на страната и заема повече от  7,2% от 
брутния вътрешен продукт. Франция е страната сред най-много в света 
туристически посещения, от цял свят са около 90 милиона туристи  като 68,3 
милиона са европейци. През 2018 година, въпреки политическата 
нестабилност белязана от мащабно национално недоволство и протести на 
„жълтите жилетки“ срещу високите цени на горивата и данъчните реформи, 
остава благотворна за туризма като броят на туристите леко намалява с  
1,1% спрямо предходния период. Много посещавани са замъците по река 
Лоара, манастира-крепост „Мон Сен Мишел“, Френската Ривиера, 
планинските курорти Шамони, Вал Д`Изер и др. Париж остава най-
предпочитаната дестинация за туристите от цял свят като най-посещаваните 
обекти в града и регион „Ил дьо Франс“ са били: Дисниленд Париж /16 млн./, 
катедралата „Нотр Дам“ /13, 6млн./, Монмартр /10,5 млн./, музея „Лувър„ 
/9,660 млн./, двореца „Версай„ /7,27 млн./, Айфеловата кула /6,270 млн./ и 
други. Френската столица и регион „Ил дьо Франс“ са били посетени от над 
50 милиони туристи през изминалата 2018 година. 
 
Основни сектори на френската икономика 

 

Селско стопанство и хранителна промишленост 

Разнообразният географски релеф на страната, както и 
разнообразните климатични зони правят Франция един от най-големите 
световни производители на селскостопанска продукция, както и в 
Европейския съюз. Аграрното стопанство е високоефективно, модерно и 
финансово стимулирано от държавата. Специализиращи отрасли са 
говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство и овцевъдство. По производство 
на месо Франция е на първо място в Европа и на четвърто в света. 
Растениевъдството е интензивно и многоотраслово. В световен мащаб, 
Франция е производител на: захарно цвекло, ябълки, ечемик, пшеница, 
праскови, царевица, картофи, мед. Франция обаче е не само производител 
на суровини, но и един от най-големите преработватели и производители на 
крайни храни за потребление. Като цяло секторът е един от малкото, в които 
външнотърговския обмен на Франция е с положително салдо. Страната е 
най-големият износител на вино, вкл. и на шампанско.  

Производството на земеделски продукти и храни се поддържа не само 
от наличието на географски предпоставки, но и на много добре развитата 



научно-изследователска дейност в сектора, включително и с факта, че 
световни лидери в сектора са разкрили свои изследователски центрове във 
Франция. В последните години провежданата политиката на хранителната 
промишленост води до извода, че тук вече започват да уеднаквяват 
границата между разбирането за хранене като такова и здравето и “доброто 
състояние” /bien-être/  и козметиката тоест започват да определят сектора 
като “хранене- здраве”. Страната се явява и водеща в производството на 
биогорива, на вторични химически “биопродукти” – биополимери, 
биоразтворители, биомасла, на биоматериали за съвременното екологично 
строителство, за текстилната и автомобилна  промишленост.   

По отношение държавната политика за развитие на сектора, Франция е 
пример за много силната ангажираност на държавата особено за защита на 
интересите на земеделците /пред ЕК и СТО/. 

Обработвайки 2 755 910 000 дка, земеделците във Франция са едни от 
най-големите производители на: зърнени култури /пшеница, царевица, 
ечемик/- първи и трети в производство на пресни зеленчуци и плодове в 
рамките на Европейския съюз. Това е един от малкото сектори, където 
Франция има положителен търговски баланс. 
 
Енергетика  

 

Във френската енергийна система стратегическо място заема ядрената 
енергетика с 71,6%, възобновяеми източници 18,1% /предимно 
производството на водноелекрическа 10,1%, вятърна 4,5%, фотоволтаична 
соларна енергия около 2%, биомаса 2% и др/ и 10,3% на 
топлоелектрическите централи. Френските атомни електроцентрали са с 
огромно значение за икономиката на страната. Това е продиктувано от 
няколко обстоятелства като: наличието на солиден ноу-хау и традиции в 
сектора; технологични иновации; трайно присъствие на международните 
пазари чрез експорт на ядрени технологии. Френската ядрена индустрия 
генерира огромни приходи за бюджета на страната от експорт на атомен ток. 
Главните експортни дестинации са съседни държави като Италия, Испания, 
Германия и Швейцария. Франция е една от малкото държави в света, които 
разработват активна програма за преработка на ядрените отпадъци и 
повторното им използване в горивния цикъл. Към 2018 година около 17% от 
атомния ток в страната е произведен от преработено ядрено гориво. 
Затварянето на горивният цикъл е необходимо условие за подобряването 
икономическата ефективност на атомните реактори. Именно световната 
тенденция за все по-голяма безотпадъчност на ядрените технологии играе 
ключова роля във френските реакторни дизайни от трето поколение.  Без 
съмнение Франция ще трябва да се адаптира към новите енергийни модели, 
целящи гъвкавост, екологичност и все по-ефективно управление на 
ресурсите. Продължават да се разработват нови източници на възобновяема 
енергия като: 

• морски енергии за производство на електричество от океански 
течения, вълни и вълни, приливи, температурни разлики между 
повърхностно и дълбоко морско дъно;  

При Сен Мало е построена първата в света електроцентрала,  
използваща енергията на приливите и отливите от океана. 
 
 



• дълбока геотермална енергия за използване на подпочвената топлина 
(4500 метра) за производство на пара, която ще задвижва електрически 
генератор; 

• водород, произведен от възобновяеми енергийни източници, особено 
биомаса. 

• усъвършенстваните биогорива, получени от селскостопански остатъци, 
горски ресурси, органични отпадъци или водорасли. 
 

Енергетиката е област, в която държавното присъствие е 
преобладаващо, най-голямата държавна енергийна компания Électricité de 
France (EDF) е основен производител и доставчик на електроенергия за 
страната. Друга френска енергийна компания е Engie   
енергийна индустриална група. Тя  е третата по големина световна група 
в енергийния сектор (не петролна ). Основният й акционер е френската 
държава. Групата инвестира и насърчава в разработването на „без 
въглеродни“ енергии и възобновяеми енергийни източници.   

Със значимо влияние във Франция е петролно газовата  компания  
“Тоtаl” – която се нарежда на пето място в света, с дейността обхващаща 
цялата производствена верига - от добива на суров нефт и природен газ до 
създаването на енергия, включително по-специално дейностите 
по рафиниране и търговско разпространение. Total работи в секторите 
с ниско съдържание на въглерод в производството на електроенергия. 

 Производството на енергия се осигурява от много добре развит сектор 
на производство на техническо оборудване за енергетиката. Компанията 
“Аreva” е световен лидер в производството на комплексно ядрено 
оборудване, включително и на реактори за АЕЦ, като компанията строи две 
централи с реактори “трето” поколение – ERP.  
 

Авио и космическа промишленост 

Със стратегическо значение за страната е развитието на авио и 
космическата промишленост. Чрез консорциума “ЕАDS”, в който Франция е 
най-голям акционер, страната конкурира първото място в света в 
производството на самолети  /Airbus/, а с филиала “Еurocopter” в 
производството на хеликоптери /Kugar, Tiger, Puma/. Компаниите “Safran” и 
“Тurbomeca” са водещи производители на авиодвигатели, а “Thalès” и “Аlcatel 
Alenia” - в общо и електронно оборудване на всички видове летателни 
средства. “Аrianspace” е световен доставчик на ракети за извеждане на 
сателити и космически модули. В дейността си, големите компании са 
подпомагани от много добре развита структура от специализирани 
подизпълнители. Представител на световноизвестната френска група 
Летекоер (Latecoere), специализирана в производството на самолетни части,  
създаде и в България заводски комплекс за производство на самолетни части 
за Airbus. 

Най-голямото годишно събитие на авиоиндустрията е авиоизложението 
на летище Бурже, където световни производители, доставчици и 
авиокомпании  представят най-новите си продукти, иновации и идеи за 
бъдещето.   
 
Транспортни средства  



Франция е първи производител на високоскоростни влакови 
композиции /TGV/  и много голям производител на други видове железопътни 
транспортни средства- влакове за кратки разстояния и метро композиции. 

Автомобилният сектор е основен сектор на френската икономика, 
представляващ 18% от оборота на френската промишленост. Страната е 
водеща в  производството на автомобили в Европа със 17.1% от общо 
европейското или 3.5 млн. автомобили годишно. Двата основни автомобилни 
френски производителя “Renault Group” и PSA.   

“Renault Group”, която е със силно международно присъствие е свързан 
с японските производители NISSAN  и  MITSUBISHI и e един от лидерите в 
електрическата гама с пазарен дял от 23% благодарение на емблематичния 
си автомобил и един от най-продаваният в света ZOE.  

PSA  /Пежо, Ситроен, DS / е световна група производители, 
разположени в повече от 100 страни по света.  

Автомобилната промишленост се представлява от 140 000 компании и 
ангажира 800 000 служители в цялата страна.  

Във връзка с новите европейски правила за намаляване на 

въглеродните емисии и преход към по-чиста мобилност, търсенето и 

продажбите на електрически автомобили нараства и тази тенденция все 

повече се налага в производството на електрически автомобили и автономни 

превозни средства във Франция. 

Франция е сериозен корабостроител в пълната гама и типове кораби. 

Един от последните големи круизни кораби “Куин Елизабет 2” бе построен в 

Сен Лазар. 

 

Химия, материали, фармация, биотехнологии 

Химическата, фармацевтичната и биотехнологичната  промишленост са 

много добре развити. 

Френската химическата промишленост е един от основните 

производители, в световен мащаб  заема  6-то място и 2-ро в Европа. 

Франция е с общ оборот от 75 млрд.евро и ангажираност над 180 000 души. 

Основни производители:  ORANO CYCLE , SNF SA, EXXONMOBIL chimical  

Michelin, ТоталPetrochimicals, BIOMERIEUX SA   и др. 

В приложната химия /парахимия/ или фармахимията за производство 

на “активни субстанции” са ангажирани 57 000 души и като обем на 

производство Франция е втора в Европа. 

Страната е и втори пазар на медикаменти в Европа, но най-голям 

производител на континента /над 150 000 души работят в сектора/ в 

световно известни фирми като “Sanofi ” /трето място в света/, “Institut 

Pasteur”, “Меrial” и други. 

 

Франция е световен производител и на: стъкло /”Saint Gobain”/, 

строителни материали /”Lafarge”/ и индустриални чисти газове /”Air Liquide”/. 

Франция е трети стоманопроизводител в Европа и първи на алуминий. 

Високото ниво на оборудване и производство, както и на 

квалифицирана работна ръка в горепосочените сфери са привлекли много 

световноизвестни големи производители във Франция. Някои от тях: Шел, 

Ексон Мобил, Дюпон, БАЕСФ, Джонсон и Джонсон, Мерк, Новартис, Рош, Ели 

Лили, Арселор-Митал и други. 



 

 

 

Военна промишленост 

Разбирането за независимост и демократичност, защитавани с 

постоянство е довело до развитие на собствена военна индустрия, която 

задоволява, както собствените нужди, така осигурява и продукти за износ. 

Страната е между първите пет световни износители на военно производство. 

Франция съвместно с Германия и Испания започва проект на най-

новият изтребител, който ще замени сегашните бойни самолети „Рафал“ и 

„Юрофайтър“.  

 

Информационни технологии и комуникации /ИТК/ 

ИТК е много добре и постоянно развиващ се сектор, който допринася 

за развитието на икономиката като цяло. В производството и изследванията 

са ангажирани 320 000 души и обема на производство достига над 30 

млрд.евро като 72% от тях се реализират от чужди фирми, работещи в 

страната. Между тях са: Microsoft, IBM, LG, Motorola и други. По-сериозни са 

производствата на електронни компоненти и комуникационно оборудване 

/“Thales”, , “Sagem”, “ST Microelectronics”, “Thomson”/, както и на софтуер 

Dassault Systèmes SE , /Cad/Cam, E-търговия, Бизнес управление и други/. 

 

Логистика и услуги 

Стратегическото географско положение на страната, много добрата 

инфраструктура /пътна, железопътна и водна/ и квалифицирана работна 

ръка правят сектора логистика много важен за Франция. Той е един от най-

големите работодатели, ангажиращ около 5 млн. души. В радиус от 2000 км 

около Париж има около 500 млн. консуматори, като достъпа е в рамките на 

максимално 48 часа, което свидетелства за това, че втората европейска 

икономика дава на страната естествена роля на платформа за обмяна. 

Франция има 11 000 км магистрали, 190 летища /6 международни, през 

Париж минава 20% от европейския пътнико поток/, първото 

средиземноморско пристанище /Марсилия/, където оперира втория световен 

контейнерен превозвач /СМА-СGM/ и петото световно контейнерно 

пристанище /Хавър/. Франция е в челните места в света с високоскоростните 

влакове – TGV, които свързват Париж с Лион, Марсилия, Бордо, както и с 

Лондон през тунела под Ла Манша. 

Всички големи световни компании в сектора са представени в 

страната: Fedex, DHL, UPS, FM Logostics, CAT и други и създавайки средно по 

2500 работни места през всяка от последните 10 години. 

 

 

Външна търговия 

 

Франция като една от най-старите индустриални страни е член на 

всички международни икономически структури и организации – Европейски 

съюз, ОИСР, СТО и други. Външната търговия на Франция през последните 

години се характеризира с дефицит, дължащ се основно на факта, че 



Франция е силен производител на основни потребителски стоки и слаб на 

инвестиционни продукти. В края на 2018 година търговският дефицит на 

стоки бе намален на 4,1 милиарда евро, благодарение на увеличения износ 

на транспортно оборудване, фармацевтични продукти, химикали, селско 

стопанство и хранително-вкусова промишленост. 

 

 

 

Развитие на търговско-икономическите отношения с България 

 

Между България и Франция има установени дългогодишни, добри 

търговско-икономически отношения. Те се вписват в традицията на богатите, 

културни и исторически връзки между двете страни, като през 2019 г., се 

отбелязват 140 г., от установяване на дипломатическите отношения. 

Днес  България и Франция  споделят общите принципи на пазарната 

икономика и свободното предприемачество. Освен традиционния търговски 

обмен, успешно двустранно сътрудничество има и в областта на: финансите, 

промишлеността, енергетиката, земеделието, транспорта и комуникациите, 

услугите и др. 

Франция е един от важните външноикономически партньори на България 

и заема 6-то място по отношение на износа  и 12 място по отношение на вноса. 

Салдото с Франция е положително с траен ръст в износа. 

През 2018 година стокообменът между България и Франция е в размер на 

2.007 млрд.евро и отбелязва ръст от 2,2% спрямо 2017 г. 

 Водещи групи стоки в българския износ за Франция през последните 

години основно са: меса и субпродукти, машинни части, дамски и мъжки 

облекла, апаратури, кабели, акумулатори, етерични масла, минерали и 

химически азотни торове, изделия от благородни метали и други.  

Профилът на българския внос от Франция формират: медикаменти, 

пътнически автомобили и др., моторни превозни средства, окомплектовани 

индустриални инсталации, трактори, меса, предавателни апарати,  електронни 

интегрални схеми, инсектициди  и др. 

 Френското икономическо присъствие в България се  подкрепя от 

повече от 200 фирми, в които работят над 17 000 души, като се очаква 

оборот от 2 млрд.евро, което съответства на 3,6% от БВП на България. 

Водещи френски производители са  Schneider Electric, Saint Gobain, 
Montupet, Latécoère и Air liquide. Услугите обхващат редица предприятия, 
включително банкови и застрахователни (BNP Paribas, Groupama), градски 
услуги (Veolia, която е концесионер на Софийска вода и е част от 
отоплителната мрежа на Варна), дистрибуцията (Mr.Bricolage и Decathlon), 
хотелската индустрия (групата Accor откри Novotel в София и хотел Ibbis). 
Наскоро в Пловдив функционира производствена база, принадлежаща на 
групата Latécoère, който е първокласен доставчик на групата Airbus. Очаква 
се инвестициите в България да се реализират в няколко фази, първата от 
които представлява инвестиция от 10,6 млн. Евро с началото на 
производството на електрически шкафове през 2018 г. Планира се 
постепенно нарастване през 2019 г. и 2020 г. с производство на врати и 
монтажни възли.  



В допълнение групата Soufflet  е с проект за инвестиране на 30 
милиона евро  до 2020 г. в изграждане на ново  предприятие за 
производство на малц.  

С благоприятна среда за предприемачество и квалифицирана работна 
сила, френският сектор за информационни технологии е добре развит в 
София  и обхваща около тридесет компании, опериращи  като Trixir с видео 
игри и информационни продукти с висок дигитален дизайн на  Technofy. 
През април 2019 г. София е избрана за един от центровете на French Tech - 
френска система от стартиращи иновационни компании, чиято мрежа е в  
световен мащаб. 

Законът за насърчаване на инвестициите  регламентира условията и 

процедурите за инвестиране в страната. 

 Националната компания "Индустриални зони", създадена през 2009 г., 

изиграва голяма роля в подобряване на инвестиционния климат в България и 

улесняване на реализацията на проекти, в момента управлява шест 

действащи проекта в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна, пет 

други са в процес на развитие. 

Важен момент в насърчаването на френските потенциални инвеститори 

е наблягането на идеята, че инвестират не само на българския пазар, но и на 

Балканския полуостров.  

 

Правно-нормативна база и полезни бизнес контакти 

 

Като членове на Европейския съюз, търговско-икономическите 

отношенията между България и Франция са подчинени и облекчени от 

Директивите и Регламентите на ЕК. 

Усилията на френската държава и професионални браншови структури 

към отваряне на френския бизнес се реализират в много добре организирана 

система за получаване, както на обща, така и на практическа информация за 

местния бизнес и икономика. 

Местните търговско-промишлени палати реално подпомагат бизнеса в 

страната от създаването на фирма до съдействие към чужди пазари. 

Френското правителство има сайт с връзки към всички министерства и 

агенции – www.gouvernement.fr 

Съществуват държавни структури за подпомагане на бизнеса в 

чужбина /Business France/ www.businessfrance.fr 

Конфедерация на работодателите / MEDEF/ - www.medef.fr 

Асоциация на търговско-промишлените палати – www.cci.fr  

В правно отношение, двустранните връзки се подпомагат от редица 

юридически кантори имащи бюра  в България и във Франция, контактите на 

които могат да бъдат предоставени от СТИВ-Париж. 

 

 

Българското посолство в Париж, Франция е на адрес: 

1, avenue Rapp, 75007  Paris  

Тел: +33 1 45 51 85 90 

Е-mail : contact@ambbulgarie.fr 

www.ambbulgarie.fr 

Служба по търговско-икономически въпроси,  



Тел: +33 1 45 51 75 60 

Е-mail : commercial@ambbulgarie.fr 

 

 

 

 

 

 

Данъчна система, правни и административни формалности за 

чуждестранните инвеститори във Франция 

 

 

 Над 60% от инвестиционните проекти са локализирани в следните пет 

региона във Франция: Ил дьо Франс /столица Париж/, Рон Алп /столица 

Лион/, Алзас /столица Страсбург/, Миди Пирине и Прованс-Алп-Кот д’Азюр 

/столица Марсилия/. Основните предимства, които привличат чуждите 

инвеститори във Франция са комуникационната и транспортна 

инфраструктури, обема на вътрешния й пазар и обучението и 

квалифицирането на чужденците. 

 Ако един чужд инвеститор иска предварително да проучи френския 
пазар, той може на първо време да назначи служител на хонорар/заплата 
или да отвори така нар. „офис-представителство за връзка“ (bureau de 
liaison/ bureau de représentation), без извършване на търговска дейност. 
Основните дейности на този офис могат да бъдат само с не търговска цел: 
проучвания, реклама, наемане на склад и др., които се явяват подготвителни 
и помощни действия, които да поставят основа за преговори за сключването 
на търговски договори. Офисът няма юридическа самостоятелност и всички 
фактури се подписват от предприятието „майка“. Според френското данъчно 
законодателство, офисът за връзка не подлежи на данъчно облагане, нито на 
регистрация по ДДС, но в замяна плаща някои местни данъци (например taxe 
d’habitation свързана с помещенията, които ползва или данъци върху 
заплатите на служителите).  
         За извършване на търговска и индустриална дейност във Франция е 
необходимо създаването на филиал или клон на основното предприятие от 
съответната страна, съгласно действащото законодателство.  
Филиалът има юридическа самостоятелност, и има отделно имущество от 
предприятието майка. Подлежи на данъци и такси. 
Клонът няма юридическа самостоятелност и ангажира изцяло отговорността 
на предприятието майка за всички свои актове - юридическа отговорност, 
както и при срещане на финансови затруднения. Той заплаща данък печалба 
и е регистриран по ДДС. За създаването на подобна юридическа структура се 
препоръчва ползването на адвокатски услуги. 
 
 В последните години, административните формалности за създаване на 

предприятие във Франция са били значително опростени и цялата процедура 

понастоящем може да се направи по електронен път (www.cfenet.cci.fr).  

 Процедурата по регистрация се извършва в Центъра по формалности 

на предприятията (Centre des formalités des enterprises), който изпраща 

цялото досие за регистрация или промяна в статута на съответните 

административни структури: съд, търговски регистър, национален 



статистически институт, издава съответните търговски идентификатори и 

други необходими документи.  

Най-разпространената форма във Франция за регистрация на 

дружество е Акционерно дружество, което позволява да се ограничи 

финансовия риск до размера на апортните вноски и имуществото на 

дружеството. Този вид дружество има по-голяма свобода да променя 

юридическия си статус, и не се налага внасянето на минимален капитал. 

 Чуждестранните дружества имат възможност да придобият възмездно 

терени или други търговски/индустриални сгради от частни или публични 

собственици. Юридическата сигурност е гарантирана от правни норми, които 

се прилагат при закупуване на недвижима собственост чрез посредници, 

както и от нотариусите. 

 Друга възможност, която има чуждестранния инвеститор е да построи 

търговска или индустриална сграда в определени зони, които са изброени в 

местните градоустройствени планове. Кметът на дадена община/район е 

компетентен да издаде разрешителни за строителна дейност, включително 

градоустройствен сертификат и разрешително за строеж. В кметската 

администрация се депозира искането за строеж от собственика на терена или 

лицето, имащо право да строи, чието получаване отнема от един до три 

месеца. 

 За някои търговски дейности се изисква и разрешение за „нанасяне“ 

върху площи по-големи от 1000м2 /строителство на магазини, търговски 

вериги/, за което са компетентни комисии на съответните департаменти 

/административни териториални структури във Франция, които са 

свързващата единица между града и региона/ с ресор „търговско 

устройство“. Според видът на индустриална дейност и евентуалното ниво на 

замърсяване на околната среда  включително повишено ниво на шум, за 

дружествата са въведени режими на деклариране, на регистриране или с 

разрешение.  

- Декларативен режим – за дейности, които най-малко замърсяват и 

са най-малко опасни за населението. Досието се депозира в 

съответната префектура държавна административна структура, 

която се произнася до два месеца. 

- Регистрационен режим – за сектори или технологии, за които се 

знае, че застрашават околната среда, като в този случай досието се 

обработва и проучва отново от префектурата на съответния 

департамент, но срока е до пет месеца, с възможност за 

удължаване до два месеца. 

- Разрешителен режим – за дейности, които са визирани в 

европейските директиви “Seveso” и „IPPC“, срок за произнасяне от 

осем до дванадесет месеца. 

За наемане на персонал и работна ръка, чуждестранният инвеститор 

може да бъде подпомогнат от Агенцията по заетостта, която предоставя 

информация за свободните работни места обявени от инвеститора, 

идентифицира профилите, извършва предварителен подбор на кандидатите 

и организира при необходимост обучения на персонала преди наемането им. 

 

Индустриалните зони във Франция. 



Към всеки регион съществува индустриална зона, която представлява 

публичен терен в първоначалния си вид, възмездно придобиван най-вече от 

Търговските палати, в които членуват фирми от съответния регион, всяка 

регистрирана фирма във Франция задължително членува в съответната 

Търговска палата.  

Самите региони и Търговски палати имат интерес и държат да развиват 

и облагородяват съответните терени, с цел създаване на нови работни места. 

Местните и чужди инвеститори максимално се улесняват, така че да започнат 

своята дейност, да създадат работни места и да започнат да плащат данъци. 

По време на Националния съвет по промишленост през ноември 2018 

г., френският министър-председател Едуард Филип разкри въвеждането на 

нов подход за развитие в индустриалните системи с по-близо до 

индустриалната география и институционалната реалност мисия. Бяха  

избрани 124 индустриални зони и определени повече от един милиард евро 

финансиране и децентрализирано управление. Правителството възложи 

определяне на този проект на мултидисциплинарен екип (парламентаристи, 

избрани длъжностни лица, индустриалци, експерти). Избраните 124 

„индустриални територии“, са в цяла Франция, като по-голямата част от тях 

са извън метрополните области. Това са между общинните структури със 

силна индустриална идентичност и ноу-хау, където всички участници са 

мобилизирани за развитието на индустрията. Децентрализираното 

управление включва местни избрани служители, индустриалци, кметове, 

регионални съвети и държавата. Финансирането на повече от един милиард 

евро е насочено главно към тези територии, административни, технически и 

човешки ресурси, като основните цели са – набиране на високо 

квалифициран персонал, въвеждане на  иновации. 

 

Данъчната система във Франция 

 

Във Франция данъчните приходи нарастват до 46,2% от БВП и достигат 
най-високо ниво сред страните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие. Bиcoĸaтa дaнъчнa тeжecт нa Фpaнция 
пpeдизвиĸвa възмyщeниe и пpoтecтитe нa "жълтитe жилeтĸи" от нoeмвpи 
2018 г., зapaди виcoĸитe дaнъци въpxy гopивaтa и виcoĸитe paзxoди зa 
живoт. Πpaвитeлcтвoтo нa Президента Maĸpoн си постави зa цeл пocтeпeннo 
дa нaмaли oбщaтa дaнъчнa тeжecт пo вpeмe нa пeтгoдишния cи мaндaт, и 
отложи временно дoпълнитeлнo плaниpaнитe yвeличeния нa дaнъцитe въpxy 
гopивaтa.  

 

Френската данъчна система включва около 214 различни данъци за 

общо 992,7 милиарда евро през 2018 година, влизат в държавния бюджет, 

местните власти и социалното осигуряване.  

Между правителствата на Република България и Френската република 
има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.  

При получаване на  доходи във Франция е необходим френски 
идентификационен данъчен номер (Numero fiscal de reference). Това  се 
налага в случай на задължения за плащане на данъци във Франция и 
подпомага френската данъчна администрация да изчисли точно съответните 
задължения. Физическите лица плащат 2 основни данъка: данък общ доход 
(impôt sur le revenu) и данък върху стоките и услугите ДДС (taxe sur la valeur 



ajoutée - TVA). Плащат се и данъци върху имотите и местни данъци. Местните 
лица плащат данъци върху всички свои доходи, вкл. заетост, инвестиции, 
дивиденти, лихви, пенсии и недвижима собственост. 

През 2019 г. Франция въведе PAYE – система за плащане на данъци, 
което означава, че данъците се удържат месечно при получаване на заплата. 
Данък общ доход се плаща и върху доходите от пенсии и ренти. 

Подаването на годишна данъчна декларация е задължително, дори и 
ако доходът е под облагаемия минимум.  

Стандартната ставка на ДДС във Франция е 20 %. Съществуват 
намалени ставки за определени фармацевтични продукти, обществения 
транспорт, хотели, ресторанти, билети за спортни и културни събития – 10%, 
хранителни продукти, книги – 5,5 % и вестници – 2,1 %. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803 - интернет 
сайт на Френската държавна администрация, предоставя обширна 
информация за всички аспекти на данъчното облагане на физическите и 
юридическите лица, както и за социално осигурителните вноски. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/ - Министерство на икономиката и 
финансите. Институция, отговаряща за данъците върху доходите. 
Плащат се още данък сгради, местни данъци, данък за ТВ лиценз и др. 

 

 

септември 2019 год. /изготвил СТИВ -Париж/. 

 

 

 

 

 


