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БИЗНЕС КОМПАС 
 

за Дания през 2012 г. 
 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

ТЕРИТОРИЯ:   43 098 кв. км 
НАСЕЛЕНИЕ:   5 584 758 (2012 г.), 126,4 души/кв. км. 
СТОЛИЦА:   Копенхаген (1 213 822 души) 
РЕЛИГИИ:   90% протестанти 
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК: 5 юни – Ден на Конституцията 
НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА: датска крона (1 EUR = 7,457 DKK)  
ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК:  датски език 
ДРУГИ ОСНОВНИ ЕЗИЦИ: английски език 
 
 

2. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО 
 
Форма на управление: 

Дания е конституционна монархия. Първата датска конституция е приета на 
05.06.1849 г. Действащата понастоящем конституция е приета на 05.06.1953 г., като в нея са 
запазени основните текстове на старата конституция. 
 
Законодателна власт: 
 Законодателната власт се осъществява от еднокамарен парламент (Фолкетинг), който 
се състои от 179 депутати, включително по двама представители от Гренландия и 
Ферьорските острови. 
 
Президент/вицепрезидент/монарх: 

Кралица Маргрете II (от 14 януари 1972 г.)  
 
Изпълнителна власт /вкл. състав на правителството/: 
 Коалиция от 3 партии: Социалдемократическата партия, Социаллибералната партия и 
Социалистическата Народна Партия. 
 Състав на правителството: Хеле Торнинг-Смит - министър-председател (от 3 октомври 
2011); Маргрете Вестегер  - министър на икономиката и вътрешните работи; Анет 
Вилхелмсен – министър на бизнеса и растежа; Бярне Коридон – министър на финансите; 
Вили Сьондал – министър на външните работи; Мортен Бьодскоу – министър на 
правосъдието; Мортен Остегор – министър на научните изследвания, иновациите и висшето 
образование; Холгер Нилсен – министър на данъците; Мариане Хелвед – министър на 
културата; Хенрик Дам Кристенсен – министър на транспорта; Карстен Хенсен – министър на 
жилищната политика, градските и селски въпроси; Мете Фредериксен – министър на 
заетостта; Кристине Анторини – министър на децата и образованието Карен Хекеруп – 
министър на социалната политика и интеграцията; Мете Герскоу – министър на храните, 
земеделието и рибарството; Мартин Лидегор – министър на климата, енергетиката и 
благоустройството; Пиа Олсен Дюр – министър на търговията и инвестициите; Астрид Краг – 
министър на здравето; Ник Хекеруп – министър на отбраната; Ида Аукен – министър на 
околната среда; Николай Вамен – министър по европейските въпроси; Ману Сарен – 
министър на междуполовото равенство, църковните въпроси и скандинавското 
сътрудничество; Кристиан Фрис Бах – министър на сътрудничеството за развитие; 
 
  
Последни проведени парламентарни избори /вкл. резултати от изборите/: 
  

Последни парламентарни избори на 15 септември 2011 г. 
 
Резултати от изборите (% от гласовете и бр. места в Парламента): 
Либерална партия (Venstre)  - 26,7%, 47 места; 
Социалдемократическата партия  - 24,8%, 44 места; 
Датската народна партия   - 12,3%, 22 места; 
Социаллибералната партия  - 9,5%, 17 места; 
Социалистическата народна партия - 9,2%, 16 места; 
Единна листа     - 6,7%, 12 места; 
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Либерален Алианс    - 5,0%, 9 места; 
Консервативна народна партия  - 4,9%, 8 места; 

 Представители на Ферьорски о-ви - 2 места; 
Представители на Гренландия  - 2 места. 

 
 

3. ИКОНОМИКА И ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРАНАТА 
 

• Природни ресурси: 
Нефт (10 млрд. литра годишно), природен газ, чакъл, пясък, варовик, креда, глина и сол 
 

• Степен на развитие на отделните сектори: промишленост, енергетика, селско стопанство, 
услуги и т.н.: 

Дания е страна с високо развита, 
експортно-ориентирана икономика, основана на 
принципите на свободната търговия и на 
индустриална структура, доминирана от високо 
конкурентноспособни малки и средни 
предприятия. В класацията на Световния 
икономически форум, по показател 
конкурентоспособност на икономиките, Дания 
заема традиционно място в челната десетка. 

Водещи отрасли в индустрията на 
страната са: електроника, акустични апарати, 
прецизни измервателни уреди за медицината и 
промишлеността, съобщителна техника, 
хладилни инсталации, машини за хранително-
преработвателната промишленост и корабната 
индустрия, превоз на контейнери и 
корабоплаване. Дания е световен лидер в 
производството на вятърни турбини, на ензими 
и ензимни препарати, лекарства, както и в 

мебелния дизайн. Селското стопанство на Дания и хранително-вкусовата промишленост са 
също много развити. 
 

Стабилността на датската икономика се основава на специализацията в сектори, 
нечувствителни към конюнктурни промени, с висок технологичен стандарт и висока добавена 
стойност. 
 
• Данъчна система: 

Структурата на данъчната система в Дания е почти еднаква през последните 40 
години. Данъците в страната могат да се разделят на  4 основни категории: подоходно и 
имотно облагане, производствени и вносни данъци, капиталови данъци и задължителни 
вноски към социално-осигурителни схеми. В периода от 1975 г. до 1988 г. делът на данъците 
и таксите в БВП се е увеличил от 38.4% до 49.4%. От 1988 г. насам този дял се е запазил 
почти стабилен на нива около 47.9%. 

В своята програма правителството е ангажирано с цялостна данъчна реформа, с цел 
повишаване на конкурентоспособността на икономиката и намаляване на подоходното 
облагане, увеличаване на данъците и акцизите върху тютюневите изделия и 
нездравословните храни, които да компенсират данъчните облекчения, увеличаване на 
пенсионната възраст и въвеждане на ограничения в схемите за ранно пенсиониране, 
ограничаване на трафика в големите градове чрез икономически лостове с цел намаляване 
на парниковите емисии от транспорта. 
 
• Съотношение държавен/частен сектор и приноса им за формиране БВП на страната 

Съотношението държавен/частен сектор в БВП на страната е приблизително 26% 
държавен сектор към 74% частен сектор. 
 
• Разпределение на БВП по сектори, вкл. образование и наука: 

Селско стопанство – 1.3% 
Промишленост – 22.1% 
Услуги – 76.6% 
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• Правителствени програми за развитие на националната икономика. Правителствена 
политика по прилагането на нови технологии, развитие на научно-развойната дейност и 
практическото й приложение в страната: 

Правителството отделя особено внимание на мерките за насърчаване на датския 
износ, с главен фокус върху пазарите на държавите от групата BRICS и всички потенциални 
нововъзникващи икономики, особено в технологични сектори с висока добавена стойност 
като ВЕИ технологии, енергийна ефективност, биотехнологии, транспортни решения. 

 
Мерките на правителството със засилен фокус върху датския износ: 
Датският износ трябва отново да се увеличи. Дания трябва да заложи на новите 

страни с висок икономически растеж като Бразилия, Русия, Индия и не на последно място 
Китай (т.нар. БРИК), както и следващата вълна от развиващи се страни с икономически 
растеж. Силните датски позиции трябва да се рекламират агресивно. Става въпрос напр. за 
технологии за устойчиво развитие в области като пречистване на водата, възобновяема 
енергия, биотехнологии, енергийна ефективност и технологии в областта на 
благосъстоянието и здравеопазването. Други силни позиции, като напр. в областта на 
хранителните стоки, морския транспорт и инфраструктурата, също ще бъдат централни 
елементи. 
 Правителството разработва конкретни и целенасочени стратегии за страните от БРИК, 

включващи всички съответни министерства. 
 Правителството работи за насърчаване на износа и поставя като приоритет в работата на 

датските посолства разпространението на информация за датските продукти и 
увеличаване на датския пазарен дял. Поставен е фокус върху малките и средни 
предприятия. В тази връзка правителството ще създаде т.нар. one stop shops, имащи за 
цел да улеснят информацията за обществени поръчки, особено в страните от БРИК, 
получаването на помощ за придобиване на сертификати за износ и получаване на общи 
съвети за възможностите за износ. 

 Правителството работи за привличане на чуждестранни инвестиции в Дания и за 
предоставяне на по-целенасочени съвети на чуждестранните компании, желаещи да 
оперират на датския пазар. 

 Правителството застава начело що се касае до глобалната отговорност на датските 
компании по отношение на правата на работниците и човешките права, международните 
екологични стандарти и борбата срещу корупцията. 

 
Правителствената програма за растеж на датската икономика е в две части. Първия 

етап включва следните мерки на обща стойност 17 млрд. датски крони (2,3 млрд. евро), а 
втория 75 млрд. крони (10 млрд. евро): 
 Възобновяване на схемата за финансово подпомагане на ремонтите на жилищата чрез 

данъчни отстъпки, като сега ще бъдат включени и летните вили. 
 Постепенно премахване на акциза върху газираните напитки – наполовина от 1 юли т.г. 

и изцяло от 1 януари 2014 г., както и намаляване на акциза върху бирата с 15% от  1 
юли т.г. Мерките имат за цел намаляване на търговията в граничните райони с Германия, 
която води до загуби за Дания. Очаква се ефектът им да е от порядъка на 600 млн. 
крони. 

 Предвиждат се 1 млрд. крони за образование на възрастни и допълнителна 
квалификация, за периода 2014-2017 г. 

 Временно вдигане процента на повреда на автомобилите, който играе ролята на граница 
при ремонтирането им, на 75% от 65% през 2014 и 2015. Очаква се това да увеличи 
заетостта във фирмите, ремонтиращи коли или доставящи свързани с това услуги. 

 Акцизът върху амбалажа се премахва от 2015 г., което се очаква да намали разходите на 
фирмите с 460 млн. крони годишно. 

 Отстъпката от ДДС върху хотелските нощувки на бизнеса в Дания се вдига на 75% от 
50%, което ще облекчи бизнеса с 220 млн. кр. годишно. 

 Мерките ще бъдат финансирани чрез икономии от студентските стипендии и социалните 
помощи. 

 Постепенно намаляване на корпоративния данък  от 25% на 22% през 2016 г. 
 Намаляване на енергийните такси за бизнеса, премахване на някои от тях (такса CO2 в 

цената на електричеството), субсидиране на енергийно-интензивни предприятия,  
субсидии за топлоенергия от когенерация и облекчения за топлинни излишъци и горива 
за процесите на бизнеса. 

 Подобрен достъп до финансиране и ликвидност за бизнеса чрез удължаване на ДДС 
кредита за фирмите, заеми за предприемачи с цел растеж, малки аукциони за набиране 
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на средства за растеж, фирмени облигации и възможност за нови експортни гаранции от 
Фонда за кредитиране на износа 

 Конкретни облекчения за малките и средни предприятия, чрез въвеждане на отстъпки за 
здравни и трудови осигуровки на самонаетите лица. 

 Увеличение на планираното ниво на публични инвестиции и целенасочено усилие за 
увеличено инвестиране в реновации на обикновени жилища и енергийни реновации на 
държавни сгради. 

 Фокус върху насърчаване на растежа, износа и инвестициите, както и привличане на 
висококвалифицирана работна ръка от чужбина 

 Определя се хоризонт 2017-2020 за по-нататъшни целенасочени подобрения в рамковите 
условия за датския бизнес 

 
• Мащабни промишлени, енергийни, инфраструктурни и др. проекти, реализирани в 

страната. Перспективни проекти: 
 

През март 2012 г. беше постигнато историческо Енергийно Споразумение в Кралство 
Дания. Споразумението съдържа широк кръг от амбициозни инициативи, които да доведат 
Дания по-близо до целта за 100% възобновяема енергия в енергийния и транспортния сектор 
до 2050 г. В много отношения Дания вече е започнала зеления си преход. Споразумението 
обаче засилва действията с по-висока скорост чрез големи инвестиции до 2020 г. в областта 
на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийна система. 
Предвижданите резултати през 2020 г. включват приблизително 50% от потреблението на 
електричество да бъде от вятърната енергия, както и повече от 35% от крайното 
потребление на енергия да бъде доставяно от възобновяеми енергийни източници. Никое 
Енергийно Споразумение до сега не е постигнало по-голямо мнозинство в датския парламент, 
и никое датско споразумение за енергетиката не е обхващало такъв дълъг времеви период. С 
други думи – налице е солидна рамка за огромния частни и публични инвестиции, които да 
бъдат направени в идните години. 
 
• Състояние на транспортната инфраструктура на страната: 

Дания има добре развита транспортна инфраструктура. Дългите разстояния могат да 
бъдат покрити със самолет, влак, автобус или кола. В Дания има повече от 2600 километра от 
жп линии и повече от 70 000 км. пътища, от които 1 100 километра са магистрали. 

В страната има 23 летища, пет от които са международни. Копенхаген и Билунд са 
двете главни летища. 

Във всички датски градове колоезденето е един от най-разпространените методи за 
транспорт. Смята се, че има повече от 4 милиона велосипеди в Дания и повече от 10 000 
километра велосипедни алеи и маршрути. 

Дания разполага с голям брой острови. Някои от тях са свързани със сушата с мост, 
докато до други може да се стигне с ферибот. Има фериботи свързващи остров Зейланд, 
остров Фюн и полуостров Ютландия. В Дания има два мега-моста - единия свързва Фюн и 
Зейланд (Great Belt Bridge), а  другия свързва Копенхаген и шведския град Малмьо (мостът 
Оресунд). Двата са сред най-големите в Европа.  

Пристанищата на Дания обработват 48 милиона пътници и 109 милиона тона товари 
годишно. 
 
• Макроикономически показатели / в табличен вид/ с аналитичен коментар: 
 

БВП (2012) € 244,600 млрд. 
БВП на глава от населението € 40 929 
Ръст на БВП (2012) - 0.5% 
Инфлация (2012) 2.1% 
Безработица (2012) 6.0% 
Корпоративен данък (2012) 25% 
ДДС (2012) 25% 

 
През 2012 г. в Дания се наблюдава икономически спад с намаляване на БВП от 0.5%. 

Високите стойности на икономически ръст през 2004-2007 бяха последвани от негативен ръст 
през 2008 г. и исторически икономически спад от 5.7% през 2009 г., преди датската 
икономика да се възстанови частично през 2010 и 2011 г. последвано от нов спад през 2012 
година. В сравнение реалния ръст на БВП в периода 2003-2007 бе средно 2.4%, което е 
последния период с икономически растеж, докато процентите на промяна на БВП през 2008 и 
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2009 г. бяха средно -3.3%. След икономическата криза през 2009 г. средния ръст на 
икономиката е 0.7% в периода 2010 – 2012 г.г. 

Спадът в заетостта в страната продължава и през 2012 г. с намаляване на заетите от 9 
000 души (0.4%). През 2012 г. средната бройка на заетите лица е 2 797 000. Често 
промените в заетостта рефлектират върху промените в икономическия растеж. Това се 
забеляза ясно през 2001, 2004 и 2008 г., когато бе налице промяна в икономическите 
условия. 

През 2012 г. инфлацията в Дания бе 2.1%. През последните години инфлацията в 
страната бе променлива с високи стойности през 2008 и 2010 г.г. и ниски стойности през 
2009 и 2011 г.г. Между 1990 и 2007 г.г. инфлацията бе едновременно ниска и стабилна. 
Средното годишно повишение в цените в този период бе 2.0%, а само през 2000 г. и 2005 г. 
инфлацията достигна 3%. Средната стойност на инфлацията от 2000 г. насам е 2.1%. 
 
 

4. ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ В 
ЧУЖБИНА 

 
• Географско разпределение: 

Най-големите датски преки инвестиции в чужбина са в Швеция, САЩ, Обединеното 
Кралство, Германия, Холандия и Франция. 

По отношение на чуждестранните инвестиции в Дания, най-големи инвеститори са 
Швеция, Люксембург, Обединеното Кралство, САЩ, Германия и Норвегия. 
 
• Секторно разпределение 

Най-големите датски инвестиции в чужбина са в секторите: финансово 
посредничество, търговия и транспорт, производство на храни и напитки, земеделие и 
рибарство. 

Преките чуждестранни инвестиции в Дания са основно в секторите: финансово 
посредничество,  преработвателната промишленост, търговия и транспорт, производство на 
машини и съоръжения. 
 
• Абсолютни стойности на ПЧИ 

Стойността на датските инвестиции в чужбина възлиза на 1 197.7 млрд. датски крони 
(160.6 млрд. евро) през 2011 г., което представлява увеличение от 9 % спрямо 2010 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в Дания възлизат на 767.6 млрд. датски крони 
(103.0 млрд. евро) през 2011 г., което представлява увеличение от 6 % спрямо 2010 г. 
 
• Български инвестиции в страната. По-значителни местни инвестиции в България 
 Няма данни за български инвестиции в Швеция. 

За периода 1996 – 2012 г. преките чуждестранни инвестиции на Кралство Дания в 
България възлизат на 331,1 млн. евро, което представлява 0,8% от общия размер на 
инвестициите за периода (около 40 милиарда евро) и страната се подрежда на 20-то място 
сред 198 страни. Най-големите датски инвестиции са на компанията „Карлсберг”в 
производството на бирав българските дружества „Пиринско пиво” и „Шуменско пиво”.   
 Водещи датски фирми-инвеститори в България са:  
 КАРЛСБЕРГ БРЮЪРИС    - Пивоварна индустрия 
 ДАНФОС      - Радиаторни вентили 
 БРУНАТА      - Топлинно счетоводство 
 САНОВО ФУДС     - Търговия  
 БЕЙКЪРС      - Машиностроене 
 ЕГМОНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ  - Издателска дейност 
 
 

5. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 
• Членство в международни търговски и финансови организации: 

ООН (съосновател през 1945 г.), НАТО (съосновател през 1949 г.), ЕС (от 01.01.1973 
г.), ОИСР, Шенген, ОССЕ, МВФ, СТО и др. 
 

• Данни за външната търговия на страната. Географско разпределение на външната 
търговия, основни външнотърговски партньори. Основни стоки по вноса/износа на 
страната: 

Приблизително 70% от експорта на Дания е за страните от ЕС. Сред първите пет 
търговски партньори на Дания са Германия, Швеция, Великобритания, САЩ и Норвегия. 80% 



 6 

от износа на Дания са индустриални продукти – машини и инструменти, медикаменти, 
електроника, високи технологии (вятърни турбини, измервателни уреди и др.). Останалите 
20% от износа на Дания са селскостопански стоки. Най-голям ръст в експортната статистика 
на Дания през последните 10 години бележат датските енергийни технологии. 

Съгласно новата си експортна и инвестиционна стратегия правителството цели да 
подпомогне растежа на датската икономика чрез увеличаването на експорта и в този 
контекст да се търсят нови пазари. Един от идентифицираните проблеми е, че Дания не 
изнася достатъчно за нововъзникващите големи икономики – Бразилия, Русия, Индия и 
Китай. Друго основно направление в датската експортна политика е търсенето на външни 
пазари за средните и малки предприятия, които представляват 95% от датския бизнес. Важна 
роля в тази насока се възлага на датската икономическа дипломация. 

Данни за износ/внос през 2012 г.: 
Общо внос 120,9 млрд. евро (стоки 77,2 млрд. евро, услуги 43,7 млрд. евро); 
Общо износ 133,0 млрд. евро (стоки 81,6 млрд. евро, услуги 51,4 млрд. евро). 
 
 

 
6. РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 
• Данни за развитието на стокообмена /в табличен вид/: 
 

СТОКООБМЕН – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ & КРАЛСТВО ДАНИЯ 

Стокообмен ръст Износ ръст Внос ръст Салдо 
Година 

Млн.евро % Млн.евро % Млн.евро % Млн.евро 

1999 60.1  21.4  38.7  -17.3 

2000 71.2 18.5 22.4 4.7 48.8 26.1 -26.4 

2001 92.7 30.2 28.9 29.0 63.8 30.7 -34.9 

2002 94.3 1.7 27.5 -4.8 66.8 4.6 -39.3 

2003 88.7 -5.9 25.4 -7.6 63.3 -5.3 -37.9 

2004 94.4 6.4 26.8 5.3 67.6 6.9 -40.8 

2005 105.8 12.1 29.6 10.6 76.2 12.6 -46.6 

2006 116.5 10.1 37.1 25.3 79.4 4.2 -42.3 

2007 137.5 18.0 32.9 -11.3 104.6 31.7 -71.7 

2008 150.0 9.1 41.7 26.7 108.3 3.5 -66.6 

2009 139.3 -7.1 35.3 -15.3 104 -4.0 -68.7 

2010 153.2 10.0 57.5 62.9 95.7 -8.0 -38.2 

2011 223.1 45.6 135.0 134.8 88.1 -7.9 46.9 
2012  185.9 -16.7 95.0 -29.6 90.9 3.2 4.1 

източник: НСИ 
 

� През 2012 г. обемът на двустранния стокообмен (0.40% от общия ни стокообмен 
за 2012г.) реализира спад с 16.7% до 185.9 млн. евро, след като през 2011 г. достига 
рекордните 223.1 млн. евро, което е най-високото ниво на стокообмен между двете 
страни към момента;  

� През 2012 г. структурата на стокообмена за България се влошава – износът за 
Дания спада с близо една трета, като след нарастванията с 62.9% през 2010 г. и с 
цели 134.8%  през 2011 г., той спада на 95 млн. евро. Вносът леко се покачва с 
3.2%, достигайки 90.9 млн. евро; 

� За втора поредна година търговско салдо в търговията с Дания е положително, 
възлизайки на 4.1 млн. евро за 2012 г., но в резултат на съкращаването на износа, 
размерът му намалява над 11 пъти. 

� Водещо място в българския износ за Дания заемат медикаменти, кръв и кръвни 
продукти, арматури, мебели, слънчогледови семена.   

� Българският внос от Дания в основната си част се формира от медикаменти, 
арматури, меса, инсектициди и други химически продукти.   

 
 
 
• Възможности за разширяване на българския износ за страната. Перспективни стоки: 
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Потенциалът на двустранния стокообмен остава далеч по-голям от постигнатото до 

момента. Би следвало да сe насърчават фирмите от двете страни да проучват възможностите 
за коопериране на производствата и съвместно излизане на трети пазари. Съществуват 
възможности за разширяване на пазара на български хранителни стоки в Дания в 
следните направления: вина, сирена, консервирани продукти, минерални води (газирани и 
натурални), зеленчуци и плодове, екологични храни. За целта е необходимо активно 
договаряне с  компании, определящи квотите.  

 
Съществува и потенциал за разширяването на българския износ към Дания, 

както и осъществяване на преки контакти между български предприятия и датски партньори 
за производствено коопериране в следните сектори: 

� производство на храни и напитки; 
� производство на химични и фармацевтични продукти; 
� производство на текстил и изделия от текстил; 
� производство на мебели; 
� производство на машини, оборудване и домакински уреди; 
� производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги 

в областта на компютърните технологии. 
 
 
• Тенденции в развитието на взаимната търговия. Перспективни области за бъдещо развитие 
на двустранните търговско-икономически отношения: 
 

Дания е сред страните, които са традиционно сред първите в света по показатели като 
висока конкурентоспособност на икономиката, съчетана с ниска бюрокрация и ниско ниво на 
корупция. В датските институции и фирми има ноу-хау за управление на човешки ресурси и 
насърчаване на развитието на МСП, който може да бъде използван от българска страна при 
наличие на конкретни проекти и въпроси. Голяма част от тези организации имат опит с 
предаване на своите най-добри практики и имат положително отношение към възможността 
за сътрудничество с българската страна. 

България е заинтересована най-вече от активно участие на датски компании в 
реализацията на стратегически проекти и привличане на инвестиции във 
високопроизводителни сектори на икономиката. 

Дания има значителен опит в развитието на производства с висок дял на добавена 
стойност. България има стратегически интерес от развитие на такива производства, като 
предлага благоприятни условия за инвестиции в тези сектори. Голям потенциал за развитие и 
възможности за финансиране по програми има при т.нар. „зелени индустрии” (щадящи 
околната среда индустрии, произвеждащи природосъобразна продукция с минимум 
замърсяване и отпадъци и целящи минимизирането на употребата в производството на 
изкопаеми горива и токсични материали), в които Дания има сериозен опит. 

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Дания в 
използването на високи технологии в енергетиката, транспорта и комуникациите, както и при 
управлението на енергийната ефективност и селскостопанското производство.  

Страната ни е заинтересована от насърчаване на партньорства на регионално и 
общинско ниво при разработка на съвместни проекти, както и от задълбочаване на 
сътрудничеството по линия на малки и средни предприятия. 

Необходимо е установяване на дълготрайни контакти в приоритетни отрасли на 
българската икономика. Напредък в развитието на двустранните търговско-икономически 
връзки може да се постигне чрез стимулиране на контактите между българските и датските 
браншови камари; организиране на семинари, бизнес/търговски мисии и др.; както и участие 
на български компании на специализирани борси и изложения.  

 
Основни икономически сектори с потенциал за инвестиции от Дания: 
� Селско стопанство (земеделие, животновъдство); 
� Хранително-вкусова промишленост и преработка на храни; 
� Опаковъчна и пакетираща промишленост; 
� Текстилна и мебелна промишленост; 
� Информационни технологии; 
� Енергийна ефективност (всичко свързано със сектора: трансфер на ноу-хау, 

модерни технологии и експертиза). 



 8 

 
В тези сектори България също има значителен интерес за развитие на 

сътрудничеството и двете държави следва да положат необходимите усилия за насърчаване и 
подпомагане на преките контакти между фирмите и сътрудничество по конкретни проекти. 

 
Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите насърчавани икономически дейности 

са: 
o От индустриалния сектор: преработваща промишленост, включващи и 

високотехнологични производства. 
o от сектора на услугите: определените от Евростат като високотехнологични и 

интензивно базирани на знания: компютърни технологии, научноизследователска и 
развойна дейност, образование и хуманно здравеопазване, професионални дейности в 
централни офиси; логистика, вкл. транспортна инфраструктура – летища, пристанища 
и т.н. 

 
 Приоритетни сектори и индустрии според стратегията за инвестиции в България, 
основана на експертен анализ са: 

1. Машиностроене  
2. Електротехника  
3. Информационни технологии  
4. Аутсорсинг на бизнес процеси  
5. Химия и свързани индустрии  
6. Транспорт и логистика  
7. Храни и земеделие  
8. Здравеопазване и медицински туризъм  
9. Балнеология 

 
 

7. ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 
 
• Официални електронни страници, в които може да се намери информация за митническия и 
данъчен режим на страната, основните местни закони, регламентиращи 
външноикономическата и стопанска дейност: 

 
www.skat.dk   Danish Tax and Customs Administration 
    Информация за митническия и данъчен режим на Дания 
 
www.virk.dk   Danish Business Authority 

Информация за над 1,300 схеми насочени към предприятията на 
публичните органи в Дания, бизнес информация, контакти на общините, 
регионите и други органи. 
 

www.at.dk    Danish Working Environment Authority 
Информация относно извършването на проверки на фирми, изготвяне на 
правилата за здравословни и безопасни условия на труд, информация за 
здравословни и безопасни условия на труд. 
 

www.startvaekst.dk  Entrepreneurship in Denmark 
Портал за предприемачи и бизнеса, управляван от Danish Business 
Authority в сътрудничество с редица държавни и частни партньори. 

 
www.investindk.com  Invest in Denmark, Ministry of Foreign Affairs 

Като част от Министерството на външните работи на Дания, „Инвестирайте 
в Дания”, предлага персонализирани услуги на „едно гише” за чужди 
компании, които искат да започнат бизнес в Дания. 
 

www.denmark.dk   Site for Denmark 
Общ преглед на историята на Дания, правителството, политиката и 
географията. 

 
www.workindenmark.dk  Danish website for international recruitment 

Важна информация по отношение на наемането на работа и трудовия 
процес, както и във връзка с пребиваване в Дания. 

 
www.nyidanmark.dk  Portal for foreigners and integration 
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Интернет портал с информация за чужденци и интеграция. 
 
www.kk.dk    Site of the City of Copenhagen 

Интернет страницата на град Копенхаген. 
 
 
• Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени палати, стопански 
камари и браншови организации: 

 
www.danskerhverv.dk  The Danish Chamber of Commerce 

Tel.: +45 3374 6000 
Fax: +45 3374 6080 
E-mail: info@danskerhverv.dk 
 

Датската търговска камара е мрежа за сектора на услугите в Дания. Тя е една от най-
големите професионални бизнес организации в Дания с повече от 200 служители, с офиси в 
Копенхаген, Орхус и в Брюксел. Камарата представлява 17 000 датски компании и 100 
търговски асоциации в рамките на търговията, туризма, бизнес услугите, ИТ, социалните 
услуги и транспорта. 
 
 
www.di.dk    Confederation of Danish Industry  

Tel.: +45 3377 3377 
Fax: +45 3377 3300 
E-mail: info@di.dk 
 

Конфедерацията на датската индустрия (Dansk Industri - DI) е частна организация, която се 
финансира, притежава и управлява изцяло от 10 000 датски компании в сферата на 
производството, търговията и промишлеността. DI има за цел да осигури възможно най-
добрите корпоративни условия за датската индустрия. 
 
 
• Информация за надеждни консултантски и юридически фирми в страната, които могат да 
бъдат търсени за съдействие от българския бизнес: 

 
Такава информация може да бъде получена от общината по адресна регистрация на 

физическото или юридическото лице 
 
• Координати на българската дипломатическа мисия (СТИВ) и почетни консулства в страната: 

 
Посолство на Република България в Копенхаген 
Адрес:  Gamlehave Alle 7 

Charlottenlund 2920 
Copenhagen, Denmark 

Телефон: +45 39 64 24 84; +45 39 63 38 72 
Е-мейл: Embassy.Copenhagen@mfa.bg ; secretary@bgemb.dk 
 
СТИВ - Копенхаген 
Телефон: +45 39 64 24 84 
Факс:  +45 39 64 24 08 
Мобилен:  +45 41 27 80 14 
Е-мейл:: trade@bgemb.dk 
 
 
 
дата 10.07.2013 г.    изготвил:   Йоханес Р. Крикорян 
        Ръководител на СТИВ-Копенхаген 


