
ТЕРИТОРИЯ: 93 030 км2 

 

НАСЕЛЕНИЕ: 9,981,865 души /1.10.2011/ 

ТРАДИЦИОННА РЕЛИГИЯ: римо-католическа-52%, 

калвинисти-16%,лютерани-3% и др. 

СТОЛИЦА: Будапеща – 1 702 297 жители/2008г./ 

ПРЕЗИДЕНТ: Янош АДЕР /22.05.2018г./ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА: Ласло КЬОВЕР /22.05.2018г./ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор ОРБАН/22.05.2018г./ 

МИНИСТЪР НА ВЪНШНАТА ИКОНОМИКА 

И ВЪНШНИТЕ РАБОТИ: Петер СИЯРТО /22.05.2018г./ 

МИНИСТЪР НА ФИНАСИИТЕ : Михай ВАРГА /22.05.2018г./ 

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН 

ПОСЛАНИК НА УНГАРИЯ: Текла Балаши Харангозо /18.04.2016г./ 

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН 

ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ: Уляна Богданска /03.10.2016г./ 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК: 20 август – Ден на основателя на  

 унгарската държава Св. Стефан 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: унгарски форинт HUF 

ОСНОВЕН ЕЗИК: унгарски 

Националности живеещи в Унгария: 

Брой на отделните националности живеещи в Унгария според националното преброяване през 

2011 г 

според тяхното самоопределение : 

• 315 583 – цигани 

• 185 696 – немци 

• 35 641 – румънци 

• 35 208 – словаци 

• 26 774 – хървати 

• 10 038 – сърби 

• 7 396 – украинци 

• 7 001 – поляци 

• 6 272 – българи – официално признати за малцинство  през 1991 г. 

• 4 642 – гърци 

• 3 571 – арменци 



• 2 820 – словенци 

• 124 211 – официално непризнати малцинствени групи например - 

евреи, китайци, руснаци и други) 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Съвременната унгарска държава възниква след разпадането на Австро - унгарската империя през 

1918г. До 1946г. Унгария е монархия. През януари 1946г. е обявена за република, а през 1948г. – 

за народна република. От 23 октомври 1989 г. официалното название на страната е Република 

Унгария, а от 1 януари 2012г., съгласно приетата през 2011г. нова конституция е Унгария. 

ДЪРЖАВНО УСТОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Унгария е парламентарна република. Действащата конституция е приета от Парламента на 18 

април 2011г., и е в сила от 1януари 2012г. 

Президентът се избира от Парламента зя срок от пет години. Той е и върховен главнокомандващ 

унгарските въоръжени сили. Изпълнява предимно представителни функции. Върховен орган на 

законодателната власт е Държавното събрание /Парламент/,което се състои от 199 депутати (до 

2014г. броят на депутатите беше 386). Парламентът избира президента, министър-председателя, 

членовете на Конституционния съд, говорителя на националните и етнически общества 

(омбудсман), председателя на Върховния съд и главния прокурор, приема законите и изменя 

конституцията. 

Висш орган на изпълнителната власт е Правителството. Министър-председателят се избира от 

парламента по предложение на победилата в изборите партия. Членовете на правителството се 

назначават от президента по предложение на министър-председателя. 

Актуално състояние на икономиката на Унгария 

През 2013 – 2014 г. унгарското правителство активно продължи предприеманите реформи 

във всички сектори, с акцент върху икономиката, енергетиката и социалната 

област. Съгласно програмата от 2010 г., съдържаща 29 ключови мерки, правителството извърши 

редица законодателни промени за реализиране на „новата икономическа линия“ на страната,  

която да стабилизира икономиката и да доведе до положителни резултати в социалната област, 

демографията, образованието и др. 

Предприеманите от Виктор Орбан действия бяха често обект на критики от ЕК/ЕС, МВФ, 

международната общност и многонационалните компании, както и от опозицията в страната, но 

въпреки това в периода 2010 – 2014г. Унгария има икономически ръст от 3,6% и БВП на глава от 

населението от 24 466 ЩД. 

Основно постижение на правителството бе намаляването на бюджетния дефицит до 3% с 

прогнози за същото ниво и през 2015 г. и прекратяването през м. юни 2013г. на наказателната 

процедура за свръх дефицит в Унгария, която бе наложена на страната след присъединяването й 



към ЕС през 2004 г. 

Сред големите успехи на Виктор Орбан е сочено намаляването на вътрешния дълг на страната, 

който през 2010 г. е бил 82,2% от БВП , до 76,2% от БВП през 2014 г. Спадът на това 

съотношение се смята, че е в резултат на икономическата производителност и по-оптималните 

финансови условия за финансиране , поради по-ниския дял на валутния дълг. в тази връзка 

трябва 

да отбележим, че през 2015г. в Унгария беше проведено масово „форинтизиране“ на всички 

валутни кредити, което освен приноса за положителни резултати в икономиката, носи и 

съществен риск при нестабилност на валутния пазар. В тази операция са включени и 

форинтизирането на валутните кредити на домакинствата, които съставляват 15% от БВП. 

Тези промени и подем на пазара на труда , отново възраждат кредитирането сред 

домакинствата, особено от гледна точка на ипотеките.  Много важен момент за успешното 

развитие на унгарската икономика е масираното навлизане на големи европейски и световни 

фирми в унгарската икономика. В Унгария изградиха свои предприятия много престижни фирми в 

автомобилостроенето и електротехниката. С всички тези фирми, унгарското правителство 

подписа споразумения за активно участие на тези фирми в социалните , инфраструктурните и 

образователните програми на общините в които са изградени предприятията. В това 

споразумение фирмите – инвеститори поемат ангажимент за създаване на основите на дуалното 

обучение в тези региони. 

Промените в данъчната система доведоха до частично намаляване на данъчната тежест върху 

домакинствата, но създадоха затруднения в някои сектори (банки, финанси, енергетика, 

търговия, комуникации) и предизвикаха недоволство сред бизнеса. 

През 2012 – 2014г. е регистриран спад в безработицата от 11% през 2012г. до 6,75% през 2014 г. 

Подобряването на показателите на пазара на труда в Унгария продължава и е резултат от новите 

административни и законодателни мерки на правителството и стабилния икономически растеж. 

След кризата, нетното външно положение на Унгария се е подобрило значително , въпреки че 

високото ниво на външния дълг и нетните външни задължения са направили Унгария особено 

уязвима към външни сътресения по време на кризата. Наблюдава се положително развитие в 

областта на брутните спестявания , но намалява процентът на инвестициите , като остава на 

нивото отпреди кризата, въпреки масовия поток на средства от ЕС. 

Може да се обобщи, че след спечелването на „супер мнозинство“ в парламента даде на новото 

правителство на Виктор Орбан още по-голяма свобода и възможности за продължаване 

централизацията в управлението на страната. Най-значителните промени в структурата на 

правителството засегнаха министерствата на външните работи и на икономиката, които отчасти 

бяха обединени. В новото Министерство на външната икономика и външните работи са 

прехвърлени част от компетенциите на Министерство на икономиката, ръководството и контрола 

върху дейността на Агенцията за чужди инвестиции в Унгария (ХИПА), ЕКСИМ БАНК, 

външнотърговските централи в чужбина (Унгарските Национални Търговски Къщи).  



Тези промени са в интерес на основния приоритет за Унгария – масиран износ на стоки и услуги, 

както и привличане на нови инвестиции. 

През 2019 г. на мястото на закритата агенция Унгарски Търговски къщи, беше създадена ХЕПА –  

Унгарска Агенция за развитие на износа на Унгария /Hungarian Export Promotion Agency /

Генерален директор на новата Агенция ХЕПА е Хенрих Балаж  /Henrich Balazs/   

Основните дейности на новата Агенция ХЕПА :  

Информация за международните пазари 

Финансови консултации 

Стратегически консултации 

Фирмени контакти 

Развитие на контактите със Западните Балкани 

Фокусиране върху износа 

Организиране на Изложения 

Съдействие на унгарски фирми при търсене на чуждестранни партньори 

Организиране и провеждане на Бизнес форуми  http://hepa.hu/uzleti-forumok 

Тези промени са в интерес на основния приоритет за Унгария – масиран износ на стоки и услуги,  

Както и привличане на нови инвестиции. 

 

Стокообмен България – Унгария 2018 г 

           Стокообмен   Ръст %  Износ   Ръст %    Внос       Ръст %    Салдо 

          в млн евро 

               1 608,4         5,3        497,7    7,9         1 110,6     4,2          -612,8 

В структурата на българския износ определящ дял заемат апаратура и части, нефтени масла и 

масла от битуминозни минерали, акумулатори, медикаменти, изделия на обувната и леката 

промишленост и др. 

Структура на  вноса от Унгария се разпределя между медикаменти, автомобили, захар, 

минерални торове, биоапарати и части, ел. оборудване и други основни промишлени стоки 

 

Най-важните 10 държави във външната търговия на Унгария 

Унгария износ 

Германия с дял от общия износ 25,8% ; 

Румъния с дял 5,6%; 

Австрия с дял 5,5%; 

Словакия с дял 5,2%; 

Италия с дял 4,8%; 

Франция с дял 4,5%; 



Великобритания с дял 3,9%; 

Полша с дял 3,9%; 

Чехия с дял 3,8% и 

Русия с дял 3,1 % 

Сред 10-те на важни партньори на Унгария в износа 9 са страни от ЕС 

 

Унгария внос 

Германия с дял от общия внос 25,0% 

Русия с дял 8,6 % 

Австрия с дял 6,6%; 

Словакия с дял 5,8%; 

Китай с дял 5,4% 

Полша с дял 4,9%; 

Италия с дял 4,3%; 

Чехия с дял 4,1% 

Холандия с дял 3,9% 

Франция с дял 3,6% 

Сред 10-те най- важни партньори на Унгария във вноса 8 са страни от ЕС 

 

 

Будапеща 28.08.2019 г. Изготвил: Чавдар Петков, СТИВ Будапеща 


