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ПРЕДГОВОР

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е основен партньор 
на бизнеса в пресечната точка между България и Германия. ГБИТК е платформа 
за контакти, партньорства, за информация и обмен на опит между германски и 
български фирми. Камарата разкрива нови възможности за успешен бизнес и 
предоставя широк спектър от услуги, с които да удовлетвори нуждите на своите 
фирми членове и клиенти от България, Германия и други страни.

Баден-Вюртемберг е една от най-развитите в икономическо отношение германски 
федерални провинции и водеща бизнес дестинация в Европа по отношение на 
иновациите. Тук през 1886 г. е създаден първият автомобил. От Баден-Вюртемберг 
водят началото си множество изобретения, които променят света. Югозападната 
германска провинция е родината на кибрита, на копирната машина, на електрическата 
бормашина, дори на ски лифта. Баден-Вюртемберг се радва на изключително силно 
развита икономика с високо квалифицирани специалисти, с отлична университетска 
и научно-изследователска мрежа, с малки и средни предприятия и големи концерни, 
притежаващи модерна техника и технологии, както и със съвременна инфраструктура. 
Хората, живеещи в Баден-Вюртемберг, се шегуват, че могат всичко, но не и да говорят  
книжовен немски език (Wir können alles außer Hochdeutsch!).
По отношение на търговския стокообмен това е втората по значение федерална 
провинция за България (след Северен Рейн-Вестфалия). Информираността е в 
основата на успеха - ето защо изготвихме за Вас този кратък пътеводител, който ще 
Ви помогне да се запознаете с Баден-Вюртемберг като бизнес дестинация.

Д-р Митко Василев 
Главен управител на   
Германо-Българската  индустриално-търговска камара
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Д-р Никол Хофмайстер-Краут, член на Ландтага на 
провинция Баден-Вюртемберг 
Министър на икономиката, труда и жилищното 
строителство на Баден-Вюртемберг

Уважаеми читатели,
 
Между Баден-Вюртемберг и България съществуват дългогодишни културни, 
политически и икономически връзки. Германия вече е най-големият търговски 
партньор на България. Двустранният търговски обмен през 2015 г. възлезе на 6,3 
млрд. евро. 3,4 млрд. евро бяха реализирани от износ за България, а 2,9 млрд. евро -  
от внос от България.
 
През 2016 г. от Баден-Вюртемберг към България са били изнесени стоки на стойност 
522 млн. евро, което е 15% от общия износ от Германия. Основните изнесени стоки са 
машини, автомобили и автомобилни части и електрическо оборудване. За сравнение 
през 2016 г. в Баден-Вюртемберг са внесени от България стоки на стойност 606 млн. 
евро, което е 19% от общия внос на Германия от България. Основните вносни стоки са 
електрическо оборудване, машини, автомобили и автомобилни части и облекла.
 
Това положително развитие в икономическото сътрудничество предлага потенциал за 
повече дейности и инвестиции на български фирми в провинция Баден-Вюртемберг. 
Много са причините, поради които си заслужава да се инвестира в Баден-Вюртемберг 
Баден-Вюртемберг е динамичен промишлен и технологичен център с отлични 
международни връзки. Провинцията в югозападната част на Германия се отличава 
както с многобройни фирми лидери на световния пазар, така и с успешни средни 
предприятия с високо квалифицирани специалисти.
 

ПРИВЕТСТВИЕ
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Икономическата структура на Баден-Вюртемберг е разностранна, високо 
развита и с добри връзки. Това се отнася не само за традиционните отрасли 
като автомобилостроенето и машиностроенето, производствената техника и 
електротехниката, но и за секторите, ориентирани към бъдещето, каквито са 
например информационните технологии, екологичните технологии, биотехнологиите 
и здравната индустрия.
 
Успешните иновации изискват научноизследователска и развойна дейност. Баден-
Вюртемберг е много напред и по двата показателя. Всяка година в югозападната 
част на Германия около 5% от брутния вътрешен продукт се инвестира в 
научноизследователска и развойна дейност.
 
Ние отдаваме висок приоритет на трансфера на технологии. Голям е броят на научните 
институции, които работят в тясно сътрудничество с индустрията и допринасят за това, 
резултатите от научните изследвания и новите знания да се превърнат в иновативни 
продукти и процеси и бързо да достигнат до пазара. Обединени в ключови клъстери, 
партньорите от промишлеността и академичните среди целенасочено си сътрудничат, 
за да разработват и реализират на пазара авангардни технологии и нови продукти.
 
На цялата си територия Баден-Вюртемберг разполага и с отлични технологични 
и бизнес центрове, осигуряващи идеални условия за стартиращи фирми. Като 
пример бих искала да посоча градовете Карлсруе и Манхайм. Разнообразието от 
специализирани в отделни браншове бизнес инкубатори в Манхайм е уникално за 
Германия, а в Карлсруе се намира т. нар. CyberForum - най-голямата в Европа активна 
регионална мрежа от предприемачи в областта на високите технологии.
 
Но Баден-Вюртемберг е не само икономическа сила - в много отношения това е място, 
на което човек си заслужава да живее и което има защо да обича: югозападната част 
на Германия има какво да предложи като природа, защото тук се намират Шварцвалд, 
Боденското езеро и Швебиш Алб. Освен това предлагаме и разнообразна културна 
програма, отлична кухня и отворени към света хора. Накратко: всичко необходимо, 
за да се чувства човек добре.
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Вие имате високи цели?
Вие искате да постигнете повече?
Ние ще Ви покажем нови перспективи.

Тук е 
бъдещето за 
Индустрия

4.0

Звездата на флуидната технология, на контрола на движение и на 
Индустрия 4.0 – терминалът CPX от FESTO  
Идеален като платформа за индустриална автоматизация, вентилен 
остров или входно-изходно устройство: електрически, отворен 
или директен. Уникалната цялостна функционална интеграция и 
диагностика увеличават значително Вашата производителност. 
Точното решение, ако имате високи стандартни за индустриална и 
процесна автоматизация.

1592 София 
бул. Христофор Колумб 9 
тел.: +359 2 96 00 712
факс: +359 2 96 00 713
festo_bg@festo.com
www.festo.bg

SCADA

PLC

Сензори/изпълнителни
механизми

БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ – ФАКТИ И ЦИФРИ

Площ
35 741 км2 – около 10% от територията на Германия
Население
10,7 млн. – около 13% от населението на Германия
Големи градове
Щутгарт, Карлсруе, Манхайм, Фрайбург, Хайделберг, Хайлброн, Улм, Пфорцхайм, 
Ройтлинген
БВП
460 млрд. евро – 15,2% от БВП на Германия
БВП на глава от населението: 42 745 евро
Износ
195 млрд. евро
Износ на глава от населението: 18 075 евро
Водещи отрасли
• Машиностроене
• Автомобилна промишленост и устойчива мобилност
• Информационни и комуникационни технологии
• Икономика на здравеопазването и биомедицинско инженерство
• Науки за живота (Life Sciences)
• Авиация и космонавтика
• Екологични технологии и възобновяема енергия
Научноизследователска и развойна дейност
• Разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2013 г.: 4.8% от БВП 

(Германия: 2,8%)
• Заявки за патент: 14 220 – първо място, заедно с Бавария
Висши учебни заведения
• 9 университета
• 23 висши учебни заведения за приложни науки
• Дуално висше училище Баден-Вюртемберг с 9 филиала
• 6 висши педагогически училища
• 11 висши училища за музика и сценични изкуства
• Повече от 25 частни висши учебни заведения
Изследователски институти
• 12 института Макс Планк 
• 17 института Фраунхофер
• 3 центъра на Асоциацията на германските изследователски центрове Хелмхолц
• 7 института Лайбниц
• 13 звена на Алианса за иновации Баден-Вюртемберг
• 622 предприятия Щайнбайс
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ВАЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ

Площ и население (1) 
Площ 
Население (2) 
под 20 години
над 65 години
Гъстота на населението

Икономическа сила

БВП
БВП на глава от населението
реален икономически растеж 
дял от брутната добавена стойност
(текущи цени) 
Селско и горско стопанство; риболов
Производствена дейност без
строителство 
Преработвателна промишленост 
Строителство 
Услуги 
Търговия, транспорт и складова дейност, хоте-
лиерство и ресторантьорство, информация и 
комуникация
Финанси, застраховане и бизнес услуги; опе-
рации с недвижими имоти
Обществени и други услуги, образование и 
здравеопазване, частни домакинства и персо-
нал, нает в домакинствата 
Доходи брутни заплати на работник/служител  
от тях:
Преработвателна промишленост 
Строителство 
Търговия, транспорт и складова дейност, хоте-
лиерство и ресторантьорство, информация и 
комуникация
Финанси, застраховане и бизнес услуги; опе-
рации с недвижими имоти
Обществени и други услуги, образование и 
здравеопазване, частни домакинства и персо-
нал, нает в домакинствата 

Единица
км²
1 000
1 000
1 000
Жители 
на км²

млн. евро
евро
%

%

%
%
%
%

%
%

%
евро

евро
евро
евро

евро

евро

2005
35 752
10 736
2 288
1 954

300

336 269
31 963
0,6

0,6

33,9
31,6
3,9
61,6

18,3
24,9

18,5
28 508

37 714
27 722
24 409

26 724

23 410

2010
35 751
10 754
2 129
2 091

301

384 913
36 727
7,7

0,4

34,1
31,2
4,2
61,3

18,5
24,5

18,3
30.284

40 755
30 677
25 861

27 362

25 310

2015
35 751
10 880
2 098
2 152

304

460 687
42 745
3,1

0,4

35,5
33,2
4,5
59,7

18,3
23,5

17,9
34 998

47 897
37 516
30 140

32 475

27 759

(1) 2015: 30.09, възрастови групи: 01.01. – (2) 2005 и 2010: База преброяване `87, 2015: База Zensus 2011.
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ВОДЕЩИЯТ РЕГИОН ПО ИНОВАЦИИ В ЕС

* Индексът е изчислен чрез сумиране на шест показателя за иновации: разходите за 
научноизследователска и развойна дейност, персонал, зает в научноизследователска и 
развойна дейност, зает във високотехнологичните промишлени отрасли, в услугите, в области с 
интензивно развитие на знанията, в научно-технически професии и патентните заявки.

Петте водещи региона по иновации в ЕС*

Баден-Вюртемберг

Бавария

Ил дьо Франс (Франция)

Дания

Швеция

В рамките на Европейския съюз Баден-
Вюртемберг разполага с най-големия 
потенциал за иновации и то далеч пред 
всички останали.
Решаващ фактор за водещата позиция 
на Баден-Вюртемберг са значителните 
инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност и голямото богатство 
на изобретения и новаторство.

Източник: Статистическа служба на Баден-Вюртемберг (2016)

ERFOLG IST PLANBAR
УСПЕХЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАНИРА

IN BADEN-WÜRTTEMBERG VOR 45 JAHREN GEGRÜNDET
PROJEKT MANAGEMENT, BERATUNG UND BETREUUNG 

FÜR DEN ERFOLG IHRES BAUPROJEKTES, 
IN ALLEN PHASEN, UNABHÄNGIG VON DER GRÖSSE

AUCH IN BULGARIEN

ОСНОВАНА В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ
ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ, КОНСУЛТИНГ И ГРИЖИ

ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ,
ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФАЗИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОЛЕМИНАТА МУ

В БЪЛГАРИЯ СЪЩО 

+49 172 7699 724                       JASSEN.MIHAYLOV@DRESO.COM
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ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Баден-Вюртемберг си заслужава - особено за инвеститорите. Федералната 
провинция в югозападната част на Германия изпъква със силна икономика, 
многобройни фирми лидери на световния пазар и стабилна средна класа с високо 
квалифицирани специалисти.

Решителен принос за икономическия 
успех на фирмите в провинция Баден-
Вюртемберг дават иновативната 
научно-изследователска среда и 
модерната инфраструктура. По този 
начин югозападната част на Германия 
е един от водещите технологични 
региони на Европа с висока плътност 
на институтите за научни изследвания 
и образование и голям дял на 
работещите във високотехнологичните 
отрасли и отраслите на бъдещето. Икономическият акцент в Баден-Вюртемберг е 
поставен наред с основните отрасли като машиностроенето, автомобилостроенето 
и здравеопазването и върху електротехниката, устойчивите решения за мобилност, 
екологичните технологии и информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Освен това Баден-Вюртемберг е силно развита във всички свои части – в региона 
Рейн-Некар, в регионите около градовете Щутгарт и Карлсруе, в Осталб и около 
Боденското езеро. И всичко това в една от най-красивите туристически дестинации 
в Германия.

Образованието гарантира икономическата мощ
Баден-Вюртемберг е успешен иновационен център благодарение на 
висококвалифицираните млади специалисти. Учебните заведения, учениците 
и студентите от югоизточната част на Германия постигат най-добри резултати в 
сравнителните международни проучвания. Три от общо единадесетте университета 
за високи постижения в Германия се намират в провинция Баден-Вюртемберг. 
В допълнение към това със своите над 70 университета и повече от 100 
научноизследователски института провинцията разполага с една от най-плътните 
и най-многообразните среди за висше образование и научни изследвания. Това 
полага основите на иновационния капацитет на икономиката на Баден-Вюртемберг 
и бъдещите й успехи.
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ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАТЕ В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

• атрактивен пазар в центъра на 
Европа

• централно разположен европейски 
портал и врата към новите пазари на 
Източна Европа

• големина на пазара и пазарен 
потенциал на световно ниво

• добре обучени и високо мотивирани 
кадри

• една от най-високите покупателни 
способности в Германия

• реномирани световни фирми и силна 
средна класа

• регионален приоритет върху важни 
клъстери

• уникална инфраструктура за наука 
и технологии, която гарантира 
устойчивостта за в бъдеще

• динамично и младо население
• провинцията е притегателна точка 

за квалифицирани работници от 
чужбина

• високо качество на живот

Първите пет германски федерални провинции 
по брой на преките чуждестранни инвестиции: 

Баден-Вюртемберг

Северен Рейн-Вестфалия

Хесен

Берлин

Бавария

Източник: European Investment Monitor © Ernst & Young
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Баден-Вюртемберг, 
федералната провинция 
в югозападната 
част на Германия, 
разбира буквално 
понятието „култура на 
гостоприемство“. Страната 
приема специалисти и 
инвеститори от страната 
и чужбина, като им 
отправя атрактивни 
предложения за работа 
и живот. Допитванията 
до общественото мнение 
представят непрекъснати 
доказателства за високото 
качество на живот в 
югозападната част на 
Германия, независимо 
дали в градските или 
в селските райони. 
Хората, живеещи тук, 
могат да се наслаждават 
на красива природа, 
разнообразни културни 
и спортни предложения 
и богати възможности 
за отдих и свободното 
време. През 2014 г. 
Статистическата служба 
е регистрирала 49,1 млн. 
нощувки на туристи - нов 
рекорд за провинцията. 
За семейства Баден-
Вюртемберг предлага 
висококачествени и 
разнообразни детски 
и учебни заведения от 
детската градина до 
университета за всеки 
вкус и всеки интерес. 
Тези добри условия за 
живот се отразяват и 
върху населението, което 
е толкова многобройно, 
колкото никога досега -  
10,6 млн. души. Този 

ръст се дължи основно 
на притока на хора 
към провинцията. Така 
например през 2013 г. 
в Баден-Вюртемберг са 
пристигнали 70 000 души 
повече, отколкото са я 
напуснали.

Инфраструктурата на 
Баден-Вюртемберг - 
стабилна основа
Съвременното общество 
и проспериращата, 
конкурентоспособна 
на световно равнище, 
икономика се нуждаят от 
модерна инфраструктура 
в областта на 
мобилността и 

транспорта, енергетиката 
и комуникациите, 
образованието и науката.
Тя е в полза както на 
хората, които живеят 
в провинцията, така 
и на мениджърите и 
специалистите, които 
тепърва пристигат в 
германския югозапад. 
В Баден-Вюртемберг 
фирмите и инвеститорите 
намират точно тази 
рамка, която се изисква, 
за да се предоставят и за 
в бъдеще най-качествени 
продукти и услуги и за да 
се запазят позициите на 
световния пазар.

Важни транспортни връзки 
в Баден-Вюртемберг

Автомагистрали

ЖП-отсечки с ICE/IC/EC

Летища

Източници: “Kompetenzatlas Logistik Baden-Württemberg“, 
Министерство на финансите и икономиката на Баден-Вюртемберг.
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ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ

Земята на изобретателите и 
мислителите, на пионерите и 
износителите посреща инвеститорите с 
широка и високоразвита икономическа 
структура без аналог в света. В 
германския югозапад работят както 
глобално позиционирани концерни, 
така и МСП лидери на световния пазар, 
които със специализирани решения 

и добро обслужване са извоювали 
водещи позиции в редица пазарни 
ниши. Конкуренцията на световния 
пазар и дълбоките корени в региона 
са създали предприемаческа среда, 
способна дори и в трудни времена да 
запазва работните места и капиталите, 
а в добри времена – да разгръща нова 
динамика.

Икономическият растеж в Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг Германия

Прогноза

Изменение на БВП в сравнение с предходната година, в %

Източници: Работна група „Национални сметки на провинциите”; Дойче Бундесбанк; Статистическа служба на провинция Баден-Вюртемберг.

Създаване на брутната добавена стойност

Производствен сектор без строителство Търговия, хотелиерство, 
ресторантьорство и транспорт

Финансиране, отдаване под наем 
и бизнес услуги Строителство

Публични и частни услуги Селско и горско стопанство, риболов

Дял на отраслите в брутната добавена стойност 2014, в %

Източник: Работна група „Национални сметки на провинциите”
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КАРТА НА КЛЪСТЕРИТЕ В ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

Преработка на алуминий

Автомобилостроене

Биотехнологии

Енергетика

Финанси

Здравеопазване

Горско стопанство 
и дърводобив

Фина механика, 
прецизна техника

Металообработване

Системна микротехника

Монтаж и крепежна техника

Нанотехнологии

Органична електроника

Фотоника

Преработка на хартия

Технологии 
за повърхностна обработка

Производствена техника 
Машиностроене, производство на 
съоръжения и инструменти
Системи за съхранение и 
интелигентни мрежи (smart grids)
Текстил и облекло

Екологични технологии

Вентилационна техника

Опаковъчна техника

Вентилна, измервателна и 
регулираща техника

Информационни технологии/
Бизнес софтуер

Творчески индустрии

Пластмаси и преработка 
на пластмаси

Лабораторно стъкло

Авиация и космонавтика

Медицинска техника

Логистика 
(вкл. вътрешна логистика)

Източници: Регионален атлас на клъстерите Баден-Вюртемберг 2015, 
Министерство на финансите и икономиката Баден-Вюртемберг
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ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Отраслова структура на промишлеността

Източник: Статистическа служба на провинция Баден-Вюртемберг

Машиностроене

Производство на автомобили и 
автомобилни части

Производство на автомобили и 
автомобилни части

Производство на изделия от 
гума и пластмаса

Производство на храни и 
фуражи

Производство на химически 
изделия

Производство на 
фармацевтични изделия

Производство на хартия, картон и 
хартиени и картонени изделия

Производство 
и обработка на метал

Производство на
метални изделия

Производство 
на електрическо оборудване

Дял на заетите в преработвателната промишленост в Баден-Вюртемберг 2014, в %; годишни данни = средни месечни данни; общо 1 234 972 заети

Производство на уреди 
за обработка на данни, 
електронни 
и оптични изделия
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ТЪРГОВСКИ ОБМЕН НА БЪЛГАРИЯ  
С ГЕРМАНСКИТЕ ФЕДЕРАЛНИ ПРОВИНЦИИ

# Федерална провинция Износ към 
България (в 
хил. евро)

Внос от 
България (в 
хил. евро)

Търговски обмен 
с България (в хил. 
евро)

1 Северен Рейн-Вестфалия 660 733 591 402 1 252 135
2 Баден-Вюртемберг 522 005 605 898 1 127 903
3 Бавария 449 696 537 038 986 734
4 Долна Саксония 197 411 310 858 508 269
5 Хамбург 58 403 373 415 431 818
6 Хесен 181 572 218 126 399 698
7 Райнланд-Пфалц 127 379 104 493 231 872
8 Саксония 85 703 69 613 155 316
9 Берлин 50 840 55 838 106 678
10 Саарланд 24 741 75 676 100 417
11 Шлезвиг-Холщайн 53 206 41 691 94 897
12 Тюрингия 52 920 32 592 85 515
13 Бранденбург 32 179 44 650 76 829
14 Бремен 29 786 43 110 72 896
15 Саксония-Анхалт 29 489 22 414 51 903
16 Мекленбург-Предна 

Померания
9 903 13 713 23 616

Остатък/чужбина 910 555 44 381 954 936
Сбор 3 476 521 3 184 908 6 661 429

Източник: Федерална статистическа служба Висбаден
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