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Бизнес Компас за Чешка Република 2019 г. 

 

 
 

     

Обща информация 

Административна столица                                                                                             Прага 

Национална валута                          Чешка крона (CZK / Kč) 
Официални езици           чешки 
Население                                                                                          10 649 800 
Територия                                                                                          78 865 км2 
Среден годишен обменен курс CZK/EUR     25,63  
Национален празник          28.октомври 
данните са от 2018 г. 
 

 

Чешката република е държава в Средна Европа, която възниква на 01.01.1993 г. след 
прекратяването на Чехословашката федеративна република и разделянето на Чехия и 
Словакия на две отделни, независими държави.  Исторически, възникването на чешката 
държава започва през втората половина на 9ти век като Чешко княжество, част от 
Светата Римска Империя, добива статут на Чешко Кралство, от 16 до началото на 20 в. е 
част от Хабсбургската монархия.  На 28.10.1918 г. Чехия става част от новосъздадената 
Чехословашка република, който период, с прекъсване на окупацията от нациска 
Германия, в периода 1938-1945, продължава до 31.12.1992 г. 
 

Форма на управление: 

 

Чехия е парламентарна република с ясно разделение на законодателната, изпълнителната 
и съдебната власт. 
 
Законодателната власт се изпълнява от двукамерен парламент – Сенат (горна камара) 
и Парламент (долна камера - сньемовна).  Сенатът се състои от 60 члена, избирани по 
мажоритарната избирателна система, за срок от 6 години, като на всеки две години се 
избират 30% от сенаторите.  Сньемовната се състои от 200 члена с четиригодишен 
мандат, избирани по пропорционалната избирателна система. 
 
Председател на Сената 2018 – г-н Ярослав Кубера 
Председател на Парламента 2018  –г-н Радек Вондрачек,  движение АНО 

 
Президентът на Чешката република се избира мажоритарно с мандат от 5 години и за 
срок от неповече от два мандата.  До 2013 г. Президентът е бил избиран непряко от 
депутатите и сенаторите.  След 2013 г., Президентът се избира пряко от гражданите на 
ЧР.  Президентът е държавен глава и представлява ЧР зад граница.  Президентът  
назначава премиера, а по предложение на премиера, назначава министрите в кабинета. 
Назначава съдиите и президента на Чешката Национална Банка и членовете на ЧНБ.  По 
предложение на Парламента, назначава президента и вицепрезидента на Висшия 
контролен Съвет.  Президентът е също така е върховен главнокомандващ, 
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Правителство на ЧР 

 
Правителството на ЧР е най-висшия изпълнителен орган.  Състои се от премиер, 
вицепремиер и министри.  Правителството се отчита пред долната камара на 
Парламента, която му гласува доверие.  Правителството може в рамките на закона да 
издава постановления.  Също така съставя държавния бюджет, който се одобрява от 
Парламента (ДК).  
 
Правителството в момента се състои от Премиер, 1ви вицепремиер и  14 министри.  
Освен първия вицепремиер има назначени още двама вицепремиери.  И тримата са 
същевременно и министри в определени министерства.  Правителството е коалиционно 
между АНО и Чешка социалдемократическа партия (ČSSD) като има подкрепата на 
Комунистическата Партия на Чехия и Моравия, която обаче не е част от коалицията и 
няма представители в кабинета. 
 

1. Андрей Бабиш – Премиер, АНО 
2. Ян Хамачек – 1ви вицепремиер  и министър, Министерство на Вътрешните 

работи, Чешка социалдемократическа партия (ČSSD) 
3. Алена Шилерова – вицепремиер и министър, Министерство на финансите, 

независима, избрана от АНО 
4. Карел Хавличек – вицепремиер и министър, Министерство на Промишлеността и 

Търговията. Независим, избран от АНО 
5. Рихард Брабец – министър, Министерство на околната среда, АНО 
6. Томаш Петричек – министър, Министерство на Външните работи, Чешка 

социалдемократическа партия (ČSSD) 
7. Любомир Метнар – министър, Министерство на отбраната, независим, избрана от 

АНО 
8. Адам Войтех – министър, Министерство на Здравеопазването, независим, 

избрана от АНО 
9. Яна Малачова – министър, Министерство на социалните грижи, Чешка 

социалдемократическа партия (ČSSD) 
10. Марие Бенешова – министър, Министерство на правосъдието, независима, 

избрана от АНО 
11. Роберт Плага – министър, Министерство на образованието, младежта и 

физическата култура, АНО 
12. Владимир Кремлик – министър, Министерство на Транспорта, независим, 

избрана от АНО 
13. Клара Досталова  - министър, Министерство на регионалното развитие, 

независим, избрана от АНО 
14. Мирослав Томан – министър, Министерство на земеделието, Чешка 

социалдемократическа партия (ČSSD) 
15. Министерство на културата – в момента се ръководи от зам.министър, поради 

подаването на оставката на Антонин Станек и очакваното назначаване на нов 
министър от Чешка социалдемократическа партия (ČSSD) 

 
Съдебна власт 

 
Съдебната власт се изпълнява от системата на общите гражданските съдилища, Висшия 
Съд, Висшия Административен Съд и Конституционния Съд.  В ЧР не съществуват 
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специализирани съдилища. Военните съдилища и трите регионални търговски съдилища 
са премахнати през 1993 и 2000 г.  Висшият Съд и Висшията Административен Съд и 
двата със седалище в Бърно са най-висшия елемент на чешката съдебна система.  Другите 
елементи на чешката съдебна система са Върховния съд за Чехия (понятието в случая се 
използва за да опише географска област – Бохемия) и Върховния съд в Оломоуц, 
отговарящ за Моравия и Силезия, 8 крайски съда и 86 окръжни съда.  
 
Резултати от последните парламентарни избори  и представяне и в Сената: 
 

1. АНО / ANO – 29,64%, 78 мандата в ДК, 7 сенатори 
2. Гражданска демократична Партия (ODS) – 11.32%, 23 мандата в ДК, 18 сенатори 
3. Пирати / Piraty – 10.79%, 22 мандата в ДК 
4. Партия на Справедливостта и Демокрацията (SPD) – 10.64%, 19 мандата в ДК 
5. Комунистическа партия на Чехия и Моравия (KSČM) – 7.76%, 15 мандата в ДК 
6. Чешка Социалдемоикратическа партия (ČSSD) – 7.27%, 15 мандата в ДК, 13 

сенатори 
7. Християндемократическа партия – Гражданска пария на Чехия (KDU-ČSL) – 

5.8%, 10 мандата в ДК, 15 сенатори 
8. ТОП 09 (TOP 09) – 5.31%, 7 мандата в ДК 
9. СТАН (STAN) – 5,18%, 6 мандата в ДК, 19 сенатори 
10. Други  - 6,29%, 5 мандата в ДК, 9 сенатори 

 
 
Обща характеристика на чешката икономика и основни макроикономически 

показатели  

 
Чехия е най-стабилната и най-успялата икономика от всички икономики на страните от 
бившия социалистически блок.  В основата на икономиката е индустрията (60%) 
земеделието и допълнителната обработка на земеделска продукция са слабо застъпени.  
Чехия е страната с най-бързо нарастващия БНП.  В последните години обаче, ръстът на 
БНП намалява.  В Чехия отношението на самостоятелно заетите лица спрямо общия брой 
на населението е най-високият в Европа.  Средно месечната брутна заплата в началото 
на 2019 г. бе 33 000 крони (около 1287 евро).  Две трети от наетите обаче не достигат 
нивото на брутната заплата.  Продуктивността на работната ръка в Чехия е значително 
по-ниска от тази в Западна Европа.  Една от вероятните причини е уреждането на лични 
въпроси в работно време. Безработицата през 2018 е 2,23%.  За 2019 г. към м.юни е 2% 
като през м.юни пада под 2%. 
 
Чехия е претърпяла значителен процес на догонване спрямо средното за ЕС. Големият 
приток на ПЧИ играе водеща роля в този процес, като създава работни места и увеличава 
растежа на производителността. Процесът на конвергенция се забави между 2008 г. и 
2013 г., когато Чешката република беше по-засегната от световната криза в сравнение с 
други страни в региона. След това той се възобновява през 2013 г., тъй като реалните 
заплати и производителността започват да нарастват. Икономическите политики, които 
насърчават както чуждестранните, така и вътрешните инвестиции, съчетани със 
значителна финансова подкрепа чрез фондовете на ЕС, подкрепиха процеса на 
конвергенция. Докато темпът на догонване е по-нисък, отколкото в други страни от 
Централна и Източна Европа (особено в Балтийския регион), Чехия е една от най-
близките до средните за ЕС по отношение на икономическото развитие и жизнения 
стандарт. 
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Икономическият растеж на Чехия е стабилен като основната движеща сила е 
потреблението на домакинствата. Високата заетост, по-високите заплати, увеличаването 
на реалния разполагаем доход и ниските разходи за кредитиране повишиха растежа на 
частното потребление през последните години.1 
 
Чехия в световните класации 

 
Според класацията на СБ, Чехия заема 35 място сред 190 държави и на 22 място сред 
държавите с висок доход. За сравнение, България е поставена на 59 място и е наредена 
сред държавите със  среден доход https://www.doingbusiness.org/en/rankings 

 

Конкурентоспособността на Чехия е поставена от класацията на Световния Икономическ 

Форум на 31 място като целта на чешкото правителство е да вкара страната си в 20-те 

най-конкурентни икономики в света. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-

report-2015-2016/competitiveness-rankings 

 

Чехия се нарежда на 27 място като иновативна икономика съгласно класацията Global 

Innovation Index http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii 

 

Кредитния рейтинг на Чехия, определен от световната агенция Moody’s е А1 

положителна за 2018.  S&P и Fitch определят крадитния рейтинг на Чехия на ниво АА- 

със стабилна перспектива. 

 

Макроикономически показатели на Чехия 

 
Макроикономически показател   2014 2015 2016 2017 2018 

БВП мил.крони  4,313,789 4,595,783 4,767,990 5,047,267 5,328,738 

БВП на глава от населението Крони/човек 409,870 435,911 451,288 476,628 501,461 

Реално нарастване на БНП % y/y 2.7 5.3 2.5 4.4 3.0 

Бруто Добавена стойност млд. Крони 3898.6 4,135.6 4,285.8 4,592.2 4,794.0 

Структура на БДС млд. Крони      
Земеделие млд. Крони 106.7 102.4 98.5 103.9 104.8 

Индустрия млд. Крони 1262.7 1330 1365.3 1435.3 1446.2 

Стрителство млд. Крони 214.6 232.3 235 241.3 269.1 

Търговия млд. Крони 476.6 530.9 551.8 598.9 647.4 

Транспорт млд. Крони 413.5 445.5 468.8 496.7 537 

Финансови услуги млд. Крони 168.1 177.1 179.1 181.7 191.6 

Търговски услуги млд. Крони 587.1 620 656.6 694.8 750.1 

Други услуги млд. Крони 669.3 697.6 730.7 776.7 847.9 

Инфлация в края на годината %  0.1 0.1 2.0 2.4 2.0 

Средна брутна заплата последно тримесечие Крони 27200 28152 29320 31646 33840 

Медиана на брутната заплата последни тримесечие Крони 22847 23745 25061 27320 29247 

Обща безработица % 6.1 5.0 4.0 2.9 2.2 

Минимална брутна заплата Kрони/месец 8500 9200 9900 11000 12200 

  Kрони/час 50.6 55 58.7 66 73.2 

       
Фискален и финансов сектор             

Дефицит(излишък) на държавните институции мил. Крони -90,561 -28,260 -34,274 -78,765 -47,427 

Дефицит(излишък) на държавните институции към БВП в 

% % -2.1 -0.6 0.7 1.6 0.9 

Салдо на държавния бюджет мил. Крони -77,782 -62,804 61,774 -6,151 2,944 

Отношение на салдото спрямо БВП % -1.8 -1.4 1.3 -0.1 0.1 

Дълг на държавните институции мил. Крони 1,819,098 1,836,255 1,754,883 1,749,532 1,735,076 

Дълг на държавните институции към БВП в % % 42.17 39.96 36.81 34.66 32.56 

Държавен дълг мил. Крони 1,663,663 1,672,977 1,613,374 1,624,716 1,622,004 

                                                 
1 Country Report Czech Republic 2019, European Commission 
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Държавен дълг/БВП в % % 38.6 36.4 33.8 32.2 30.4 

       
Външен сектор       
Търговско салдо мил. Крони 6828456 7360429 7468714 8046020 8382751 

Export on FOB basis мил. Крони 3628826 3883249 3974043 4244588 4390887 

Import on CIF basis мил. Крони 3199630 3477000 3494671 3801432 3991864 

ПЧИ в Чехия млрд Крони 2774.6 2895.2 3124.2 3321.3   

Чешки инвестиции зад граница млрд Крони 416.4 461.5 498.1 689.1   

 
 
 

 

Структура на БВП на Чехия в млн. евро 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

БВП 
123 
943 

138 
303 

161 
313 

148 
682 

156 
718 

164 
041 

161 
434 

157 
742 

156 
660 

168 
473 

176 
370 

191 
722 

206 
823 

Крайно 

потребление на 

правителството 

25 
091 

26 
861 

31 
303 

31 
220 

32 
642 

33 
069 

31 
973 

31 
794 

30 
838 

32 
374 

33 
982 

36 
786 

41 
113 

Крайно 

потребление на 

домакинствата и 

на НТООД 

58 
219 

63 
703 

76 
413 

72 
279 

76 
725 

80 
469 

79 
436 

77 
946 

75 
307 

78 
895 

82 
958 

90 
908 

98 
737 

Бруто 

капиталообразува

не 

37 
238 

44 
357 

50 
107 

39 
420 

42 
506 

44 
221 

42 
273 

38 
910 

40 
544 

47 
098 

45 
821 

49 
604 

54 
112 

Външнотърговски 

баланс при 

търговията със 

стоки и услуги 

3 396 3 382 3 491 5 763 4 846 6 282 7 753 9 092 9 971 
10 
106 

13 
610 

14 
424 

12 
861 

Външнотърговски 

баланс при 

търговията със 

стоки 

860 373 -119 2 664 1 769 3 184 4 923 6 427 7 988 6 881 9 562 9 616 7 926 

Външнотърговски 

баланс при 

търговията с 

услуги 

2 536 3 008 3 610 3 098 3 076 3 098 2 831 2 665 1 983 3 225 4 048 4 808 4 935 

Източник: Евростат 
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Процентно изменение на БВП на Чехия и на неговите компоненти спрямо 

предходната година 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

БВП 6,9 5,6 2,7 -4,8 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,9 

Крайно потребление 

на правителството 
0,6 0,6 1,1 2,8 0,5 -3,2 -2,0 2,5 1,1 1,9 2,7 1,3 3,7 

Крайно потребление 

на домакинствата и 

на НТООД 

3,8 4,2 2,9 -0,6 1,1 0,3 -1,2 0,5 1,8 3,7 3,6 4,3 : 

Бруто 

капиталообразуване 
10,0 14,5 1,2 -17,9 4,2 1,8 -3,9 -5,1 8,6 13,0 -4,3 4,0 5,5 

Източник: Евростат 
 

През 2009 г. БВП на Чехия спада с 4,8% - спадът е по-голям от този на БВП на 
България. Отново той се дължи най-вече на спада на брутното капиталообразуване. 
Единственият компонент, който се покачва през 2009 г. е крайното потребление на 
правителството. БВП на Чехия показва по-голяма нестабилност от този на България, но 
от 2014 г. се забелязва тенденция на покачване. 

След Икономическата криза най-голямото увеличение на БВП е през 2017 г.  с 
4,4%. Вътрешното търсене е основният двигател на икономическия растеж, като 
потреблението на домакинствата се стимулира от бързото нарастване на заплатите и 
частните и публичните инвестиции. За разлика от това нетният износ е оказал 
отрицателен принос през 2018 г. след 2 години положителен баланс. Забавянето на 
външното търсене заедно с поскъпването на кроната допринесоха частично за това 
развитие.2 

През 2018 г. икономическото развитие се забавя поради по-ниското търсете от 
външните пазари. През цялата година вносът на стоки и услуги отбеляза по-бърз растеж 

                                                 
2 Country Report Czech Republic 2019, European Commission 
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в сравнения с износа вследствие на увеличаването на вътрешното търсене и високата 
зависимост на чешкия износ от вноса.3 
 
Основни тенденции в развитието на Чешката икономика 

 
И през 2018 г. чешката икономика продължава да расте, но с по-ниски темпове. Ръстът 
на икономиката падна на 3%, въпреки че продължава да има здрави основи, които 
гарантират позитивното развитие в близко бъдеще. Силното вътрешно потребление и 
дейностите свързани с инвестиционната дейност, са основните фактори влияещи върху 
нарастването на годишна база, за разлика от нетния експорт, който намали темпа на 
растежа си.  От гледна точка на предлагането, намалялото влияние на индустрията се 
компенсира от повишение на услугите и строителната дейност. 
 
През 2018, темпът на  растеж, намалява в динамиката си с изненадващо движение нагоре, 
в края на годината.  През последното тримесечие БВП нарастна с 2,8%, което води до 
среден темп на разстеж с 3%.  В сравнение с 2017 това е по-слаб растеж, но е очакван 
резултат, който отговаря на сегашния потенциал за растеж на икономиката. 
 
От страна на предлагането, разходите за крайно потребление влияят повече върху 
крайния резултат, отколкото разходите по брутното формиране на капитала.   
 
Външни фактори  отслабиха икономиката, тъй като местните износители трябваше да 
работят в ситуация на намалено търсене от страна на външните пазари. 
 
Ситуацията на пазара на труда в Чехия остава много напрегната.  Стабилното развитие 
на икономиката доведе до поредно нарастване на заетостта, достигайки до изторически 
максимум от 75,4% заетост през 4то тримесечие на 2018.   Средната работна заплата, в 
края на годината нарастна с 6,9% и достигна 33,8 хиляди крони на месец. През 2019 
заплатите се очаква да намалят темпа си на растеж.   
 
Индустрия 

 
През 2018 растежът на промишлената продукциия намалява на годишна база.  Причина 
за това са отслабване на експанзията на обработващата индустрия и намаляването на 
производството в автомобилния сектор. Намаляване на динамиката се наблюдава също 
така по отношение на новите контракти, по-специално местните такива.  Намалялото 
търсене от страна на Китай води до намаляване и на договорите най-вече от страна на 
Германия, основен търговски партньор на Чехия.  Липсата на производствен капацитет 
и притесненията свързани с Брекзит са също препятствие пред увеличаване темпа на 
растеж. През 2018, темпът на растеж намалява на 3,5% на годишна база с 2017, когато е 
бил 6,5%. Причината е намаляване на темпа на растеж в преработвателната индустрия.   
 
Продажбите в индустрията нарастнаха с 3,5%. Поради намаляващия темп на растеж на 
автомобилната промишленост, сегментите свързани производството на друго 
транспортно оборудване, с темп на растеж от 13,8% и производството на основни метали, 
темп на растеж 11.6% са най-вероятните причини са обшия растеж на промишлената 
продукция.  Основна причина за развитие е пазара на труда, който практически е 
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изчерпан от гледна точка на предлагане.   През 2018 г., броя на заетите в промишлеността 
нарастна с 1,0% като през последното тримесечие на година практически нямаше 
промяна.  Средномесечната брутна заплата в сектора нарастна с 7,5% на годишна база и 
достигна 31 861,00 крони..  Индустриалното производство твори една трета от БВП, 
което е най-големия относителен дял в целия ЕС (EU28).  През 2019 се очаква 
относително слабо повишаване на темпа на растеж на промишлеността. 
 
 
 
Външна търговия 

 
Чешката икономика е отворена експортна икономика.  През 2018 г. външната търговия 
на страната продължава да нараства, но с по-ниски темпове в сравнение с 2017 г., което 
до голяма степен се дължи и на големите обеми реализирани през 2017.  Износителите 
добре се представят в чужбина като и експорта и импорта достигат рекордни нива.  
Тенденцията на по-бързото нарастване на вноса спрямо скоростта на растеж на износа 
води до намаляване на положителното търговско салдо.  
През 2018 г. вънпно търговския оборот нараства с 360,7 милиарда крони на годишна база 
и достига нивото на 8406,7 милиарда крони (около 328 милиарда евро). Търговското 
салдо постига излишък от 391,5 милиарда крони, което е с 51,7 милиарда по-ниско в 
сравнение с 2017.  Причината е нарастването на експорта с 3,6% на годишна база, докато 
растежът на вноса е 5,4%. В резултат на вътрешни фактори, чешката крона поскъпва 
спрямо еврото с 2,6% и спрямо долара със 7% за цялата 2018. В срезултат вноса 
поевтинява, докато цените на износа относително поскъпват. 
 
Характерно за чешката индустрия е силната зависимост от автомобилната индустрия. 
Основни износни и вноси стоки са машините и транспортните средства и оборудване, 
както е показано в таблицата по-долу: 
 
Табл.2 Структура на външната търговия по текущи цени в чешки крони.  
 

SITC 2017   2018   index 

 CZK bn % CZK bn % 18/17 

Износ 4245   4399   103.6 

Машини, оборудване и превозни средства 2420 57 2558 58 105.7 

Арт. , класиф. според вида на материала 634 15 657 15 103.7 

Стоки и сделки, н.д. 565 13 540 12 95.6 

Химични вещества и продукти 259 6 272 6 105.1 

Храни и живи животни 139 3 135 3 97.6 

Необработени материал 93 2 94 2 101.2 

Минерални горива 78 2 90 2 115.6 

Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 37 1 32 1 88.7 

Разнообразни готови продукти, н.д. 11 0 11 0 102.9 

Мазнини, масла и восъци от жив. и раст. пр. 10 0 8 0 81.4 

Внос 3801   4008   105.4 

Машини, оборудване и превозни средства 1755 46 1890 47 107.6 

Арт. , класиф. според вида на материала 640 17 659 16 103.0 

Стоки и сделки, н.д. 477 13 469 12 98.4 

Химични вещества и продукти 417 11 441 11 105.9 
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Минерални горива 207 6 246 6 118.6 

Храни и живи животни 177 5 175 4 99.0 

Необработени материал 81 2 81 2 100.1 

Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 28 1 29 1 105.3 

Разнообразни готови продукти, н.д. 11 0 12 0 103.6 

Мазнини, масла и восъци от жив. и раст. пр. 8 0 0 0 73.5 

 
И през 2018 диверсификацията на външната търговия не се променя като основен 
търговски партньор и по вноса и по износа са страните от ЕС.  Чехия реализира 
половината от експорта си и повече от две пети от импорта си от съседните й страни – 
Германия, Словакия, Полша и Австрия.  Германия дългогодишно е доминантен 
търговски партньор. , с най-голям дял в импорта и експорта и с най-голям положителен 
търговски баланс на двустранна основа.  Търовията със страните извън ЕС се 
характеризира с много по-голям внос от износа, което води до отрицателно салдо с тези 
страни като най-висок отрицателен търговски баланс ЧР има с Китай.  Основни държави 
до които изнася ЧР, извън ЕС са САЩ и Русия.   
Според становище на МПТ (Министерство на Промишлеността и Търговията на ЧР), 
поради нарастващата несигурност в световната търговия – търговската война между 
САЩ и Китай, Брекзит, несигурността в Персийския залив, ролята на въшната търговия 
в икономическото развитие на страната ще намалее, въпреки, че ще остане определяща. 
 
Туризъм 

Туризмът е важно сегмент на чешката икономика, с дял от 2,8% от БВП през 2016 г.  В 
туризма работят над 231 000 души като Прага е 4ия по посещение град в в Европа, след 
Лондон.  Освен това туризма играе и важен мултипликационен ефект в секторите 
транспорт, хранителни продукти, промишлени стоки както и влияе пряко и непряко 
върху повишаване на заетостта. Делът на туризма върху заетостта е 4.5% или всеки 21-
ви зает, работи в сферата на туризма. От 2010 г. ежегодно нараства броя на 
инкоминговите турсити. Нараства и вътрешния туризъм.  Най много туристи са дошли 
от Германия, Полша и Словакия, а на 4то място се нарежда Русия. Друга група са 
китайските туристи, чийто брой от година на година рязко расте.  64-66% от гостите на 
ЧР посещават Прага, след това се нареждат Карловарския, Южноморавския и 
Южночешкия край.  От 2015 г. непрекъснато нараства, на годишна база броя на чешките 
турсити пътуващи извън страната.  Между най-предпочитаните дестинации са 
Хърватска, Словакия и Италия.  Чешките туристи отново започнаха да летят и до Египет.  
Най-голям ръст обаче се наблюдава през 2016 и 2017 г. в посещенията до България. 
 
Нощувки в туристически заведения от нерезиденти 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Чехия 20 090 348 20 610 186 19 987 022 17 746 893 18 365 947 19 424 839 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чехия 21 793 985 22 144 896 22 110 112 23 286 515 24 268 149 26 257 013 

Източник: Евростат 
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Членство в международни икономически организации 

Чешката република е член на ООН, UNESCO, ILO, NATO, ОИСР, ОССЕ, СТО.  От 2004 
г. Чехия е равноправен член на ЕС.  
 
СПРАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ 

 

 

I. СТОКООБМЕН   

  /в млн. евро/ 

Година Износ Измен.  

% 

Внос Измен. 

% 

Стоко 

обмен 

Измен. 

% 

Салдо 

2006 64.8  271.8  336.6  -207.0 

2007 95.1  448.0  543.1  -352.9 

2008 138.3  553.0  691.3  -414.7 

2009 94.01  458.66  552.67  -364.65 

2010 146.32  363.81  510.13  -217.49 

2011 217.7  404.9  622.6  -187.2 

2012 254.2  484.7  738.9  -239.5 

2013 285.0 12.0 528.2 8.9 813.2 11.0 -243.2 

2014  319.5 12.1 587.3 11.2 906.8 11.5 -267.8 

2015 393.584 27.0     559.992 -4.8 953.576 6.5 -166.408 

2016 402.476 2.3     555.741 -0.8 958.217 0.5 -153.266 

2017 546.644 35.7 682.814 22.9 1 229.457 28.2 -136.170 

2018  604.557 10.6     764.354 11.9  1 368.912 11.3 -159.797 

1-3 м. 2018 143.452  171.987  315.439  -28.534 

1-3 м. 2019 171.176 19.3 198.251 15.3 369.428 17.1 -27.075 

   
През първите три месеца на 2019 г. износът възлиза на 171.176 млн. евро, 

увеличение с 19% и 10. място сред всички страни. Вносът е 198.251 млн. евро, това 

е 14. място и увеличение с 15%. Стокообменът е 369.428 млн. евро, има увеличение 

от 17%. Салдото е отрицателно с -27.075 млн. евро. 

През  2018 г. износът е  604.557 млн. евро, това е 13. място и увеличение с 

10.6%. Вносът е  764.354 млн. евро, 14. място и ръст от 11.9%. Стокообменът е 1.369 

млрд. евро, отбелязва увеличение с 11.3% и относителен дял от 2.1% от целия ни 

стокообмен. Салдото е отрицателно с –159.797 млн. евро. 

През 2017 г. износът е 546.644 млн. евро, това е 14. място, ръст от 35% и дял 

от 2% от целия ни износ за периода. Вносът е 682.814 млн. евро, 14. място, 

увеличение с 23% и дял от 2.3%. Общият стокообмен е 1 229.457 млн. евро, отбелязва 

растеж с 28%, а салдото е отрицателно с –136.170 млн. евро, но отбелязва подобрение 

с 11% спрямо 2016 г.  

 

 

Структура на стокообмена 

 

Водещи стоки в износа за 2018 г. в млн. евро 

 

Код  

МТ 

Общ износ през: 01-12/2018 г. 28 247 

306 

100,0 

  в т. ч. Чехия 604 

557,64 

2,14 
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8538 Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 

8536 или 8537 

78 898,78 13,05 

8544 Жици, кабели и други изолирани електр. проводници, 

снабдени или не с части за свързване; кабели от 

оптични влакна, съставени от отделно облицовани 

влакна 

67 364,57 11,14 

2716 Електрическа енергия 63 444,60 10,49 

8536 Апаратура за прекъсване, разединяване,защита,  

разклоняване, включване или свързване на ел. вериги  

(прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми 

предпазители, високочестотни електрически филтри) 

50 237,53 8,31 

9401 Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), 

дори превръщащи се на легла, и техните части 

37 114,73 6,14 

3004 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 

3005 или 3006), представени под формата на дози или 

пригодени за продажба на дребно 

21 351,59 3,53 

7322 Радиатори за централно отопление с неелектрическо 

загряване и техните части, от чугун, желязо или 

стомана; генератори и разпределители на топъл въздух  

16 216,46 2,68 

8537 Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други 

подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от 

позиции NN 8535  или 8536 за управление или 

електрическо разпределение, включително тези, в 

които са вградени инструменти  

14 956,48 2,47 

8532 Електрически кондензатори, постоянни, променливи 

или  настройващи 

11 623,81 1,92 

7306 Други тръби и кухи профили (заварени, нитовани, 

подгънати или само с доближени ръбове), от желязо 

или от стомана 

11 304,21 1,87 

 
 

 

Водещи стоки във вноса за 2018 г. 

 

Код 

MT 

Описание EUR'000 % 

 Общ внос през: 01-12/2018 г. 32 168 

627,54 

100,0 

 в т. ч. Чехия 764 354,65 2,38 

8703 Пътническиавтомобили и други автомобилни превозни  средства, 

предназначени за транспорт на хора (различни от N 8702) 

72 771,00 9,52 

8538 Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 

8537 

51 523,13 6,74 

8517 Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, вкл. 

кабелните телефони с безжична слушалка и апаратите за  

телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; 

видеофони 

31 692,42 4,15 

5105 Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни  

(включително безразборно камгарирана вълна) 

29 996,18 3,92 

2716 Електрическа енергия 29 729,10 3,89 

3004 Медикаменти (с изкл. на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), 

представени под формата на дози или пригодени за продажба на 

дребно 

22 503,00 2,94 

9990 Служебен код 4 (SL) – Снабдяване на кораби и самолети 19 658,46 2,57 
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8471 Автоматични машини за обработка на информация и техните 

единици; магнитни или оптични четци, машини за запис на 

информация върху носители в кодова форма и машини за 

обработка на информация, неупоменати, нито включени другаде 

18 599,12 2,43 

8544 Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, 

снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна 

15 464,74 2,02 

8415 Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи 

вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата 

и влагата 

13 188,09 1,73 

 

 

  Налице е потенциал за повишаване на износа в следните области: 

- Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи) 

- Електроника и електротехника 

- Хранително-вкусова промишленост 

- Текстилна и трикотажна промишленост 

 

 

 

II. ИНВЕСТИЦИИ 

 

За периода 1996-2016 г., преките брутни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от 

Чехия са в размер на 1413.8 млн. евро, с което страната заема място сред първите 

дванадесет в класацията на инвеститорите. След корекциите и изтеглянето през 

годините към края на  2018 г. нетните чешки инвестиции у нас са 583.1 млн. евро по 

данните на БНБ. 

За 2015 г. ПЧИ от Чехия са  33.2 млн. евро. За  2016 г. те са 21.8 млн. евро. През 

2017 г. те  са  48.9 млн. евро.  

През 2018 г. те са отрицателни –89.8 млн. евро. 

 

Чешки инвестиции в България по години, в млн. евро 

1996 0.1 

1997 6.7 

1998 1.3 

1999 0.0 

2000 0.7 

2001 2.9 

2002 68.9 

2003 -6.1 

2004 279.5 

2005 130.1 

2006 273.9 

2007 85.0 

2008 103.3 

2009 72.8 

2010 98.1 

2011 10.9 

2012 70.3 

2013 146.8 

2014 -36.9 

2015 33.2 

2016 21.8 

2017 48.9 

2018  -89.8 

Общо 583.1 
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Източник: БНБ 

 

 

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в 

България (по данни на Българската агенция за инвестиции) с чешко участие са: 

- Електроразпределителното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД 

(67% собственост на CEZ, a.s., Република Чехия и 33%, собственост на “Държавна 

консолидационна компания” ЕАД).   

- "СтарБев България" ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто 

правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 

2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън 

Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на 

Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет 

пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, 

Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.  

Заетите в групата са около 4100 души 

 - ENERGO PRO - През 2002 г. инвестициите от Чехия достигат около 70 млн. 

евро главно поради реализираните приватизационни сделки в областта на водните 

електроцентрали. Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO 

PRO-България купува три ВЕЦ-а, обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два 

ВЕЦ-а, обединени в каскада “Копринка”.  През 2004 г. ENERGO PRO-България печели 

конкурс за приватизацията на три ВЕЦ-а обединени в Каскада „Петрохан”. През м. 

юли 2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България. 

През юли 2004 г., Министерски съвет определи CEZ Group (Чехия) за спечелил 

конкурса за продажбата на електроразпределителните дружества в пакет “Западна 

България”. Приватизационният договор  между Агенция за приватизация и CEZ A.S. 

беше подписан на 19.11.2004 г. На 4 май 2006 г. чешката компания CEZ купи 100% 

от капитала на ТЕЦ Варна. 

 Значителни инвестиции са извършени и от: 

- “Корадо” – в завода за отоплителна техника (радиатори) “Корадо –България” 

АД – Стражица. По план производството трябваше да започне до края на 2015, а 

капацитетът е около 650 000 бройки годишно; 

 - “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник; 

 - “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт; 

 - CRONOSPAN – промишленост;  

 - RWE ENTZORGUNG – търговия.  

 

 Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – в хотелиерството: 

Проект със сертификат за първи клас инвестиция по ЗНИ (2006 г.) “Хотелски 

комплекс „Романтика” (изграждане на ваканционен комплекс в местността “Камчия”)”, 

област Варна на „Кимекс България” ЕООД, гр. София (част от група Кимекс, Чехия). 

Към момента дружеството е 100 % собственост на чешката компания "Ред Рино - 

енерджи дринк" ООД (по данни от Търговския Регистър). Инвестицията е на стойност 

няколко десетки млн. лева, а броят на новите работни места е 180. По данни на БАИ, 

проектът е завършен като за осъществяването му не са отпускани държавни средства. 

 

 

 

III. ТУРИЗЪМ  

  

Чешки туристи, посетили България 

Година Брой туристи Изменение спрямо 

 предходна година 

1999 28 054 28.0 % 

2000 28 992 3.3 % 

2001 36 986 27.8 % 

2002 48 485 31.2 % 
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2003 78 392 61.0 % 

2004  102 045 30.2 % 

2005  126 666 13.5 % 

2006  123 499 -2.5 % 

2007 134 894 9,2% 

2008 155 014 25.3% 

2009   176 845 14.1% 

2010 166 396 - 5.9% 

2011 156 067 - 6.2% 

2012 152 442 - 2.3% 

2013  153 352 0.6% 

2014 166 587 8.6 % 

2015  152 082 -8.7% 

2016 209 773 37.9% 

2017 193 106 -7.9% 

2018 204 732 6.7 

1-3 м. 2019 4 776 -30.3 

     Източник:  Министерство на туризма 

 

През първите три месеца на 2019 г. чешките туристи у нас са 4776 души, 

това е 23. място (14. място в ЕС), като има спад с 30% или с 2074 души в сравнение 

със същия период на 2018 г. Българските туристи в Чехия за периода са 26010 души, 

това е 12. място и увеличение с 2.7% или със 676 души. 

За 2018 г. чешките туристи у нас са 204 732 души, 13. място (6. място в ЕС) и 

увеличение с 6.0% или с 11 626 души. Българските туристи посетили Чехия за 

периода са 101 917 души, това е 13. място и увеличение с 5.9%. 

През 2017 г. чешките туристи у нас са 193 106 души, 14. място (7. място в ЕС) 

и спад със 7.9% или 16 667 души. Българските туристи в Чехия за същия период са 

96 212 души, това е 12. място и увеличение с 10.7% или с 9 295 души. 

През 2016 г. чешките туристи, посетили България са 209 773 души, това е 11. 

място (6. място в ЕС) и увеличение с 37.9% или с 57 691 души. Българските туристи 

в Чехия за същия период са 86 917 души, това е 12. място и увеличение с 33% или с 

21 585 души. 

През 2015 г. България е посетена от 152 082 чешки туристи, това е 13. място 

(6. място в ЕС) и намаление с 8.7%. Българските туристи в Чехия за 2015 г. са 65 332 

д., това е 12. място и ръст от 16.2%.  

Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между 

правителствата на Република България и Чешката република, подписан на 19 май 

2008 г., е създадена Работна група по туризъм.  

През м. февруари 2015 г. Министерството на туризма представи България на 

туристическото изложение в Прага “Holiday World” с рекламен щанд от 42 кв. м, в 

който участваха 3 туристически фирми и 5 общини. В официалната церемония за 

откриването на изложението участва министърът на туризма Николина Ангелкова. 

България промотира условията си за голф туризъм, представляващ сериозна пазарна 

ниша в Чешката република, а също така и добрите възможности за здравен туризъм у 

нас и развитието на СПА и уелнес туризма.  

 

 

IV.  РАБОТНА ГРУПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Двустранното сътрудничество между България и Чехия се развива активно и на 

институционално ниво. Между Министерството на икономиката и Министерството на 

промишлеността и търговията на Чешката република е създадена Работна група за 

икономическо сътрудничество, съгласно подписания на 09.11.2004 г. Меморандум 

за сътрудничество между Министерството на икономиката на България и 

Министерството на промишлеността и търговията на Чехия. Седмото заседание се 
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проведе в периода 25-27 ноември 2012 г. в Прага в рамките на две подгрупи: 

Икономическо сътрудничество и Енергетика и минно дело.  

ИАНМСП и Конфедерацията на чешките индустриалци подписаха Меморандум 

за сътрудничество – обмен на информация, опит и добри практики в областта на 

политиката и стратегията за подпомагане на сектора МСП. 

Осмото заседание се проведе на 26 септември 2018 г. в София. На него бяха 

обсъдени въпроси в областта на двустранната търговия, политиките за насърчаване 

на инвестициите, иновациите, космическите изследвания, стартъпите и малките и 

средни предприятия. 

 

 От 1 юли 2015 г. Чехия  бе председател на Вишеградската група (за 1 година). 

При нейния мандат продължи тясното сближаване и съгласуване на позициите по 

основните икономически, финансови и политически въпроси, които страните от В4 

отстояват на заседанията на Европейския Съвет и работните групи към ЕК. 

 

 

 

V. ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА 

 

Икономическите отношения  между Република България и Чешката Република 

се базират на следните договори и спогодби: 

• Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална 

република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, 

Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, 

Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република 

Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република 

Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, 

Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания 

и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република 

България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към 

Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 

2005 г. 

• Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през 

месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г. 

• Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия - 

подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), 

в сила от 30.09.2000 г. 

• Договор за изменение на Договора между правителството на Република България 

и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на 

инвестициите, подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г. 

• Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на 

Република Чехия за сътрудничество в международния комбиниран транспорт. В 

сила от 27 март 2004г. 

• Спогодба за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието между 

Държавната агенция по стандартизация  и метрология на Република България и 

Чешката служба по стандартизация, метрология и изпитване, подписана в Прага 

на 11.12.2000 г. 

• Спогодба между Правителството на НРБ и Правителството на ЧССР за 

международен пътен транспорт от 1974 г. 

• Спогодба за въздушни съобщения от 25.09.1967 г. 

• Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на 

Република България и Чешката република, подписан на 19 май 2008 г. 

• Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на 

Република България и Министерството на промишлеността и търговията на 

Чешката република. Подписан и е в сила от 9 ноември 2004 г. 
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Изготвил: Георги Стоилов      Август, 2019 г. 
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