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Служба по търговско-икономическите 
въпроси   Братислава 

Посолство на Република България 
в Словашката република 

 
Тел. +421 2 5441 055,   Факс +421 2 5441 0571 

 

БИЗНЕС КОМПАС 
за Република Словакия – 2013 г. 

 

 Словакия е република в Централна Европа. Същата граничи с Чешката 

република на северозапад, с Полша на север, с Украйна на изток, с Унгария на юг 

и с Австрия на югозапад. От 2004г. Словакия е страна-членка на Европейския 

Съюз и НАТО. Правителствените реформи, достъпът до структурните фондове на 

ЕС, както и целенасочените инвестиции в инфраструктура и благоустройство на 

регионите в страната извеждат Словакия като една от най-бързо развиващите се 

икономики на Централна и Източна Европа. 

Първата самостоятелна Словашка държава съществува от 14 март 1939 г. 

до 9 май 1945 г., когато е възстановена Чехословашката република.   

 От 1 януари 1993 г. Република Словакия е самостоятелна и независима 

държава. 

  
 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 

 ТЕРИТОРИЯ: 49 030 кв.км.  

 НАСЕЛЕНИЕ: 5. 405 338 млн. жители. –  към 30.06.2013. 
  

 Етнически групи  

o словаци 85,8%  
o унгарци 9,7%  
o роми 1,7%  
o чехи 0,8%  
o русини 0,4%  
o украинци 0,2%  
o немци 0,1%  
o други 1,3%  

 Религиозна принадлежност  

o римокатолици 68,9%  
o лютеранци 10,8%  
o католици униати 4,1%  
o калвинисти 2%  
o православни 0,9%  
o други 0,3%  
o атеисти 13%  

 

 
 

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК: словашки  

СТОЛИЦА: Братислава- 462 603  жители. – 2012 г. 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК: 1 септември - Ден на конституцията   

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА:европейската валута “Евро”, въведена от 1 януари 2009г. 

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ: 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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В административно отношение Словакия се дели на 8 края: 

 
№ Край На словашки Административен център 

1 Братиславски край Bratislavský kraj Братислава 

2 Търнавски край Trnavský kraj Търнава 

3 Тренчински край Bratislavský kraj Тренчин 

4 Нитрански край Nitriansky kraj Нитра 

5 Жилински край Žilinský kraj Жилина 

6 Банскобистришки край Banskobystrický kraj Банска Бистрица 

7 Прешовски край Prešovský kraj Прешов 

8 Кошицки край Košický kraj Кошице 

   
 II. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ  

 

 ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ПРЕЗИДЕНТ – АНДРЕЙ КИСКА  от  2014 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО – РОБЕРТ ФИЦО от 2012г.. 

ПОСЛАНИК НА СЛОВАКИЯ В БЪЛГАРИЯ – МАРИЯН ЯКУБОЦИ от 2013г. 

 ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ В СЛОВАКИЯ –  МАРГАРИТА  ГАНЕВА от 2012г. 

 МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  - ПАВОЛ ПАВЛИС  от 2014 г. 

 

Словакия е парламентарна република.  

 Държавен глава е президентът, избиран в преки избори за 5-годишен 

мандат. 

 Словашкият Национален съвет /Парламентът/ е законодателен орган. 

Състои се от 150 депутати с 4-годишен мандат. 

 

На проведените предсрочни парламентарни избори  през 2012 г. партия 

СМЕР – социалдемократи печели убедително с 44 % и има мнозинство от над 80 

депутати и прави самостоятелно правителство. В парламента са и партиите – 

Християндемократическо движение , Словашки християн – демократически съюз , 

МОСТ –ХИД / унгарско малцинство / , Партия на обикновените хора и независими 

граждани. 

 

 

Съставът на правителството е следният: 

 
Роберт Фицо - Robert Fico 

Министър-председател 

Úrad vlády Slovenskej republiky   

Námestie slobody 1 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0:Slovakiakrajenumbers.png
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5
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 813 70 Bratislava 

Telefón:  02/572 95 111      Fax: 02/524 97 595 

e-mail: info@vlada.gov.sk 

 

Любомир Важни - Ľubomír Vážny 

Заместник министър-председател за инвестиции 

Úrad vlády SR 

Námestie slobody 1 

813 70  Bratislava 

e-mail:   vicepremier@vlada.gov.sk 

telefón:  00421 2 57295318          

 

              

Роберт Kалиняк - Robert Kaliňák 

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи 

Kancelária ministra vnútra  

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

tel.  02/5292 3659         

fax   02/5296 7746     

 

Петър Кажимир - Peter Kažimír 

Заместник министър-председател и министър на финансите 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  

Štefanovičova 5  

P. O. BOX 82  

817 82 BRATISLAVA 

tel.:    00421/2/5958 1111       

fax: 00421/2/5958 3048  

e-mail:   minister@mfsr.sk  

   

Мирослав Лайчак - Miroslav Lajčák 

Заместник министър-председател и министър на външните работи и европейските 

въпроси на Словашката република 

Hlboká cesta 2  

833 36 Bratislava 37 

Telefón:   +421 2 5978 1111        

               +421 90607 2222          

Fax: +421 2 5978 3333 

E-mail: info@mzv.sk 

 

Павол  Павлис -  Pavol Pavlis  

Министър на икономиката 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Mierová 19  

827 15 Bratislava 212  

tel. 02 4854 1111 

Fax: 02 / 4333 7827e-mailmarta.dubovska@mhsr.sk 

 

Ян Почиатек  -Ján Počiatek 

Министър на транспорта , строителството и регионалното развитите 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6Tel.:  02 5949 4111          

e-mail info@mindop.sk  

 

Любомир Яхнатек - Ľubomír Jahnátek 

Министър на земеделието и развитие на селските райони 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 

mailto:info@vlada.gov.sk
mailto:info@mzv.sk
mailto:7827e-mailmarta.dubovska@mhsr.sk
mailto:info@mindop.sk
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Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

tel.  02/59 266 111     

e-mail peter.hajnala@land.gov.sk . 

 

Мартин Глвач - Martin Glváč 

Министър на отбраната 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

 tel. 0960 11 22 33  

fax: +421 2 442 532 42 

minister@mod.gov.sk 

 

Томаt Борец  - Tomáš Borec 

Министър на правосъдието 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Ţupné námestie 13 

813 11 Bratislava 

tel.  02/59353 111          

 

Ян  Рихтер - Ján Richter 

Министър на труда, социалните въпроси и семейството 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

tel.:  02/ 2046 0000         

 

Петър  Жига -  Peter Žiga 

Министър на околната среда 

Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Tel.:   +421 2 5956 1111 

 

Петер Пелегрини  - Peter Pellegrini  

Министър на образованието, науката, изследванията и спорта  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Telefón:   +421 2/59 374 111             

Sekretariát 

E-mail: tlacms@minedu.sk 

 

Марек Мадярич  - Marek Maďarič 

Министър на културатаMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky 

Nám. SNP č. 33 

813 31  Bratislava - Staré MestoTel.:  +421 2 20482 111          

Fax: +421 2 20482 271 

E-mail: mksr@culture.gov.sk, 

 

Зузана Зволенска - Zuzana Zvolenská 

Министър на здравеопазването 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Limbová 2 

P.O. BOX 52 

837 52 Bratislava 37  

Tel.: ++421 2 593 73 111  

Fax.: ++421 2 547 77 983  

e-mail: office@health.gov.sk  

mailto:minister@mod.gov.sk
mailto:tlacms@minedu.sk
mailto:mksr@culture.gov.sk
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III. ИКОНОМИКА И ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА СТРАНАТА ЗА 2013Г. 

 
    През 2013 г.  икономиката на Словакия излезе от рецесията в 

последните години, започнаха постепенно да се преодоляват и негативите от 

финансовата креза в Еврозоната.  

     Ръст на индустрията  се наблюдава предимно в производството на 

транспортно оборудване , машини и оборудване, при производството на основни 

метали и метални изделия, производството на текстил, облекло, кожи и кожени 

изделия ,в производството на химични продукти. Спадът  е предимно в 

производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и при 

производството на основни фармацевтични продукти и фармацевтични препарати. 

     Основен двигател на словашката икономика е производството на 

автомобили – ФОЛКСВАГЕН ГРУП, КИА, ПЕЖО-СИТРОЕН. През 2013 г. 

производството им достига над 960 хиляди бр., като основен принос има 

разширяването на завода ФОЛКСВАГЕН  в Братислава с около 400 хиляди 

автомобила. 

            
              Основни макроикономически данни   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Инфлацията е с трайно низходяща тенденция през последните години, 

като през 2007г. същата е в рамките на 2,3%, което позволи Словакия да изпълни 

критериите от Маастрихт и да бъде приета в Еврозоната от 1  януари 2009 г. През 

2008 г. се отчете нарастване на инфлацията в страната, достигайки до ниво от 

4,5% . През 2013г. инфлацията е 1.4 % . 

 Безработицата остава особено сериозен проблем за Словакия, като през 

2013 г. тя достига 14.2 %. Особено висока е тя сред младите хора – над 20 % .  

 Средната работна заплата се увеличава постепенно, като за 2013г. е в 

рамките на 824 евро, като се очаква поради кризата в последните години  същата 

да остане на подобни нива за в бъдеще . Минималната работна заплата в страната 

от м. януари 2013 г е 337.70евро. 

 Данъчното законодателство на Словакия предвижда 19% плосък данък, 

20% ДДС  върху всички стоки и услуги в страната, с изключение на лекарствата, 

книгите и печатните издания, където данъкът е в размер на 10%. 

 
IV.ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И МЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ В 

ЧУЖБИНА. 

 
 От създаването на самостоятелна Словакия през 1993 г. постъпилите в 

страната чуждестранни инвестиции са  над 31 млрд. евро. През последните години 

се наблюдава известен спад в обема на преките чужди инвестиции в страната, но 

като положителна тенденция се отчита, че същите са изключително в 

промишленото производство с висока добавена стойност, високи технологии и 

         ПОКАЗАТЕЛ     2013 г.  

1  БВП – млрд.евро     72.134   

2 БВП – реален ръст %     0.9   

3 
Потребление на домакинствата 

млрд.евро  
    40.821   

4 
Потребление държавна сфера 

млрд.евро 
    12.847   

5 Брутна добавена стойност млрд.евро     65.667   

6 Активи бруто капитал  млрд.евро     13.212   
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ноу-хау, вкл. през кризисните 2008-2009 г. 

Внесените през 2007 г. промени в словашкия Закон за инвестициите 

насърчават икономическата активност на инвеститорите в Словакия с 

предоставяне на държавна подкрепа за същите, вкл. със снижаване на 

минимумите за инвестиции в приоритетни отрасли и региони на страната. 

Въвеждането на единната европейска валута евро от 1 януари 2009 г. в Словакия 

е стимул за инвеститорите от еврозоната, заедно с мерките за държавна  подкрепа 

на същите. Създадена е добра организация в държавните и общински органи за 

бързо обслужване и гарантиране на интересите на конкретния стратегически 

инвеститор, особено при наличие на “държавен интерес” от реализацията на 

дадената инвестиция в страната.  

Най-големите инвеститори в Словакия през последните години  са от 

следните държави: Холандия – 19,9%, Австрия-14,8%, Италия-13,5%, Германия- 

13,0%, Унгария- 7,7% и др. 

Местните инвестиции зад граница са относително в малък обем, като 

същите са най-вече извършени в съседните държави Чехия, Полша и Унгария, 

като предпочитаните сектори са енергетиката, строителството и недвижимите 

имоти. 

През последните години най-крупната словашка инвестиция в България бе 

извършена в началото на 2008 г. от фирма  ИДОПС АД, която изгради предприятие 

за топлоизолационни материали в района на гр. Карлово. Инвестицията е на 

стойност 10 млн. евро.  

 
V. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА СЛОВАКИЯ 

 
Словакия  е член на над 50  международни политически и икономически 

организации, в т.ч. ООН, ОССЕ, НАТО, МТО, V4, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОИСР 

и др. От 01.05. 2004 г. Словакия е пълноправен члан на ЕС. През 1999 г. в 

Братислава е открит Регионален център на Програмата за развитие на ООН (UNDP) 

за  държавите от Централна Европа 

        Преобладаващата част от външната търговия на Словакия е със страните от 

ЕС. Водещи външнотърговски партньори на страната са Германия, Австрия, Чехия, 

Русия, Китай,Корея, Франция, Полша, Италия и др. 

 
   Водещи  основни стоки в експортната листа  

 автомобили   

 LCD телевизори  

 машини и съоръжения 

 плоско-валцовани изделия от  желязо и стомана 

 кабели и жици  

 хартия и хартиени изделия 

 
               Водещи  основни стоки в импортната листа  

 части и принадлежности за автомобилостроенето   

 нефт и минерални масла   

 природен газ 

 химически вещества  

 фармацевтични продукти   

 пластмасови изделия 

 
 

  

  2012  2013 промяна 

износ                          62 833 mil EUR       64 361 mil. EUR             3.6 % 

внос                           59 233 mil EUR       60 077 mil. EUR    2.5 % 

салдо                             3 609 mil. EUR         4 284 mil. EUR      675  mil. EUR 
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   Положително търговско салдо за 2013 г е в обем на  4 284  мил. EUR . 

   Износът бележи увеличение от близо 3.6%. Най голям принос за 

увеличението на износа има автомобилната промишленост, продукти на 

телекомуникационните системи ,  

    От основните търговски партньори на Словакия  ръст на износа има при 

Германия , Чехия , Полша - , Унгария , Русия – , Китай . Износа за държавите –

членки на ЕС от общия износ на страната е около 82.8% . 

                Вносът бележи ръст от 2.5 %. Увеличава се вноса на продукти на 

телекомуникационните услуги , автомобилни части . 

             Вносът от ЕС  е  около 62.6 % . 

             Пасивно търговско салдо Словакия има с Корея , Русия Китай , Тайван , 

Украйна , а активно с Германия , Австрия , Чехия , Полша , Унгария , Франция . 

             През 2013 г. особен ръст отбелязва търговията с Китай. Вносът от там е 

7.2% от целия словашки внос и 2.5 % от целия словашки износ . 

 

 

VI. РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С 

БЪЛГАРИЯ. 

 
    АНАЛИЗ НА СТОКООБМЕНА 

   
  Групата на елекротехническото оборудване, кабели и изолации през 2013 

г. е на първо място в нашия износ за  Словакия, като добре застъпени са и 

хранителните стоки, основно ориз, слънчогледово олио, захарни изделия, какао и 

подправки. 

 Основният извод, който се налага от наличната статистика на износа ни за 

Словакия през 2013 г. е, че се запазва в основни линии досегашната 

номенклатура на стоките. Забелязва се чувствително нарастване при износа на  

определени групи стоки от електротехническия сектор, хранителната 

промишленост, пластмасовите изделия и др. 

       В сравнение с 2012 г. , през 2013 г. българският износ има ръст от 31 

% , словашкия внос има увеличение от 1.7 % . Отрицателното търговско 

салдо намалява с 33 мил.евро. За първи път стокооборота между двете 

страни надхвърля половин милиард евро . 

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през последните 

години да преобладават стоките,  за които не съществува или е в ограничени 

размери подобно производство в България. В тази група влизат , автомобили , LCD 

телевизорите на компаниите “Самсунг” и “Сони”, произведени в Словакия и друга 

битова техника, пластмаси, машинно оборудване, лекарства и др., като нарастват 

значително обемите при някои от търгуваните стоки.   
 Забелязва се навлизането на нови артикули в словашкия износ за нашата 

страна, а именно промишлени масла, пластмасови изделия и др., което показва 

нарасналата конкурентноспособност на словашките  в сравнение с българските 

производители в тези сектори, а също и спрямо подобните вносни стоки. 

  

  

Стокообмен и водещи стоки във взаимния стокообмена през  2013 година 
 

- Стокообмен 501.7 млн.евро  

- Износ 165.7 млн.евро, ръст от 31% спрямо същия период на 2012 г. 

- Внос 335  млн.евро, ръст от 1.7% в сравнение с същия период на 2012 г. 
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Водещи основни стоки в износа на България  за Словакия  

№ Стоки 

 

1. Електротехническо оборудване, кабели, изолации 

2. Хранителни стоки и подправки 

3. Стомана и плоско-валцовано желязо 

4. Пластмасови изделия 

        

       

Водещи основни стоки в износа на Словакия  за България   

№ Стоки 

 

1. Телевизори и друга битова техника 

2. Електротехническо оборудване и кабели 

3. Пластмасови изделия 

4. Офис и други видове хартия 

 
   

VII. ВЪЗМОЖНИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ОБЛАСТИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА      

БЪЛГАРСКИ ФИРМИ НА СЛОВАШКИЯ ПАЗАР  

                  
Продължават да съществуват добри нереализирани възможности за 

навлизане на фирми от двете страни на реципрочните пазари, както и съвместна 

дейност на словашки и български компании в различни области, а именно: 

1. Автомобилостроенето – в момента автомобилната промишленост в 

Словакия съставлява над 32% от цялата промишленост на страната. Словашките 

фирми, които са доставчици на големите автомобилостроителни компании биха 

могли да установят партньорски отношения с български фирми като 

поддоставчици на определени възли, детайли и оборудване за автомобилните 

заводи в страната. 

 2. Производство на строителна и малогабаритна земеделска 

техника- България представлява интерес за коопериране в производството на 

подобна техника във връзка с прогресивно нарастващите нужди от подобна 

механизация на българския пазар и близостта на други перспективни пазари- 

Румъния, Македония, Сърбия.  

 3. Осъществяване на инфраструктурни проекти – В момента в 

България е налице липса на голям брой  фирми с опит в изграждане на пътна 

инфраструктура и ремонт на съществуващата пътна мрежа. Практиката показва, 

че българските фирми в тази област страдат от един основен недостатък и той е 

липса на достатъчно специализирана техника и ноу-хау, затова често пъти 

търговете за различните обекти се печелят от чужди фирми. Интерес в тази насока 

проявяват и добри словашки фирми, с активна дейност на местния пазар и в 

региона. 

 4. Хранителна промишленост – Традиционно силният отрасъл за 

България преживява сътресения най-вече след приемането на нашата страна в ЕС 

поради повишените изисквания към продукцията на производителите и 

необходимостта от различни сертификати, които голяма част от малките фирми и 

частните производители не успяват да покрият, особено в животновъдството и 

аграрния сектор. Този факт, ниската производителност на труда и липсата на 

съвременно оборудване водят до загубване на конкурентноспособността на част 

от нашите стоки и активното навлизане на вносни, вкл. словашки продукти в този 

сектор. От друга страна  вече част от българските фирми в хранителния бранш 

обновиха оборудването си и получиха възможност да осъществяват износ на 

продукцията си в ЕС, затова напоследък отчитаме повишен интерес и към 

словашкия пазар, който ние насърчаваме и подпомагаме. 
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            VIII. ПАНАИРИ, КЪДЕТО Е ДОБРЕ ДА ИМА БЪЛГАРСКО                                                        

УЧАСТИЕ 

 
- AGROKOMPLEKS - Nitra – панаир селскостопанска продукция и техника - 

провежда  се август ежегодно  

 - INCHEBA – туристическа борса, кулинария , хранителни стоки – януари 

ежегодно 

 - INCHEBA – химическа продукция – април ежегодно 

 - INCHEBA – електротехника – септември ежегодно 

 - INCHEBA – мебели – октомври ежегодно 

 

         В  тези браншове  е удачно и организиране на бизнес – мисии. 

 
IX. ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ – ИНСТИТУЦИИ ,СЪЮЗИ , СДРУЖЕНИЯ  

 

Държавни институции 

Министерски съвет на СР – www.vlada.gov.sk 

Парламент на СР – www.nrsr.sk 

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady 

Словашка агенция за развитие на инвестициите и търговията - www.sario.sk 

Словашка агенция по  туризъм - www.sacr.sk 

Словашка търговско-промишлена палата - www.scci.sk 

Национална агенция за развитие на малкия и средния бизнес - www.nadsme.sk 

Търговски регистър - www.orsr.sk 

Централна служба по труда, социалните работи и семейството - http://www.upsvar.sk/ 

Митница    - 

http://www.colnasprava.sk/cssr/www/CssrHomePage.nsf/pages/Sadzobnik_allframes 

 

Централен портал на публичната администрация - www.portal.gov.sk 

 

Агенция за обществени поръчки - www.uvo.gov.sk 

 

Народна банка на Словакия - www.nbs.sk 

 

Банков сектор на Словакия - www.nbs.sk/banky/indexa.htm 

 

Статистически институт - www.statistics.sk 

 

 

Съюзи и сдружения 

Републиканска уния на работодателите - www.ruzsr.sk 

Асоциация на текстилната и шивашката промшленост на СР - www.atop.sk 

http://www.vlada.gov.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady
http://www.sario.sk/
http://www.sacr.sk/
http://www.scci.sk/
http://www.nadsme.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.colnasprava.sk/cssr/www/CssrHomePage.nsf/pages/Sadzobnik_allframes
http://www.portal.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.nbs.sk/
http://www.nbs.sk/BANKY/INDEXA.HTM
http://www.nbs.sk/BANKY/INDEXA.HTM
http://www.statistics.sk/
http://www.ruzsr.sk/
http://www.atop.sk/
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Съюз на електротехническата промишленост на СР - www.zep.sk 

 
Съюз на металургичната, добивната промишленост и на геологията на СР - www.zhtpg.sk 

Съюз на машиностроителната промишленост на СР - www.zspsr.sk  

Сдружение на автомобилната промшленост на СР - www.zapsr.sk 

Съюз на строителните предприемачи на СР - www.zsps.sk 

Камара на словашкото селско стопанство и хранителна промишленост - www.sppk.sk 

Камара на хранителната промишленост на Словакия - www.potravinari.sk 

Словашки съюз на месопреработвателите - www.slovmaso.sk 

 

Сдружение на предприемачите в Словакия - www.zps.sk 

 

Срдружение на работодателите от горското стопанство на СР - www.lesy.sk 

 

Съюз на търговията и туризма на СР - www.biznis.sk 

 

Съюз на промишлените изследователски и развойни организации - www.zpvvo.sk 

 

Съюз на словашката промшленост - www.zpz.sk 

 

Съюз на дървопреработвателите на СР - www.zsdsr.sk  

 

 

 

 

 

Изготвил :   Динко Урумов                                                                  

Ръководител СТИВ Братислава 

http://www.zep.sk/
http://www.zhtpg.sk/
http://www.zspsr.sk/
http://www.zapsr.sk/
http://www.zsps.sk/
http://www.sppk.sk/
http://www.potravinari.sk/
http://www.slovmaso.sk/
http://www.zps.sk/
http://www.lesy.sk/
http://www.biznis.sk/
http://www.zpvvo.sk/
http://www.zpz.sk/
http://www.zsdsr.sk/

