
БИЗНЕС КОМПАС КРАЛСТВО 

ИСПАНИЯ 2019 

1 



Обща информация  
 
Официално наименование: 
 
КРАЛСТВО ИСПАНИЯ 

Географско положение: 

Испания заема четири пети от Иберийския полуостров в крайната югозападна 

част на Европа, между 36° и 43°47' с.ш. и 4°19' и.д. 

Периметърът на полуостровна Испания е 5 849 кв.км, от които 3 904 км морски 

брегове и 1 945 км земни граници. 

На север граничи с Франция - 712км, на запад с Португалия -1 232 км. На изток 

и част от юга е Средиземно море с 1 670 км бряг, на запад - Атлантическият океан с 1 

367 км бряг и на север - Бискайския залив с 867км. 

Територия: 

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

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

Балеарски острови - 5 014 кв.км, 

Канарски острови -7 273 кв.км, 

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

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

Столица: 

Столицата е Мадрид. Територията на града е 607 км2. Разположен на 667 м средна 

надморска височина, което го прави втората най-висока столица в Европа след Андора 

ла Веля - 1409 м надморска височина. Населението на града през 2013 г. е около 3 207 

247 души, а на автономния район 6 495 551 души. По този показател се нарежда на 

трето място след Лондон и Берлин. Градът е център на едноименния автономен район, 

има автономно правителство и парламент. 

Население: 

Към 1 януари 2019 г. населението на страната възлиза на 46.934.632 души, от 

които Мъже - 49,18 % 

Жени - 50,81 % 
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Чужденците в Испания към същата дата са 4.848.516 души. Живеещите в Испания 

чужди граждани с произход ЕС са 1 711 052 души, като най-многочислена е румънската 

общност с 587.654 души, следвани от британците – 290.601 и французите - 211.973. От 

другите националности най-многочислена е мароканската общност - 751.747 души, 

колумбийците - 431.068 и азиатците -424.500 души. Българските граждани, живеещи на 

територията на Испания са 114.831 души по официални данни. 

Религиозна принадлежност на населението: 

При последното направено проучване през януари 2014 г. 

67,8 % от населението се определя като „Католици", 

16.7  % - като „Не вярващи", 

10.8  % - като „Атеисти", 

2.3  % - „вярващи в друга религия", 

2.3  % - не са отговорили. 

Официален език 

Официалния език за цялата страна е испански. 

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

Балеарските острови) от седемнадесетте автономни области на Испания имат успоредно 

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

гаийего, еускера, аранес. 

Национален празник 

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

определен 12 октомври. Избраната дата символизира историческа годишнина от 

приключване на процеса на изграждане на Държавата, изхождайки от културното и 

политическо многообразие и интегрирането на отделните испански кралства в една 

единствена монархия, както и началото на период на лингвистичен и културен възход, 

далеч над европейските граници. 

Парична единица: Евро 
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Държавно Устройство 

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

монархия. Държавен глава е Крал Фелипе VI. 

Законодателната власт се осъществява от двукамерен парламент (Cortes 

Generales), Сенат (Горна камара - 256 души) и Конгрес на депутатите (350 души). 

Избират се за период от 4 години. 

Изпълнителна власт се осъществява от правителство начело с министър- 

председател. 

През април 2019 г. бяха проведени парламентарни избори (Elecciones generales - 

главни избори) в Испания. Избрана бе 13 законодателна асамблея. 

На изборите най-много депутатски места получи Испанската социалистическа 

работническа партия (PSOE) - 123, начело с лидера й Педро Санчес, следвана от 

Народната партия (PP), ръководена от Пабло Касадо, с 66 депутата, Партия Граждани 

(Ciudadanos) – 56 депутата, лявата коалиция „Unidas podemos“, начело с Пабло Иглесиас 

с 42 депутата, а каталунската партия Републиканска левица (ERC) са с 14 депутата. За 

първи път в Парламента влизат и представители на крайната десница в лицето на партия 

VOX с 24 депутата. Все още не е формирано правителството, а действа служебно такова. 

Състав на служебното правителство: 

Председател на правителството 
Педро Санчес Перес-Кастехон 
на поста от 07 юни 2018 г. 

Заместник председател на правителството, 

Министър на Президентството, връзки с 

Парламента, отговаря и за Равенството между 

половете 

Мария дел Кармен Калво Пойато 

на поста от 07 юни 2018 г. 

Министър на външните работи, Европейски 

съюз и международно сътрудничество 

Джосеп Борел  Фонтейес 
на поста от 07 юни 2018 г. 

Министър на правосъдието 

Долорес Делгадо Гарсия- 

на поста от 07 юни 2018 г. 

Министър на отбраната 
Мария Маргарита Роблес Фернандес 
на поста от 07 юни 2018 г. 

Министър на финансите  
Мария Хесус Монтеро Куадрадо 
на поста от 07 юни 2018 г. 

Министър на вътрешните работи 
Фернандо Гранде-Марласка Гомес 
на поста от 07 юни 2018 г 

Министър на развитието 
Хосе Луис Абалос Меко 
на поста от 07 юни 2018 г 

4 



14

Министър на образованието, професионално 

обучение и говорител на правителството 

Мария Исабел Селаа Диегес 
на поста от 07 юни 2018 г 

Министър на труда, миграция и социална 

сигурност 

Магдалена Валерио Кордеро 
на поста от 07 юни 2018 г 

Министър на промишлеността, търговията и 

туризма 

Мария Рейес Марото Ийера 
на поста от 07 юни 2018 г 

Министър на земеделието, рибна индустрия и 

храните  

Луис Планас Пучадас  

на поста от 07 юни 2018 г 

Министър на икономиката и предприятията 
Надя Мария Калвиньо Сантамария 
на поста от 07 юни 2018 г 

Министерство на потреблението, 

здравеопазване и социално благоденствие 

Мария Луиса Карседо Росес 

на поста 12 септември 2018г. 

Министерство на науката, иновациите и 

университетите 

Педро Франсиско Дуке Дуке 

на поста от 7 юни 2018г. 

Министерство на териториалната политика и 

публичната администрация 

Маричел Батет Ламания 

От 7 юни 2018г. до 21 май 2019г. 

Луис Планас Пучадас 

От 21 май 2019г. 

Министерство на културата и спорта  
Хосе Гирао Кабрера 

на поста от 14 юни 2018г. 

Министерство на екологичната 

трансформация 

Тереса Рибера Родригес 

на поста от 7 юни 2018г. 

Съдебната власт- Конституционният съд има юрисдикция по въпросите за 

Конституцията. Съставът на Конституционният съд е дванадесет членен и се назначава 

от Краля.разпределението на членовете на Конституционния съд е следното: 4 са от 

квотата на Конгреса на депутатите, 4 от квотата на Сената, 2 от квотата на 

правителството и двама на Върховния съдебен съвет. Решенията на Конституционния съд 

са окончателни и не подлежат на обжалване. 

Върховният съд оглавява система, обхващаща териториални, областни, 

регионални и общински съдилища. 

Политически климат: 

Парламентарно представените партии и коалиции са 17. Съществуват и други 

политически партии и коалиции, които са представени в общините или в парламентите 
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Административно деление на страната: 

Испания е разделена на 50 провинции, които са обединени в 17 автономни области: 

на север: Галисия, Астурияс, Кантабрия, Паис Баско, Ла Риоха и Навара; на изток: Арагон, 

Каталуня, Валенсия и Балеарски острови; в централната част: Кастилия и  Леон, Мадрид, 

Кастилия-Ла Манча и Естремадура; 

на юг: Андалусия,Мурсия и Канарски острови. 

Испанска територия са иградовете Сеута и Мелийя, разположени в 

Мароко. Те също са със статут на автономии. 

Икономическа политика 

През 1986 г. страната се присъединява към Европейската икономическа общност. С 

интегрирането на страната в ЕО, пазарът се отваря и либерализира и се ориентира към по-

голяма ефикасност. Понастоящем Испания е пример в рамките на ЕС за успешно регулиране 

на нормативната си база и добра координация между цялата администрация с цел постигане 

на свободно движение на услуги и капитали на нейна територия. Тя изцяло подкрепя 

премахването на всякакви регулаторни пречки при формирането на европейски вътрешен 

пазар на услуги и капитали. След тежката криза, която започна през 2008г, Испания се намира 

в процес на икономически възход, за който говорят повишеният износ на стоки и услуги, 

формиращ 24,26%% от ВБП на страната, както и спадът на безработицата от близо 25% през 

годините на кризата до 15% през 2018г. 

Основни насоки при определяне на икономическата политика е стабилност и 

производителност, за което се развива инфраструктурата, човешкия капитал и технологиите. 

През последните години се акцентира изключително върху интернационализацията на 

предприятията, разширяване на проучвателната и развойна дейности и въвеждане на 

иновации във всички сфери. 

 
БВП 
 

Испанската икономика заема 12-то място по обем на БВП в света и четвърто в 

еврозоната. Отчетеният ръст на БВП за 2017г. е от 3% и е в размер на 1.166.319 трилион евро. 

БВП на глава от населението за 2017г. е 25.100 евро, и отбелязва ръст от 4,2% спрямо 

предишната година. През 2018 г. растежът е от 2,6%. или 1.208.248 трилиона евро. БПБ на 

глава от населението е 25.900 евро и бележи ръст от 3,2%. Испания се нарежда на 33-то място 

от 196-те страни, включени в ранкинга на БВП на глава от населението. Индикаторът за 

Човешко развитие (IDH), който изготвя ООН, и с който се измерва прогресът и жизненият 

стандарт сочи, че испанците имат високо качество на живот.  

През последните 40 години относителният дял на секторите на испанската икономика 

е съществено променен, така че секторът на услугите регистрира значителен растеж за сметка 

на първичния и промишления сектори. Делът на първичния и промишления сектори по 

отношение на брутната добавена стойност и заетостта през последните години е съществено 

намален. 
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БВП на глава от населението 

Година Стойност в евро % изменение 

2018 25900 3,2% 

2017 
25100 4,2% 

2016 
24100 

3,4% 

2015 23300 2,3% 

2014 
22780 

1,2% 

Разпределение на БВП по сектори (в %) 
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Година Селско 

стопанство 
Промишленост и 

енергетика 

Строителство Услуги 

2017 
2,5 

21,61 5,2 66,44 

2016 
2,3 15,5 

5,0 
68,0 

2015 
2,3 15,5 4,9 68,40 

2014 2,6 15,8 
5,8 67,90 

20013 2,3 16,1 6,9 66,70 

От 2010 г. до днес се наблюдава съкращение на относителния дял на 

строителството в БВП на страната. 

Делът на услугите отчита ръст, което показва високата конкурентоспособност на 

страната в тази област. Голяма част от испанските инвестиции в чужбина са в сектора 

услуги - банкови, дистрибуция, инженеринг, строителство и управление на 

инфраструктурни обекти и др. 

Селското стопанство на страната е стратегически сектор с голямо значение в 

социален, териториален и икономически аспект. Секторът, включващ производство на 

хранителни продукти със земеделски произход е един от водещите в испанската 

икономика. 

Сред МСП 6,5 % работят в сферата на индустрията, 13,6 % в строителството, 24,3 

% в търговията и 55,6 % в услугите. 



Сектора туризъм е най-печелившия за Испания. 

Година 
Бр. туристи в млн. 

души 

% изменение 

2013 
60,66 

5,6% 

2014 
65,00 7,1% 

2015 
68,10 4,9% 

2016 
75,30 

9,9% 

2017 82,00 8,9% 

2018 
 

82,80 
1,1% 

През 2018 г. страната е посетена от 82,8 млн. чужди туристи, с което е регистриран 

ръст от 1,1 % в сравнение с предходната година. Туристите в Испания са изразходвали 

89.856 млрд. евро , с което се отбелязва нов рекорд и ръст от 3,3% спрямо 2017г. Секторът 

туризъм формира дял от над 14,6% във БВП на страната и бележи ръст от 2,4% за 2018 г. 

като секторът е внесъл 178 млрд. евро в испанската икономика през миналата година. 

През 2018г. най-много са туристите от Обединеното Кралство – 18,5 милиона, като 

се отчита лек спад от 1,6%, следват туристите от Германия – 11,4 млн. и спад от 4,1% 

спрямо 2017г.,  Франция – 11,3 милиона туриста, които бележат ръст от 0,7%. 

Най-много е нараснал броят на туристи от Филипините, Индия, Япония и Китай. 

Туристите от САЩ също бележат ръст, като през 2018г. са били общо 2,9 милиона, което 

е почти с 12% повече от 2017г. Туристите от Индия са увеличили броя си с 47,58% и 

наброяват 206.463. Посетители от Китай са се увеличили с 26% и от Япония с 24%. 

Туристите от Бразилия също бележат ръст от 19,5%, Израел с 17,99%, Мексико – 10% и 

Чили с 10,17%. В случая с руския пазар – там ръстът от 6,2% или 1,2 милиона туриста. 

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

преработвателна промишленост, обусловени от високото развитие на селското стопанство. 

Следват ги автомобилната, химическата промишлености и машиностроенето. Напоследък 

все по-актуални са високотехнологичните производства. 

Тенденциозно и целенасочено се насърчава развитието на научно- техническата и 

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

иновации и развитие. институт най-много инвестиции в иновации и развитие се правят в 

автономните области Мадрид, Каталуния и Страната на Баските. 
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През миналата година бе създадена Испанската агенция за иновации и научни 

изследвания в унисон с  политиката  за целенасоченото развитие  на  научно-

техническата  и  развойна  дейност. Агенцията е под директен надзор  на 

Министерството  на  икономиката и конкурентоспособността. По-настоящем Испания   

отделя 1,4% от своя БВП за научна дейност, като перспективата е да се достигне до 

2% от БПВ през 2020г. 

Инфлация 

Година % изменение 

2018 1,6% 

2017 1,1% 

2016 -0,20% 

2015 -0,50% 

2014 -0,15 

Безработицата в страната в края на 2018г. е 15%. През 2017г. бе 16,55%,или с 

417.000 души по-малко от 2016г. година. Това е годината с по-слаб ръст на заетостта 

сравнение с предишните. Общият брой безработни възлиза на 3.490.100 души. За 

четвърта поредна година безработицата в страната отчита спад, след пет последователни 

години на растеж и е ясен  признак  за  възобновяване  на  икономиката  в  страната.  

През 2014г. безработицата  беше  25%  като  особено  висока бе сред  младите и лица 

до 25 години – 54,4%. Безработицата е един от основните проблеми на страната и 

прилаганите мерки не водя до подобряване на заетостта 

За изминалата година населението под прага на бедност в Испания достига 27,9%, 

като страната е трета в ЕС по ръст на бедността през последните години. 

Минималната работна заплата в страната, влязла в сила от януари 2019г. е 900 

евро на месец, като обикновено се изчислява върху 14 месеца или 1,050 евро месечно 

за 12 месеца. Това означава, че през тази година минималната работна заплата в 

страната се увеличила с 22,3%. Средната работна заплата е 2.244 евро на месец на 12 

месечна база. Предполага се, че отбелязва увеличение от 1,4%, спрямо 2017г. 

Външният дълг на страната през 2018 е 1,17 трилиона евро или 97,10 % от БВП. 

Бюджетният дефицит през 2018 г. е намален до 2,48 % от БВП, спрямо 3,08% 

% за 2017 г. 

Баланса по текущата сметка, през 2018 г. натрупа положително салдо в размер 

на 11.300 млн. евро, което представлява с 47,7% по-малко в сравнение с 2017г.. 

Отчитайки и салдото по капиталовата сметка, капацитета за финансиране на испанската 

икономика е около 17.600 млн. евро или 1,8 % от БВП. 

Външна търговия 

През 2018 г. Испания регистрира търговски дефицит от 36.39 млрд. евро или  

3,01% от БВП. За посоченият период се вносът е нараснал с 5,39% спрямо 2017г. и 

възлиза на 328.462,6 млрд. евро, като представлява 27,19% от БВП. Основни страни по 

вноса са Германия (13,83 %), Франция (11,62 %), Китай (6,88 %), Италия (6,29 %), 
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Холандия (5,03 %), Португалия (4,13 %) , Обединеното Кралство (4,10 %) и др. 

При износа се наблюдава ръст в размер на 3,17 % или 292.06 млрд. евро и 

представлява 24,17% от БВП. Основни партньори в износа са Франция (15,82 %), 

Германия (11,28 %), Италия (8,07 %), Португалия (7,95 %), Обединеното Кралство(7,17 

%), САЩ (3,85 %), Турция (2,14 %) и др. 

Страната членува в международни търговски и финансови организации: 

Европейски съюз; Икономически и монетарен съюз - Евро зона; Организация за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); Световна банка; Международен 

валутен фонд; Световна търговска организация; Европейска банка за възстановяване и 

развитие; Африканска банка за развитие; Азиатска банка за развитие 

Данъчна система 

Действащата в страната данъчна система е съпоставима и съответства на 

високоразвитите страни, като преобладава прякото облагане. Основен елемент на 

непрякото облагане е ДДС. 

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

контрибутите са значително по-ниски от данъците и се заплащат за различни видове 

услуги, вкл. и обществени и за разрешителни за обществено строителство. 

Заплащането на данъците се извършва на държавно, общинско и местно 

ниво. 

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

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

върху даренията. 

Към косвените данъци спадат данък добавена стойност, данък върху прехвърляне 

на наследство, специални данъци върху юридически актове и вносните мита. 

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

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

начислява в следните автономни области Канарските острови, Сеута и Мелийа. 

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

Мелийа данък върху продукцията, услугите и вноса. 

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

печалбите. 

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

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

инфраструктура на една страна е от основно значение за адекватно движение на стоки, 

услуги и пътници. 
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Развитието на транспортната системата на страната е един от факторите, 

допринесъл за значителния икономически и социален напредък на Испания през 

последните десетилетия. 

Днес страната е една от водещите в световен мащаб по изградена мрежа в км. за 

скоростен ЖП транспорт, като заема осмо място. 

Испания разполага с над 53 международни пристанища на атлантическото и 

средиземноморското крайбрежия. 

Страната е приела стратегически план за развитие на транспорт и 

инфраструктура, който предвижда разширяване до 75 % капацитета на испанските 

пристанища, превръщайки ги в международни центрове до 2020 г. 

Сухопътният транспорт на страната включва 165 907 км., от които 25 835 км се 

управляват от централната администрация и поемат около 51 % от трафика. От 

автономните области се управляват около 71 853 км, а 68 219 км са на разпореждане 

на общинските управи. 

В Испания има 46 летища и едно летище за хеликоптери. Управляват се от 

Публично дружество за администриране на държавните летища и въздухоплаването. 

Шест от летищата на територията на Испания влизат в класацията на 30 европейски 

летища с най-голям трафик на пътници. През летище Барахас - Адолфо Суарес в Мадрид 

за 2013 г. са преминали 39 735 618 пътници, а през летище Ел Прат в Барселона - 35 

216 828 пътника и 100 288 тона товари. 

Чуждестранни инвестиции 

Директните чуждестранни инвестиции в Испания през 2018 г. достигнаха 

рекордни числа. В брутни стойности инвестициите са около 46,9 млрд. евро или 71% 

повече от 2017г. В нетни измерения сумата е 39.7 млрд. евро или 153% повече от 

миналата година. По-голямата част (33,1 %) са с произход Люксембург , Холандия – 

15%, Германия – 9,4%, Франция -7,0% , Мексико – 5%,Обединеното Кралство -5%,  

Хонг Конг и Япония. 

Основно чуждестранните инвестиции са насочени в секторите: 

енергоснабдяване, финанси и застраховане, недвижими имоти, строителство, 

производство, автомобилостроенето, туризъм. Определено испанската икономика 

продължава да генерира доверие у чуждите инвеститори. Основните потоци инвестиции 

са насочени към автономните области Мадрид и Каталуня, респективно 54,6% или 8 635 

млн евро и 22,2 % или 3.51 млрд. евро. 
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Официални електронни страници с информация за митническия и данъчен 

режим на Испания 

www.lcex.es - ICEX - Испански институт по външна търговия www.comercio.es - 

Министерство на икономиката и конкурентоспособността, ресор търговия 

www.camaras.org - Висш съвет на търговските, промишлените и 

мореплавателните камари на Испания www.bde.es - Испанската банка 

www.ceoe.es - Испанската конфедерация на предприемаческите организации 

www.miet.es- Министерство на промишлеността, енергетиката и туризма 

www.maec.es- Министерство на външните работи и сътрудничеството 

www.investinspain.com - Портал на Испанската агенция за привличане на 
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чужди инвестиции 

Контактна информация на водещите местни търговско- промишлени палати и 

стопански камари 

Confederación Española de Organizaciones Comerciales - СЕОЕ 

Diego de Leon, 50 28006 Madrid tel. 003491 5663400 fax 0034 91 5622562 Departamento 

Internacional 

www.ceoe.es - Съдържа информация за организациите, членуващи в СЕОЕ по браншов 

и по териториален признак. 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria у Navegación de España 

Ribera del Loira, 52 28042 Madrid tel.0034 91 5906900 902 100096 fax 003491 5906908 

www.camaras.org - Съдържа информация за стопанските камари на административните 

области на Испания с линкове към интернет страниците на стопанските камари на 

градовете в съответната област. 

Instituto Español de Comercio Exterior /1СЕХ/ 

Paseo de la Castellana, 14-16. 

28046 Madrid tel. 0034 91 3496100 0034 902349 fax 91 431 6128 

www.lcex.es -_Информация по сектори на икономиката. 

Адвокатски кантори: 

Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados 

MADRID 

Velázquez, 14 4a Planta 
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28001 Madrid 

Telf.: (+34) 915 756 636 

http://www.martinezechevarria.com/oficinas abogados martinez echevarria.php SOFIA 

(BULGARIA) 

Moskovska 17, 3rd floor 1000 - Sofia Tel.: +35 924 019 510 Fax: +35 924 019 511 

MAPFRE - Най-голямата испанска застрахователна компания 

http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml c/ DOCTOR ESQUERDO 138, 

MADRID (MADRID) 

Tel.: 0034 914339023 Fax: 0034 915010697 

Посолство на Република България в Кралство Испания (Embajada de la 

República de Bulgaria) 

Travesía de Santa María Magdalena, 15 

28016, Madrid 

тел. 913 455 761 

тел. 913 456 651 

тел. 913 597 611 

факс: 913 591 201 

е-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg, embulmad@yahoo.es, www.mfa.government.bg 

Генерално консулство на Република България-Валенсия 

46021, Valencia, c. Antonio Suarez, 48 Тел. 0034 963 691 788 Тел. 0034 963 690 921 

Факс: 0034 963 891 357 e-mail: consulvlc@mfa.bg 

Август, 2019 г. 
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