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Официално найменование – Държавата Израел 
Държавно устройство – Република 
Територия - 20 770 км2 
Климат - субтропичен, средиземноморски  
Средни температури - януари (6,18°С); юли (24,30°С)  
Официален език - Иврит и Арабски  
Столица - Йерусалим  
Най-голям град - Йерусалим  
Валута - Нов Шекел (ILS)  
Население - 7 906 200 души (2012)  
Етнически състав - евреи - 83,1%, палестински араби - 16,8%  
Религия – юдаисти - 88,3%, мюсюлмани - 9%, православни - 30,5%, гръко-
католици - 38,1%, католици - 15,2%, протестанти - 5,6%  
Часова зона UTC +2  
Телефонен код + 972  
Internet TLD .il 



ТЕРИТОРИЯ 

Географията на Израел много разнообразна, с пустини в южната и покрити със сняг 
върхове в северната част. Страната е разположена на източния край на Средиземно 
море в Западна Азия. Граничи с Ливан на север, със Сирия на североизток, с 
Йордания и Западния бряг на изток и с Египет на югозапад, като границата с Египет 
също е граница между Азия и Африка. На запад Израел граничи с Ивицата Газа и 
Средиземно море. Дължината на бреговата линия на страната със Средиземно море е 
273 километра. Израел има и малък, около 10-километров излаз на Червено море. 

Площта на Израел е приблизително 20 770 км², от които 445 км² са води на сушата. 
От север на юг, дължината на страната е 424 километра, а широчината варира от 15 
километра до 144 километра. Територии, които частично принадлежат на Израел са 
Западният бряг (5 879 км²) и Голанските възвишения (1 150 км²). 

В южната част на Израел е разположена пустинята Негев, покриваща площ от 12 000 
км², което е повече от половината от цялата площ на страната. В северната част на 
Негев е разположена Юдейската пустиня, при чиято граница с Йордания е 
разположено Мъртво море - най-ниската точка на земната повърхност. Във 
вътрешната част на централен Израел преобладават Юдейските възвишения, докато 
районите покрай северната и централната брегова линия представляват плодородна 
равнина, позната като Израелска крайбрежна равнина. В северната част на Израел 
са разположени планинският масив Кармел, долината Джезрел и хълмистият регион 
Галилее. Най-високата точка на Израел е връх Мерон - 1 208 метра. 

 

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО 

Израел е държава с парламентарна демокрация и се ръководи от Кнесет (орган на 
законодателна власт), правителство (орган на изпълнителна власт) и органи на 
съдебна власт. Начело на държавата стои президент, който се избира от Кнесета за 
срок от 7 г. В миналото президентът е имал задачата да посочи министър-
председателя на страната, но сега той се избира пряко от гласуващите. 

Законодателната власт се осъществява от парламент, наречен Кнесет състоящ се от 
120 депутати, избирани веднъж на 4 години на всеобщи избори. Кнесетът изработва 
законите, приема политически решения от всенародно значение, избира президента 
и правителството и контролира неговата дейност. 

Изпълнителната власт се осъществява от правителството, което отговаря за 
изпълнението на законите, приети от Кнесета и управлението на държавата. 
Министър-председателят е член на Кнесета, натоварен от президента да сформира 
правителството. От основаването на Държавата Израел всички правителства са били 
коалиционни, нито една партия не е успявала да събере абсолютно мнозинство. 
 
Начело на съдебната власт стои Върховен съд, който разглежда апелации от по-
долни инстанции и провежда заседания на Висшия съд на справедливостта. Освен 
гражданските съдилища в Израел действат съд по трудови въпроси, военен съд и 
религиозни съдилища (еврейски, мюсюлмански, християнски и друзки), 
разглеждащи предимно бракоразводни дела. 

Характерно за израелската система е, че страната няма писана конституция, като 
тази функция се изпълнява от 14 отделни закона, известни като Основни закони на 
Израел. Израел има многопартийна система, в която се открояват три големи 
политически партии — десният блок Ликуд, лявата Партия на труда, центристката 



Кадима, и дясноцентриската Наш дом Израел. Често за съставянето на правителство 
е необходима помощта на по-малки партии като Национал.религиозната партия, 
партията Шас, партиите Мерец и Шинуи. 

Административно страната е разделена на 6 административни области: Йерусалим, 
Север (Назарет), Хайфа, Център (Рамла), Тел Авив, Юг (Беер Шева). Съществуват 57 
общини с повече от 20 000 жители, 145 местни съветници, които управляват 
агломерации с население от 2000 до 20 000 човека и 55 областни съвета, 
обединяващи 845 села. Местната власт е контролирана от министъра на вътрешните 
работи, който подготвя законопроектите, отнасящи се до общините, одобрява 
данъците, бюджета им и вътрешните им правилници. 

 
 
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И БИЗНЕС СРЕДА  
 

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика. Силно 
развити промишлени сектори са високо-технологичния (авиация, информационни и 
комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична 
електроника), производство на хранителни продукти, химическа индустрия, 
производство на изделия от текстил и обувки, електротехника, производство на 
строителни материали и др.  
 
В световен мащаб Израел е лидер в областите на опазване на водните ресурси; 
използването на слънчевата енергия; изследователската и развойна дейности в 
комуникациите, софтуера и медицината. Според годишният бюлетин на ОИСР Израел 
е класирана на първо място в света по разходи за научноизследователска и 
развойна дейности, като процент от БВП. 
 
Въпреки проблемите в секторите на високите технологии в световен мащаб и 
локалните проблеми поради палестинския конфликт, БВП на страната нараства с 
около 5% годишно за периода 2001-2007г. Глобалната финансова криза се отразява 
на Израел под формата на кратка рецесия, започнала в края на 2008г. и продължила 
само до края на 2009г. Страната влиза в кризата със солидни основи и след разумно 
провеждана фискална политика, серия от реформи с цел либерализиране на 
икономиката и гъвкава политика в банковия сектор, икономиката не само, не се 
свива, но успява да бележи ръст през всяка една от кризисните години. През 2008г. 
ръстът на БВП е 4.1%, през 2009г. спада до 1.1%, но достига до 5.0% през 2010г., 
4,6% през 2011г. и 3,1% през 2012г.1. В номинално изражение БВП през 2012 г. е 
258 млрд. щ. долари или 30,5 хил. щ. долари на глава от населението.  
 
Израел се отличава с относително нисък инфлационнен индекс. Инфлацията през 
2010 г. е 2,7%, през 2011 г. – 2,2%, а през 2012г. – 1,6% и през трите години една 
от най–ниските сред страните от ОИСР. Коефициентът на безработица в страната 
през 2010 г. е 8,4%, през 2011 г. – 7,1%, а през 2012г. спада до 6,9%. 
 
Средната работна заплата в страната през 2011г. е 2 300 щ. долара. Най-висока е в 
сферата на банковите услуги – 3 800 щ. долара, а най-ниска в селското стопанство – 
1 400 щ. долара.  
 
Търговското салдо на Израел традиционно е отрицателно. Търговският дефицит 
нараства съществено през последните две години, като през 2011 г. достига до 14,6 
млрд. щ. д.,  а през 2012г. до 18,2 млрд. щ. д. Стойността на износа през 2011 г. е в 
размер на 58,1 млрд. щ. д., а стойността на вноса 72,7 млрд. щ. д. През 2012г. 
износът възлиза на 54,1 млрд. щ. д., а вноса на 72,3 млрд. щ. д. Износът на Израел 

                                                 
1 Израел е на първо място по ръст на БВП сред страните на ОИСР през последните две години. 



се състои основно от обработени диаманти, високо-технологично оборудване, 
химикали и химически продукти, машини и оборудване и продукти на селското 
стопанство.  

 
Най-голям дял във вноса на Израел имат минералните горива, масла и техните 
производни – 17,6% и скъпоценни камъни, благородни метали и бижутерски изделия 
– 14,7%. На следващите места по дял във вноса се нареждат съответно: 

- Електрически машини и апарати от гл. 85 на Хармонизираната система за 
описание и кодиране на стоките (ХС) – 10%. (Основно телефонни апарати, 
включително апарати за клетъчни мрежи; електронни интегрирани схеми; 
монитори, ТВ апарати и ТВ рекордери; ел. прекъсвачи, превключватели, 
релета, съединителни кутии, щепсели, фасунги и др. конектори; ел. кабели и 
проводници; диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; ел. 
трансформатори; телевизионни и видео камери и цифрови фотоапарати; ел. 
водонагреватели и електронагревателни апарати); 

- Машини, апарати, механизми и части за тях от гл. 84 на ХС – 9,4% 
(Основно автоматични машини за записване и обработка на информация; 
печатарски машини и устройства; части за пишещи и др. канцеларски 
машини; преливни и възвратни клапани и вентили за пневматични 
трансмисии; турбореактивни и турбовитлови двигатели; въздушни 
кондиционери; хладилници, фризери и др. машини за охлаждане; центрофуги 
и машини и апарати за филтриране или пречистване на течности и газове); 

- Сухопътни превозни средства от гл. 87 на МТ – 7,5%; 
- Пластмаси и пластмасови изделия от гл. 39 на ХС – 3,4%. (Основно 
полиетилен; полиацетали, епоксидни смоли, поликарбонати, алкидни смоли и 
полиетилентерефталат; фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси; 
пластмасови опаковъчни артикули, тапи, капсули и др. приспособления за 
затваряне; канцеларски и училищни артикули; гарнитури за мебели и 
предмети за украса; полипропилен, полиизобутилен и съполимери на 
пропилена; 

- Органични химични продукти от гл. 29 на ХС – 2,8% (Основно 
хетероциклени съединения; съединения с аминна функционална група; 
карбоксилни киселини; поликарбоксилни киселини; аминосъединения с 
кислородни функционални групи; нуклеинови киселини и техните соли; 
феноли и фенолни алкохоли); 

- Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни и 
контролиращи инструменти и апарати от гл. 90 на ХС – 2,8% (Основно 
електромедицински апарати и инструменти; осцилоскопи, спектрални 
анализатори и др. апарати за измерване и контрол на електрически 
величини; апарати с рентгенови лъчи и апарати с алфа, бета и гама 
излъчване; ортопедични апарати; кабели от оптични влакна, лещи, призми, 
огледала и др. оптични елементи; устройства с течни кристали); 

- Фармацефтични продукти от гл. 30 на ХС – 2,4% (Основно медикаменти 
съдържащи пенецелини, кортикостероидни хормони, алкалоиди, инсулини; 
фармацефтични препарати; кръв и кръвни смеси); 

- Чугун, желязо и стомана от гл. 72 на ХС – 2% (Основно плосковалцувани 
продукти от желязо или от нелегирани стомани); 

- Облекла от гл. 61 и 62 на ХС – 1,6% (Основно костюми, ансамбли, сака, 
рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, 
панталони до под коляното, къси панталони и шорти; мъжки ризи; дамски 
ризи и блузи; сутиени, бюстиета, корсети и др.; фланелки с ръкав, без яка; 
трикотажни или плетени фланели, жилетки, пуловери, елечета; облекла за 
бебета; чорапи и чорапогащи); 

- Изделия от чугун, желязо или стомана от гл. 73 на ХС – 1,3% (Основно 
безшевни тръби и кухи профили; свързващи елементи за тръбопроводи; 
железни или стоманени конструкции и елементи за конструкции; изделия от 



железни или стоманени телове; домакински артикули или домашни потреби и 
техните части); 

- Житни растения от гл. 10 на ХС – 1,3% (Основно пшеница, царевица, ориз и 
ечемик); 

- Хартии и картони и изделия от тях от гл. 48 на ХС – 1,2% (Основно хартии 
и картони, на които едната или двете страни са покрити с неорганични 
вещества; тоалетна хартия и хартия ползвана за домакински и санитарни 
цели; крафт хартии и крафт картони; вестникарска хартия; канцеларска 
хартия); 

- Продукти на химическата промишленост от гл. 38 на ХС – 1% (Основно 
легиран силиций и др. легирани химични елементи; диагностични или 
лабораторни реактиви върху всякакъв носител; неогнеупорни строителни 
материали и бетони; свързващи препарати за леярски форми; инсектициди, 
фунгициди и хербициди; антиокислителни препарати и сложни 
пластификатори за каучук или пластмаси; промишлени монокарбоксилни 
мастни киселини); 

- Мебели и специализирана мебелировка от гл. 94 на ХС – 1% (Основно 
канцеларски мебели от метал; мебели за сядане; осветителни тела) 

- Дървен материал и изделия от дървен материал от гл. 44 – 0,8% 
(Основно дървен материал рязан или бичен надлъжно; шперплат и 
фурнировани плоскости; плочи от дървесни влакна; прозорци, врати и др. 
конструкции от дърво); 

- Алуминий и изделия от алуминий от гл. 76 – 0,7% (Основно необработен 
алуминий; пръти и профили; ламарини, листове и ленти; алуминиево фолио; 
домакински артикули и домашни потреби); 

- Каучук и каучукови изделия от гл. 40 – 0,7% (Основно нови пневматични 
гуми; естествен и синтетичен каучук; подови настилки, уплътнители, 
противоударни предпазители, гуми за изтриване); 

- Етерични масла и готови парфюмерийни и тоалетни продукти от гл. 33 
– 0,6% (Основно парфюми и тоалетни води; продукти за гримиране и 
препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите; препарати 
за поддръжка на косата; препарати за поддръжка на устната кухина и зъбите) 

 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Население (млн.) 7,2 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 

Ръст на БВП 5,9 4,1 1,1 5,0 4,6 3,1 

БВП на гл. от населението (хил. щ.д.) 23,0 27,4 26,0 28,6 31,4 30,5 

Индекс на безработица (%) 9,2 7,7 9,5 8,4 7,1 6,9 

Инфлационен индекс (%) 3,4 3,8 3,9 2,7 2,2 1,6 

Публични разходи (% от БВП) 43,9 43,1 43,2 42,6 42,1 41,9 

Приходи от данъци и такси (% от БВП) 36,3 33,7 31,3 32,4 32,6 31,4 

Бюджетен дефицит (% от БВП) 0,1 2,0 5,1 3,7 3,3 4,2 

Брутен публичен дълг (% от БВП) 78,5 77,1 79,5 76,0 73,9 73,0 

Износ (млрд. щ.д.) 50,8 58,1 46,8 56,4 58,1 54,1 

Внос (млрд. щ.д.) 56,0 64,4 46,0 58,1 72,7 72,3 

Търговско салдо (млрд. щ.д.) -5,2 -6,3 0,8 -1,7 -14,6 -18,2 
 

Bank of Israel Annual Report 2012 

 

Данъци  

- Ставка на корпоративния данък.  

Корпоративният данък е плосък. Действащата в момента ставка е от 25%. Ставката 

достига размера си през 2012г., след като от 2003г. до 2011г. е била в размер от 

24%. 



  

- Данък върху доходите на физическите лица. 

Израелските резиденти се облагат с данък върху доходите независимо от това къде 

са придобити, докато нерезидентите се облагат само върху доходите придобити в 

Израел. Едно лице се счита за резидент, ако е прекарало 183 дни или повече, в 

Израел по време на текущата данъчна година или, ако е прекарало 30 дни или 

повече, в Израел по време на текущата данъчна година и общия брой дни, 

прекарани в Израел по време на текущата данъчна година и предходните две години 

са били 425 или повече дни. 

 

Основните ставки за данък общ доход са както следва: 

 

Годишен доход в шекели %, 2013 

0 – 62 4001 10 

62 401 – 106 560 14 

106 561 – 173 160 21 

173 160 – 261 360 30 

261 360 – 501 960 33 

над 501 961 48 

 

- Социалните осигуровки в Израел са за сметка на:. 
Възложител - 5,43% 

Служителите -12.0% 

Самонаетите лица плащат 9,82% за месечен доход до 5 171 шекела и 16,23% върху 

превишаването до 41 850 шекела (таван на осигурителен доход). 

 

- ДДС. 

Данък върху добавената стойност в Израел, се прилага за повечето стоки и услуги, 

включително за вносни стоки и услуги. Стандартната ставка през 2013г. е 18%.  

Някои продукти са без ДДС – непреработени земеделски стоки, лекарства, и др.. 

От 2012 г. данъчните декларации се подават задължително по електронен път.  

 
Процедура по регистрация на пердприятия  
 

В Израел всеки (место лице или чужденец) има право да създаде фирма, при 

условие, че дейността й не е незаконна или неморална. Фирмите са под формата на 

дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества, като и двете могат 

да имат един съдружник, респективно акционер. Няма изискване за минимален 

капитал.   

Регистрацията преминава през следните етапи:  

1. Подготовка на документи за регистрация, данъчна регистрация, дружествени 

договори и др. (задължително се извършва от адвокат) - отнема до 3 дни и е на 

стойност 1 798 шекела + ДДС (препоръчителна такса на съюза на адвокатите). 

2. Регистрация на дружеството в Министерство на правосъдието – 2 дни, стойност на 

услугата 2 554 шекела + 4 шекела за всяка страница от договорите.  

3. Данъчна регистрация – 15 дни, безплатно  

4. Регистрация в Национален здравно-осигурителен институт – 14 дни, безплатно  

  

                                                 
1 Осреднен обменен курс за първата половина на 2012г. – 1 щ. долар = 3.715 шекела 

 



 
Мерки за насърчаване на инвестициите  
 
Новата израелска икономическа история е отличен пример как точната и ефективна 
намеса на правителството може да доведе до изграждане на потенциал за създаване 
на иновации. В израелското общество днес има широко съгласие относно 
съществената роля, изиграна от израелското правителство за появата и развитието 
на високотехнологичните сектори на икономиката. В действителност публичните 
политики изиграват основна роля за насърчаване и допълване на инициативите на 
частния сектор с полагането на условия и среда, благоприятстващи иновациите, 
изразяващи се в подходяща регулаторна рамка, инфраструктура и предоставяне на 
допълнителни услуги, като образование и финансиране. Правителствената намеса 
води до създаването на уникален предприемачески дух в израелското общество. 
Водещ принцип на публичната политика е поддържане на оптимална неутралност 
към частния сектор и намеса само в случаи когато е необходимо отстраняване на 
определени пазарни неуспехи.  
 
През 1986г. с цел засилване на конкурентоспособността на индустрията е приет 
Закон за насърчаване на капиталовите инвестиции. Закона дава приоритет на 
компании, регистрирани в Израел и притежаващи международна 
конкурентоспособност - експортен потенциал. Приоритет се дава и на центровете за 
научно-изследователска и развойна дейност на чужди компании.   
За целите на закона страната е разделена на две части: 
1. Приоритетна област (Галилея на север, Негев на юг и гр. Йерусалим). 
2.    Централна област (всички останали територии). 
Съгласно разпоредбите на закона, компаниите, които отговарят на условията по 
него, се ползват от преференциални ставки на корпоративния данък. В допълнение 
компаниите, намиращи се в приоритетната област имат право на инвестиционна 
субсидия в размер до 20% от направените от тях и признати от държавата 
инвестиции. 
За компаниите в приоритетната област ставките на корпоративния данък са 
съответно: за 2011г. и 2012г. - 10%; за 2013г. и 2014г. – 7%, за 2015г. и 
следващите години – 6%.  
За компаниите в централната област ставките на корпоративния данък са съответно: 
за 2011г.  и 2012г. - 15%; за 2013г. и 2014г. – 12,5%, за 2015г. и следващите 
години – 12%. Данъкът върху получените дивиденти е в размер на 15% и в двете 
области. 
 
Всяка компания може да се ползва от горните преференции, докато осъществява 
производствена дейност в Израел и е конкурентоспособна в международен план.  
Центровете за научно-изследователска и развойна дейност на чужди компании могат 
да се ползват от горните преференции, в случай че са разкрили минимум 15 работни 
места за квалифицирани служители и определената от тях средна начална заплата 
на квалифициран служител не е по-ниска от 2,5 пъти средната работна заплата за 
страната (т.е. не по-ниска от 20 000 шекела ~ 5 000 щ. долара). 
За всеки нает служител след първите 15, центровете за научно-изследователска и 
развойна дейност на чужди компании получават грантове от Службата на главния 
научен съветник определени като процент от работната заплата на всеки 
новоназначен служител за период от 4 години. За центрове с наети служители от 15 
до 30, грантовете са съответно 35% през първата година, 30% през втората, 10% 
през третата и 5% през четвъртата година. Центровете с наети служители от 30 до 
45, получават грантове съответно 40% през първата година, 35% през втората, 15% 
през третата и 5% през четвъртата година. За центрове с наети служители над 45, 
грантовете са съответно 45% през първата година, 40% през втората, 20% през 
третата и 5% през четвъртата година. Необходимо условие за получаване на тези 
грантове е чуждата компания, създаваща центъра да има не по-малко от 25 млн. щ. 
долара годишен размер на нетни приходи от продажби. Максималният размер 



заплата, за която се присъжда грант е 30 000 шекела ~ 7 500 щ. долара. Всяка 
заплата над този размер се разглежда като заплата от 30 000 шекела.    
 
Законът позволява да се прилагат и специални данъчни облекчения, изразяващи се 
в данъчни ставки от 5% в приоритетната област и 8% в централната област. От тези 
преференции могат да се ползват само големи компании, които отговарят на 
следните критерии: годишен приход не по-нисък от 1,5 млрд. шекела; счетоводен 
баланс поне 20 млрд. шекела; извършени инвестиции в производствено оборудване 
не по-ниски от 800 милиона в центъра на страната и 400 млн. в приоритетна област 
за период от три години; извършени  инвестиции в научно-развойна дейност най-
малко 150 млн. в центъра на страната и 100 мил. в приоритетната област; имащи 
най-малко 500 наети служители в центъра на страната и 250 наети служители в 
приоритетната област.   
 
Останалите насърчителни мерки прилагани в Израел са по линия на Службата на 
главния научен съветник и се отнасят само за местни компании. Една от основните 
мерки на Службата е програмата за подпомагане на проекти на стадий 
изследователска и развойна дейност - R&D Programs. Годишният  бюджет на 
програмата е 230 млн. долара, с които се финансират около 700 проекта годишно. 
Одобрените проекти следва да имат продължителност най-малко една година и 
трябва да доведат до разработването на нов продукт или значително подобрение на 
съществуващ такъв. Безвъзмездните средства не могат да надхвърлят 50% от 
общите одобрени разходи и се предоставят като процент (между 20% и 50% в 
зависимост от обстоятелствата и прогнозния потенциал на отделните проекти) от 
очакваните разходи, одобрени от Комитета по изследванията на Службата. 
Програмата не свършва с подпомагане само на този стадий, но продължавана и на 
междинния стадий - между изследователска и развойна дейност и маркетинг. На 
този стадий се подпомага процеса на тестване на продукта в реални среда и 
ситуации, с реални крайни потребители, които дават обратен отговор и предложения 
за модифициране на продукта. В случай, че продукта се окаже успешен - продаваем, 
компанията е длъжна да възстанови част от получените грантове, обикновено в 
размер на 3% - 3,5% от общите годишни приходи след продажбата на разработения 
продукт. Възстановените средства се използват за финансиране на бъдещи проекти 
и подкрепа на други промишлени R & D програми. В случай, че проекта се окаже 
неуспешен компанията няма задължения по възстановяване на получените грантове. 
На различните етапи от проектирането и разработката на продукта се прилагат 
следните насърчителни програми:  
 
Tnufa – Pre-seed program 

Програмата насърчава и подкрепя технологичното предприемачество и иновации в 
етап на предпроектна фаза. Подпомага индивидуални изобретатели и стартиращи 
компании по време на ранните етапи на проектите, включително оценка на 
технологичната и финансова обосновка, изготвяне на патентно предложение, 
изграждане на прототип, подготовка на бизнес план, установяване на контакт със 
съответните представители на промишлеността, както и привличане на вторични 
инвеститори. Грантовете по програмата достигат до 85% от одобрените разходи, но 
не повече от 50 хил. долара за всеки проект. 
 
Програма за развитие на технологични инкубатори 

Осигурява подкрепа за стартиращи компании с цел разработване на иновативни 
технологични идеи и формиране на нови бизнес начинания с цел привличане на 
частни инвеститори на последващ етап от жизнения цикъл на продукта. Програмата 
е отворена за частни инвеститори, чрез придобиване собственост върху инкубатори, 
да инвестират в зараждащи се компании на ранен етап. От 2002 г. до 2008 г., 22-а 
от 24-те действащи в момента технологични инкубатори са придобити от частни 
инвеститори. Инкубаторите предоставят на стартиращите компании широк набор от 
услуги: от мениджмънт, счетоводни и правни услуги, до лаборатории, опитни 



съоръжения и маркетинг. Безвъзмездните средства представляват до 85% от 
одобрения бюджет. 
 
Магнит Консорциум 

Подкрепя се създаването и функционирането на консорциуми от индустриални 
компании и академични институции, с цел съвместно разработване на общи 
индустриални проекти. Продължителността на Консорциума Магнит е от 3 до 5 
години. Безвъзмездните средства представляват до 66% от одобрения бюджет за 
индустриалния участник и до 80% за академичната институция. 
 
Katamon 

Програмата насърчава технологични проекти на консорциуми от индустриални 
компании, академични изследователски групи и компании свързани с изграждането 
на водна инфраструктура. Продължителността на проектите е до 30 месеца. 
Безвъзмездните средства представляват до 50% от бюджета на проектите. 
 
Изследователски институти 

Програмата подкрепя R & D проекти, осъществявани от изследователски институти в 
съответствие с определени критерии. Безвъзмездните средства представляват до 
90% от одобрения бюджет. 
 
Generic R&D  

Насърчава дружества инвестиращи дългосрочно в научно-изследователска и 
развойна дейности. Безвъзмездните средства представляват до 50% от одобрения 
бюджет. 
 
R & D центрове в университетите 

Целта на програмата е създаване на развита технологична инфраструктура за 
ползване от индустрията. В резултат на програмата през 2005 г. в технологичния 
университет в Хайфа е създаден Институтът за нанотехнологии "Ръсел Бъри" 
През 2008 г. в Университета "Бен Гурион” в Беер Шева е създаден Националния 
институт за научни изследвания и развитие на биотехнологиите в Негев. 
 
Магнетон 

Програмата подкрепя трансфера на технологии от академични институции към 
индустрията, чрез взаимно сътрудничество между една индустриална компания и 
академична изследователска група. Общият бюджет на програмата е 800 хил. долара 
и е с продължителност до 24 месеца. Безвъзмездните средства представляват до 
66% от одобрения бюджет. 
 
Nofar – Technological Transfer  

Подкрепя проекти целящи адаптиране и прилагане в индустрията на академични 
изследвания и разработки в областта на биотехнологиите и нанотехнологиите. 
Бюджет на проекта е 100 000 щатски долара и неговата продължителност варира 
между 12 до 15 месеца. Безвъзмездните средства представляват до 90% от 
одобрения бюджет. 

 

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ 

Българо-израелските търговско-икономически отношения имат дългогодишна 
история и се развиват положително на база на добре изградената договорно-правна 
база. Активната размяна на визити между двете страни от началото на 2010 г. е от 
голямо значение за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на 
икономиката, инвестициите, търговията и туризма. 



Ефективна роля за подпомагане на контактите между фирмите от двете страни и за 
провеждането на различни бизнес форуми играят Израело-българската търговска 
камара (създадена м. май 1989 г., седалище - Тел Авив) и Българо-израелската 
търговско-промишлена палата (създадена м. април 1993 г., седалище-София). 

За периода януари-декември 2011 г. водещо място в износа на България за Израел 
заема царевицата с дял от 14%. Сред основните експортни стоки са още ел. 
акумулатори, пшеница, пръти и профили от мед и др. 

Във вноса ни от Израел за периода на челна позиция са нефтените масла, 
съставляващи над половината от вноса ни от страната. В импортната ни листа 
присъстват още необработеното олово и инсектицидите. 

Стокообмен между Израел и България в млн. щ. долари: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121

Износ 70.1 96.0 63.5 55.0 99.1 76.9 107.5
Внос 39.2 57.4 60.1 69.6 123.3 247.9 74.1
Общо 109.3 153.4 123.6 124.6 222.4 324.8 181.6
Салдо 30.1 38.6 3.4 -14.6 -24.2 -171.8 33.4

 

Водещи стоки в износа за Израел през 2011 г.: 

Царевица 14%
Електрически акумулатори 9%
Пшеница и смес от пшеница и ръж 7%
Пръти и профили от мед 6%
Семена от репица или рапида, дори натрошени 5%
Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми 5%
Акрилови полимери в първични форми 4%
Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за 
филтриране  или  пречистване на течности или газове 

4%

Други мебели и техните части: 3%
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали от чугун, 
желязо или стомана, 

3%

Водещи стоки във вноса от Израел през 2011 г.: 

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали 79%
Необработено олово 4%
Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и  

регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни 

3%

 

Инвестиции 

Между правителството на Република България и правителството на Държавата 
Израел има подписан Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите 
(Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5.12.1996 г. - ДВ, бр. 
108 от 1996 г. В сила за Република България от 17.12.1996 г.). На 7.07.2011 г. в 
София бе подписан и Протокол за изменение на Договора, при съобразяване с 
изискванията на ЕС. 

                                                 
1 Предварителни данни 



За периода 1996-2011 г. преките чуждестранни инвестиции от Израел в България 
възлизат на 262.3 млн. евро. което е под 1 % от общия размер на инвестициите за 
периода (40 млрд. евро). През 2012 г. са инвестирани 8,6 млн. евро. 

По икономически отрасли за периода 1997-2011г. най-много инвестиции са 
привлечени в операции с недвижимо имущество и бизнес услуги - 22.5%, финансово 
посредничество - 19.1%, преработваща промишленост - 18.9%, търговия и ремонт - 
16.5%, строителство - 6.5%. 

Следва да се отбележи, че много от израелските компании, развиващи дейност в 
България, са регистрирали български фирми и извършваните от тях инвестиции се 
отчитат като такива от български юридически лица, а не от чужди. Освен това 
повечето големи израелски компании, осъществяващи инвестиционни проекти в 
България, реализират дейност чрез свои филиали, главно такива в Холандия и 
Австрия. 

 

Договорно-правна база 

Между България и Израел до момента са подписани следните двустранни спогодби, 
касаещи търговско-икономическата област: 

• Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите - подписана на 
06.12.1993 г. в Израел; 

• Споразумение за сътрудничество в областта на туризма - подписано на 
30.04.1998 г. в София; 

• Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 
отклонението от облагане с данъци на доходите – подписана в Израел на 
18.01.2000 г. Същата е ратифицирана от българска страна на 2.10.2001 г.  
Спогодбата е в сила от 31.12.2002 г.; 

• Споразумение между Република България и Държавата Израел за отмяна на 
визовите изисквания за техните граждани - подписано в София  на 11.06.2006 
г. 

• План между Министерството на здравеопазването на Република България и 
Министерството на здравеопазването на Държавата Израел за сътрудничество 
в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписан в Ерусалим 
на 8 май 2007 г. 

• Спогодба за социална сигурност между Република България и Държавата 
Израел – подписана на 25 март 2008 г. в Ерусалим. 

• Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и 
Държавата Израел – подписано на 25 март 2008 г. в Ерусалим. 

• Споразумение за двустранно сътрудничество в областта на промишлената 
научно изследователска и развойна дейност в частния сектор – подписано на 
7.07.2011 г. В София; 

• Протокол за изменение на Договора за насърчаване и взаимна защита на 
инвестициите – подписан на 7.07.2011 г. В София. 

• Проект и: 
• Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Израел и 

Министерство на икономиката (тогава) на България относно сътрудничество в 
областта на отбранителната промишленост – в процес на окончателно 
съгласуване. 


