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1.1. Автомобилната индустрия в България
• Приблизително 130 са автомобилните компании, 

функциониращи на територията на България, които 
произвеждат компоненти и части за добре познати на 
автомобилния пазар международни брандове.

• Компаниите са предимно първо, второ и трето ниво 
доставчици, чиято дейност не е единствено обвързана с 
автомобилната индустрия (разграничават се компании, 
чийто основен предмет на дейност е свързан единствено 
с автомобилната индустрия и произвеждащи за други 
индустрии, в т.ч. и за автомобилната като неосновен 
предмет).

• Във всички региони на територията на страната 
има разположени автомобилни компании, като 
концентрацията им е по-висока в Южна България.

• Тенденцията към увеличаване на броя на заетите в 
сектора се запазва и вече надхвърля 37 000 души.

• Приходите в автомобилната индустрия, генерирани 
през 2016 г., са близо 2,5 млрд. евро и съставляват над 
4% от брутния вътрешен продукт на България. 

• Над 50% от компаниите имат повече от 250 служители, 
като 1/3 от тях са с над 1,000.

1.2. Предимства на бизнеса в България
• България е в топ 3 на държавите с най-ниски плоски 

ставки на корпоративен и личен данък в ЕС.

• Данъчни облекчения за откриване на нови работни 
места и създаване на производствени предприятия в 
региони с висока безработица.

• Добра инвестиционна среда – политическа и 
икономическа стабилност на страната.

• Конкурентни разходи за труд. 

• Специализирани учебни заведения и технически 
университети, в които се обучават  потенциални кадри 
за автомобилната индустрия. 

• Фиксиран валутен курс на лева спрямо еврото.

• Стратегическо географско положение, осигуряващо 
безпрепятствен достъп до пазарите в Югоизточна 
Европа, ЕС, Близкия Изток и Северна Африка. 

• Членство на страната в Европейския съюз от 2007 
г. насам, което предоставя съществени предимства 
от логистична гледна точка, както и допълнителни 
възможности за финансиране на бизнеса по програми, 
включващи широк спектър от икономически дейности. 
Функциониращи през текущия програмен период 
(2014 - 2020 г.) са Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“, „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и други.

• Ниски разходи за електричество.

• Ниски разходи за недвижими имоти.

1. Обобщение

• България заема 39-то място по условия за правене на 
бизнес сред 190 държави от целия свят, базирайки се 
на индекс, създаден от групата на Световната банка. 
По-високото място в класацията (съответно по-ниска 
цифрова стойност) показват по-добри, обикновено по-
ясни, правила за бизнеса и по-силна защита на правата 
на собственост.

Фиг. 1 Източник: Numbeo.com; Colliers International

“KАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” - КЛАСИРАНЕ СПОРЕД NUMBEO

• Започнало приоритетно изграждане на индустриални 
зони на територията на страната, като част от компаниите 
вече са разположили мощностите си в тях. 

• Темпове на растеж на икономиката по-бързи от 
средните за ЕС. Според индикаторите за качеството на 
живот, проследявани в международния уебсайт Num-
beo.com (използван като източник от международни 
вестници и списания, включително BBC, Time, The Week, 
Forbes, The Economist, Business Insider, New York Times, 
The Telegraph, USA Today и други), странaта ни бележи 
значителен прогрес, изкачвайки се от 52-ро място през 
2013 година до 37-мо място през 2017 година. Num-
beo предоставя актуална информация за условията 
на живот в света, включително разходите за живот, 
жилищното настаняване, здравеопазването, трафика, 
престъпността и замърсяването.
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ИНДЕКС НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА “УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС”

Държава
Подобрение в позицията - 
2017 г. спрямо 2006 г.

Позиция през 2017 г. Позиция през 2006 г.

Румъния 42 36 78

Словения 33 30 63

Полша 30 24 54

България 23 39 62

Чехия 14 27 41

Латвия 12 14 26

Унгария 11 41 52

Естония 4 12 16

Словакия 4 33 37

Германия 2 17 19

Фиг. 2 Източник: World Bank; Colliers International 

1.3. Настоящи предизвикателства в  
 България

• Необходимост от повишаване на ефективността и 
ефикасността на публичните институции.

• Регулиране на дисбаланса на пазара на труда 
между търсените и предлаганите професионални 
квалификации и технически умения.

• Изграждане на по-качествена инфраструктура.

• Оптимизиране дейността на съдебната система.

• Над 10% от включените в 
изследването компании имат 
вече изградени повече от 
един завод на територията на 
страната, като над 80% планират 
да разширят бизнеса си. 

• Осъществяване на директен 
контакт между бизнеса и 
университетските кариерни 
центрове, както и сформиране на 
класове по дуално образование 
за автомобилния сектор.

• Разработване и внедряване 
на нови проекти/продукти, 
свързани с технологични 
иновации.

1.4. Очаквания на бизнеса 

• 70% от инвеститорите очакват увеличаване на 
приходите през 2017 г.

• 55% от работодателите в сектора обмислят увеличаване 
на числеността на персонала.

• Намерение за запазване на нивото на инвестиции в 
имоти имат 62% от инвеститорите.

• 68% от компаниите в сектора регистрират желание за 
повишаване на нивото на инвестиции в оборудване.

• Инвеститорите показват нагласа за разширяване не 
само в рамките на сегашната си локация (53%), но и в 
други населени места в България (32%).

2. Прогноза
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3.1. Кратко изложение
През последните няколко години автомобилната индустрия 
е една от най-бързо развиващите се и перспективни 
индустрии в България. Съставлява над 4% от брутния 
вътрешен продукт на България. Броят на заетите в нея 
непрекъснато нараства, като създава, както работни места 
за високообразовани кадри, така и такива, за които не се 
изисква висока квалификация. На територията на страната 
функционират над 130 производителя на компоненти и 
авточасти, като голяма част от чуждите инвеститори имат 
планове или вече са в етап на изграждане на втори или 
трети местен завод.

Настоящото проучване се провежда за втора поредна година 
от Colliers International, съвместно с Automotive Cluster Bulgar-
ia и PricewaterhouseCoopers Bulgaria. Целта му е максимално 
точно отразяване на състоянието на автомобилната 
индустрия в България, както и възможностите, които 
страната предлага за развитие в този сектор. В тази връзка 
в проучването са включени изследвания за различните 
видове разходи, наличието на човешки ресурси по региони, 
състоянието на инфраструктурата, както и рамката на 
данъчното облагане. Представена e детайлна информация 
относно спецификациите и нуждите на бизнеса, получена в 
резултат от проведено анкетно запитване  сред участниците 
в автомобилния сектор. Получените резултати са отразени 
в точка 4. 

В проучването са включени и допълнителни интервюта 
с мениджъри на компании, успешно развиващи бизнеса 
си в автомобилния сектор на територията на България и 
директно предоставени от тях препоръки към бизнеса и 
публичния сектор.

Компаниите, част от автомобилния сектор в страната, са 
предимно първо, второ и трето ниво доставчици, чиято 
дейност не е единствено обвързана с автомобилната 
индустрия. В проучването са участвали два вида 
компании – такива, чийто основен предмет на дейност е 

3. Преглед на автомобилната индустрия в България 

свързан единствено с автомобилната индустрия и фирми, 
произвеждащи за други индустрии, в т.ч. и за автомобилната 
(като неосновен предмет). 

При над 40% от включените в изследването компании е 
застъпена и научно-изследователската и развойна дейност 
в областта, фокусирана върху разработването на системен 
и приложен софтуер, автоматизация на процесите, 
изследвания за намаляване на теглото на произвежданите 
елементи, с цел понижаване на позволените нива на 
емисиите в автомобилната индустрия и други. 

Като примери за успешно развити развойни центрове в 
автомобилната индустрия на територията на България 
могат да бъдат посочени aмериканските компании „Visteon” 
и „Sensata Technologies”, както и германската „Behr-Hella 
Thermocontrol“ (BHTC). 

Технологичният център на “Visteon” наброява повече от 
680 служители, ангажирани със създаването на много и 
различни иновативни решения в областта на автомобилните 
инфотейнмънт системи и дисплеи в глобален мащаб.

„Sensata Technologies” разполага с бизнес център в София, 
включващ и новооткрита високотехнологична тестова 
лаборатория, в която работят над 100 висококвалифицирани 
инженери и техници в областта на тестовете за 
издръжливост, развойната дейност и разработването на 
оборудване за технологиите за автомобилни сензори. 
Компанията разполага и с производствени мощности за 
сензори за налягане и високотемпературни сензори в 
Ботевград и в Пловдив.

BHTC, освен че изгражда предприятие за производство 
на панели за обслужване и управление на климатични 
инсталации за автомобили, създава към него развоен 
център за иновации, който е един от петте световни центъра 
на компанията.

Фиг. 3 Източник: Automotive Cluster Bulgaria
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Застъпени в продуктовия микс на компаниите, ангажирани 
с производствена дейност, са лагери, кабели, климатични 
системи, горивни, въздушни и маслени филтри, акумулатори, 
зъбни колела, втулки, пружини, автомобилни алтернатори, 
стартери, бутала, бутални пръстени и болтове, лостове за 
мигачи и чистачки, цели модули на волани, уплътнителни 
системи, газови инжекционни системи и модули, алармени 
системи, електрически инсталации, сензори за въздушни 
възглавници, тапицерии за автомобилни седалки и други. 
Продукцията е предназначена за водещи брандове в 

сектора на автомобилостроенето, като “Аudi“, “Mercedes-
Benz”, “BMW”, “Mini Cooper”, “Porsche”, “Bentley”, “Lambo-
rghini”, “Ford”, “Nissan”, “Seat”, “Alfa Romeo”, “Volkswagen“, 
“Volvo”, “Renault”, “Mitsubishi”, “Skoda”, “Fiat”, а отскоро 
и за американската “Tesla”. Над 90% от сензорите на 
въздушните възглавници в европейските автомобили са 
произведени в България – отличителен пример за успешно 
развитие и налагане на специфично производство, което е 
част от автомобилната индустрия.

КАРТА НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2017 

Фиг. 4 Източник: Automotive Cluster Bulgaria



7  Автомобилната индустрия в България | Проучване 2017

КАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В 
АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2017

Фиг. 5 Източник: Automotive Cluster Bulgaria

Компаниите от автомобилната индустрия са представени във 
всички региони на територията на страната (фиг. 4), не само 
под формата на производствена, но и като изследователска 
и развойна дейност (фиг. 5). С по-висока концентрация 
на компании от сектора се характеризират териториите 
в района около София, Перник, Враца, Мездра, както и 
района около Пловдив, за което допринася утвърждаването 
на „Тракия икономическа зона“ като добра инвестиционна 

дестинация. Големи компании са разположени и в района 
на градовете Сливен, Ямбол, Кърджали, Търговище и Русе.

Като зони с възможности за висока степен на растеж и 
развитие за автомобилния бранш се формират районите 
около Видин, Пловдив, както и Стара Загора (където вече се 
работи по обособяването на Индустриална зона „Загоре“).
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Фиг. 6 Източник: Automotive Cluster Bulgaria

Фиг. 7 Източник: Национален статистически институт

3.2. Човешки капитал
Човешкият капитал е от първостепенна важност за 
развитието на автомобилната индустрия. От една страна 
тя се характеризира с висока трудоемкост, а от друга - 
с необходимост от специфични познания. Тази част от 
изследването отразява текущата ситуация на пазара на 
труда, като дава информация и по отношение на системата 
на висшето образование в България и потенциалните кадри, 
генерирани от нея.

Като най-привлекателни за инвеститорите от индустрията 
се явяват районите, в които нивото на безработицата е 
високо, но същевременно има и голям брой завършили 
студенти от технически специалности. На фигура 7 е 
изобразено разпределението на висшите учебни заведения 

Заетостта в автомобилната индустрия в страната бележи 
стабилно и непрекъснато нарастване – повече от 12% в 
рамките на една година. При проведеното проучване през 
2016 г. броят на заетите е повече от 33 000 души, докато 
през текущата година заетите са вече над 37 000 души. 

ЗАЕТОСТ - АВТОМОБИЛЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

по формираните статистически региони на територията на 
страната, общият брой на студентите и завършилите през 
учебната 2015/2016 година, както и регистрираните нива 
на безработица.
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студенти 15,224

завършили 3,136

коефициент на безработица 7,9%

безработни лица 36,6 хиляди
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студенти 39,843

завършили 11,194

коефициент на безработица 9,3%

безработни лица 33,4 хиляди

Североизточен

висши училища 7

студенти 37,803

завършили 9,905

коефициент на безработица 9,7%

безработни лица 43,2 хиляди
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Висок се запазва коефициентът на безработица в областите, 
намиращи се предимно в Северна България – Шумен 
(17,2%), Силистра (16,7%), Видин (16,3%). Високи нива се 
регистрират и в област Смолян (14,2%). В тази връзка 
държавата e предвидила определени данъчни облекчения 
за развитие на бизнес в подобни райони.

Фигура 8 представя информация за броя на завършилите 
студенти по образователно-квалификационна степен 
за 2015 и 2016 година, като обхваща само области на 
образованието, свързани с автомобилната индустрия. 
Специализираните учебни заведения и съответно кадрите, 
завършили в тях, са един от основните източници за 
набиране на персонал, който компаниите от индустрията 
използват или възнамеряват да използват. 

Допълнителна информация в тази насока е представена в 
точка 6.2. От своя страна, наличието на голям брой студенти 
и завършили е пряко обвързано с нисък коефициент на 
безработицата. Пример за това са областите София (3,8%), 
Пловдив (6,7%), Варна (7,1%), Велико Търново (7,6%). 

С най-голям процент на завършили, спрямо общия брой на 
посочените области на образованието, през 2016 година 
са „Стопански науки и администрация“ (66%), следвани от 
„Технически науки и технически професии“ (23%). Друго 
основно предимство на работната сила в България е 
изучването на един, а в някои случаи и на два чужди езика 
още на гимназиално ниво.

Тесни области на 
образованието

Брой завършили по образователно-квалификационна степен

Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Доктор

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Стопански науки и 
администрация

644 540 9084 9252 8785 8224 119 95

Природни науки - - 232 177 203 176 83 65

Физически и 
химически науки

- - 408 381 330 282 94 91

Математика и 
статистика

- - 59 52 28 18 14 20

Информатика 58 48 1199 1102 703 585 36 18

Технически науки 
и технически 
професии

411 430 3754 3581 2426 2124 166 161

Фиг. 8 Източник: Национален статистически институт
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Приблизителната дължина на завършените и въведени в 
експлоатация автомагистрали на територията на страната 
през 2016 година е вече 740 км. От 2011 година до днес 

дължината им непрекъснато и стабилно нараства (фиг. 
11). Предвидените за изграждане магистрали са с обща 
дължина 1370 км. 

Фиг. 9 Източник: European Commission, TENtec, Colliers International Фиг. 10 Източник: Летище София

3.3. Инфраструктура
Необходимо условие за успешното развитие на 
автомобилната индустрия е инфраструктурата и в частност 
пътната мрежа на страната. Стратегическото й географско 
положение осигурява безпрепятствен достъп до пазарите 

в Югоизточна Европа, ЕС, Близкия Изток и Северна Африка 
(фиг. 9). Улеснен и бърз е и достъпът по въздух до главни 
европейски столици (фиг. 10).

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
(В КИЛОМЕТРИ)

ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ ДО ГЛАВНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ

2011 458

2013 605

0 100 200 300 400 500 600 700 800

3 HOURS

2 HOURS

1 HOUR

So�a

Фиг. 11 Източник: Национален статистически институт
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2014 4023

2015 4019

2016 4029

Железопътната мрежа от своя страна се състои от 9 главни 
жп линии, като отбелязва лек спад в дължината спрямо 2011 
година. Приблизително 71% от общата дължина от 4029 км. 
са електрифицирани (фиг.  12). 

Сред факторите за привличане на инвестиции в 
автомобилния сектор е започналото приоритетно 
изграждане на индустриални зони. Повече от 20% от 
компаниите, функциониращи на територията на страната, 
вече са разположили мощностите си в тези зони. Решаващи 
фактори за това са възможността за изграждане на 
техническа инфраструктура според изискванията на 
инвеститорите, както и стратегическите им локации, 
осигуряващи лесен достъп до главни европейски 
транспортни артерии и големи пристанища по река Дунав 
и Черно море. 

Фигура 13 илюстрира текущата дължина на железопътните 
линии и автомагистралите в страни от Централна и Източна 
Европа, по последни данни на Евростат.

Един от примерите в това отношение е “Тракия икономическа 
зона”, която обединява шест индустриални зони в района 
на Пловдив. Действащи индустриални зони на територията 
на страната има и във Видин, Русе, Свиленград и Варна. 
С бързи темпове се развива и “Икономическа зона София 
– Божурище”, където се намира и „Behr-Hella Ther-
mocontrol“ (BHTC). Стара Загора също се развива като 
добра инвестиционна дестинация с обособяването на 
“Индустриална зона Загоре“. В начална фаза са и зоните в 
Карлово, Плевен/Телиш, а в по-напреднала е тази в Бургас. 

Фиг. 13 Източник: Eurostat

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ В БЪЛГАРИЯ 
(В КИЛОМЕТРИ)

3950 4000 4050 4100

2011 4072

2012 4070

2013 4032

Фиг. 12 Източник: Национален статистически институт
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Фиг. 14 Източник: Colliers International; Trading Economics

Фиг. 15 Източник: Eurostat

3.4. Сравнение на разходите
Сред основните разходи на фирмите, работещи в 
автомобилния сектор, са заплатите на персонала, цената на 
електроенергията и данъчното облагане.

По отношение на данъчното облагане, България предлага 
една от най-ниските плоски данъчни ставки в ЕС от 10%. Тя 

се прилага, както по отношение на корпоративни печалби, 
така и по отношение на личните доходи. Тази ставка е 
в сила вече над 10 години. За сравнение, приложимата 
корпоративна данъчна ставка в Румъния е 16%, в Полша - 
19%, а в Словакия – 21%. (фиг. 14)

Страната ни се отличава и с конкурентната си цена за 
киловатчас електроенергия за индустриални потребители 
– €0,095/киловатчас. 

България има най-ниски средногодишни разходи за 
заплата в автомобилния сектор сред страните от Централна 
и Източна Европа. 

КОРПОРАТИВНА ДАНЪЧНА СТАВКА В СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ (2017)

ЦЕНА ЗА КИЛОВАТЧАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ (В ЕВРО)
* С включени данъци и такси
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Фиг. 16 Източник: Eurostat (2014/2015)

СРЕДНОГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТА В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР (В ХИЛЯДИ ЕВРО)
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В периода юли-август 2017 година, за втора поредна година, 
Colliers International, съвместно с Automotive Cluster Bul-
garia, проведе запитване сред компаниите в автомобилния 
сектор, с цел придобиване на цялостна представа относно 
възможностите, които предлага България за реализиране 
на инвестиции и нагласите на индустрията към развитието 
на бизнес у нас.

4. Изследване на нагласите 

В следващите точки са представени графично резултатите, 
получени на базата на отговорите на въпросите, зададени в 
проучването. 

Важен индикатор по отношение установяване структурата 
на компаниите от бизнеса е делът на приходите, 
реализирани вследствие продажбата на готова продукция, 

4.2. Очаквания за приходите през 2017 г.
Изключително позитивна тенденция демонстрират 
получените резултати във връзка с очакванията на 
автомобилните компании по отношение на приходите 
им през двете години, в които се провежда проучването. 

предназначена за автомобилната индустрия. 47% от 
запитаните посочват над 75% приходи, пряко обвързани с 
автомобилния сектор. 

КАКВА ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ ВИ Е ОТ ПРОИЗВОДСТВО, 
СВЪРЗАНО С АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ?

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА ФИРМАТА ПРЕЗ 2017 Г.?

70% от респондентите смятат, че те ще се подобрят, като 
значително намалява и процентът на компаниите, които 
очакват влошаване.

4.1. Производство за автомобилната индустрия
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4.3. Брой служители
Резултатите в тази точка отразяват големината на 
компаниите, участващи в проучването, по отношение на 
броя на служителите, които работят в тях. 

4.4. Прогноза за размера на компаниите
През 2017 г. компаниите, които имат намерение да 
увеличат броя на служителите си, са с 14% повече спрямо  
предходната година.

4.5. Стратегия за поддържане и повишаване на квалификацията на служителите

КАКЪВ Е БРОЯТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВАШАТА 
КОМПАНИЯ КЪМ МОМЕНТА?

КАКВА Е СТРАТЕГИЯТА ВИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ?

55% от участниците планират нарастване на персонала, а 
43% ще запазят текущия му брой. 

Ключов елемент за компаниите от автомобилния сектор е 
необходимостта им от работна сила със специализирана 
квалификация. В тази насока се регистрира оформяне 
на тенденция към използването на вътрешно-фирмените 

обучения като основен метод за поддържане и повишаване 
квалификацията на служителите. Нов елемент е появата на 
частни компании, предлагащи специализирани обучения, 
като алтернативен вариант в тази насока. 

Броят на служителите, заети в индустрията бележи 
непрекъснат растеж.
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Специализираните учебни заведения се открояват като 
основен източник на персонал. 64% от запитаните посочват 
този отговор, докато 19% разчитат и на дуалното обучение. 
Получените резултати потвърждават необходимостта 

4.7. Планове за развитие в средносрочен план (в следващите 3 години)

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 
НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ?

от изграждане на мрежа от технически университети и 
колежи, които работят съвместно с компаниите в сектора, 
за да създават квалифицирана работна ръка.

В средносрочен план повечето компании продължават да 
планират разширение в рамките на сегашната си локация. 
Като нова засилваща се тенденция се оформя планирането 

за разширение и в други населени места – 32% от 
запитаните посочват този отговор в сравнение с едва 4% 
през 2016 година. 

4.6. Основни източници за набиране на персонал 
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ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ БИЗНЕС СРЕДАТА

На графиката, изобразена по-долу, са представени 10 
ключови фактора за развитието на бизнеса на компаниите 
от автомобилната индустрия. Респондентите бяха 
помолени да посочат по скала от 1 до 6 степента на важност 
на конкретния фактор за бизнеса им и съответната им 
удовлетвореност от него към настоящия момент. 

В специално интервю за Colliers, един от оперативните 
мениджъри на водеща в автомобилния сектор компания, 
определя локацията на страната ни на световната карта, 
бързоразвиващата се среда, привлекателните данъци за 

На графиката са показани осреднени резултати от 
получените отговори. Географското местоположение, 
данъчната система на страната ни и цената на работната сила 
са факторите, при които важността и удовлетвореността на 
участниците се доближават в най-голяма степен.

бизнеса и позитивните резултати на двата съществуващи 
вече завода на компанията, като ключови фактори за 
откриването на трети.

4.8. Оценка на фактори, свързани с бизнес средата

СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯСТЕПЕН НА ВАЖНОСТ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ЦЕНА НА РАБОТНА СИЛА 54.3

4.5

3.5

3.0

4.0

3.0

3.6

3.7

2.9

2.7

3.0

КВАЛИФИКАЦИЯ
НА РАБОТНА СИЛА

НАЛИЧНОСТ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
РАБОТНА СИЛА

СУБСИДИИ / 
ДЪРЖАВНИ СТИМУЛИ
И ОБЛЕКЧЕНИЯ

ЦЕНА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ПРАВНА СИСТЕМА

ДАНЪЧНА СИСТЕМА

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

Фиг. 24

3

2

1

4
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Запитванията, които постъпват към Colliers International като 
консултант, от компаниите в автомобилния сектор, които 
търсят площи, са предимно ориентирани към наемане на 
готови такива, с цел стартиране на производствена дейност 
в рамките на от два до шест месеца.

На база конкретни проучвания, които Colliers International 
прави спрямо специфичните изисквания на компаниите, 
наличните площи, които могат да се предложат за наем са 
или недостатъчни като големина, или несъответстващи на 
съвременните международни стандарти. 

Причината от една страна е, че наличният сграден фонд 
е морално остарял от гледна точка на параметри на 
строителство и технически характеристики. От друга 
страна, българските предприемачи, които традиционно 
инвестират в изграждането на такива бази, все още не са 
готови да рискуват със спекулативно строителство.

Изброените причини провокират преориентиране на 
търсенето към изграждане на производствени площи по 
поръчка, съгласно конкретни изисквания на компаниите. 

4.9. Заети площи
Имайки предвид важността на наличието на подходящи 
площи и помещения, необходими за установяването 
на производствените мощности на компаниите от 

автомобилната индустрия, в изследването бяха включени 
два въпроса, които да предоставят данни за спецификата 
на използваните недвижими имоти. 

ВАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО В КАКЪВ ТИП 
ПЛОЩИ СЕ РАЗВИВА?

ПОМЕЩЕНИЯТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ СА:

ПОД НАЕМ

СТРОЕНИ ПО ВАШИ 
ИЗИСКВАНИЯ

СОБСТВЕНИ РЕНОВИРАНИ, 
СЪЩЕСТВУВАЩИ БАЗИ

26%

62%

74%

38%

Фиг. 26Фиг. 25
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4.10. Планове за инвестиции в имоти и оборудване до края на 2017 г.

Приблизително 1/3 от запитаните компании имат намерение 
да инвестират в имоти през 2017 г. –  увеличение от 3% 
спрямо миналата година. 62% от участниците не планират 
увеличаване на инвестициите в сгради, а 6% не са посочили 

отговор. Плановете за инвестиции в оборудване отбелязват 
движение в положителна насока с 9% спрямо предходната 
година. 

5. Препоръки от инвеститорите в автомобилния сектор

• Осъществяване на дългосрочни инвестиции и 
реинвестиции в перспективни, високотехнологични 
сектори от страна на бизнеса, което ще спомогне за 
подобряване на структурата на българската икономика 
като цяло;

• Осигуряване на добри условия на труд, добро заплащане 
и социални придобивки на заетите;

• Оптимизиране на нормативната среда, тъй като 
несигурността и непредвидимостта в нормативните 
изисквания затрудняват работата на бизнеса и отблъскват 
инвеститорите;

• Премахване на въведеното като антикризисна 
мярка задължение на работодателите да изплащат 
възнаграждение от 70% от среднодневното брутно 

трудово възнаграждение за първите три дни от 
временната нетрудоспособност;

• Отмяна на изискването за представяне на свидетелство 
за съдимост, тъй като води до значителна загуба на време 
и средства за предприемачите;

• Отворена комуникация в бизнес средите – обмяна на 
добри практики и идеи в рамките на различни организации 
и форуми;

• Облекчаване на административната тежест за бизнеса и 
развитие на инфраструктурата на страната; 

• Привеждане на образователната система в синхрон с 
потребностите на бизнеса (например по-висока степен на 
интеграция на дуалното обучение към традиционното).

ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДВАНЕ

ДА СЕ 
УВЕЛИЧАТ

2017 2016

ДА СЕ 
УВЕЛИЧАТ

ДА СЕ 
ЗАПАЗЯТ

ДА СЕ 
ЗАПАЗЯТ

ДА СЕ 
НАМАЛЯТ

ДА СЕ 
НАМАЛЯТ

30% 27%

68%
59%62%

50%

23%
18%

2% 2%0% 0%

Фиг. 27
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6. Заключение 

Второто поредно проучване на Colliers International, 
съвместно с Automotive Cluster Bulgaria и Pricewaterhouse-
Coopers Bulgaria, потвърждава, че автомобилният сектор 
в България отбелязва развитие като част от икономиката 
на страната и има потенциал за растеж. Географското 
местоположение на страната позволява на компаниите да 
бъдат гъвкави в своите инвестиционни решения. 

Резултатите от проведеното проучване поставят акцент 
върху данъчното облагане и разходите за труд като основни 
предимства на България за привличане на инвеститорите в 
автомобилния сектор. 

И през 2017 година продължава откриването на нови 
мощности в различни градове на страната – доказателство 
за повишения инвестиционен интерес в сектора. Например, 
в рамките само на една година, броят на заетите в завода на 
един от водещите производители на сензори и системи за 
контрол в района на Пловдив е нараснал от 30 до над 500. 

С висока степен на важност според респондентите се 
открояват и наличието, и квалификацията на работната 
сила. 

НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

Фиг. 28 Източник: Automotive Cluster Bulgaria / Colliers International 

Компания Местоположение Размер (м2)
Инвестиция 
(в млн. лв.)

Брой работещи  
(нови / всички)

Дейност

“Костал България“ ЕООД Пазарджик 15 100 23,5 300 / 1300 Лостове и модули за кормилни уредби

“Язаки България“ ЕООД Димитровград 28 986 45,5
3500 (2018 г.) 
/ 5500

Електрически инсталации

“Бер-Хелла Термоконтрол“ 
ЕООД

София 650 24 200 / 400
Електронни панели за автомобилни 
климатици

“Теклас - България“ ЕАД Кърджали 16 607 13,5 2000
Научноизследователски център; 
производство на каучукови 
съединения и пластмасови тръби

“Интегрейтид Микро-
Електроникс България“ ЕООД

Ботевград 8 500 7,6 400 / 2300
Електронни компоненти за 
автомобилната индустрия

“Сенсата Технолоджис 
България“ ЕООД

София 6 000 4,8 200 / 4500 Тестова лаборатория
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6.1. Данъчно облагане 

Корпоративен данък

Както е изложено в т. 3.4 по-горе, България облага 
корпоративни печалби с плоска данъчна ставка от 10%, която 
е една от най-ниските в ЕС.

Корпоративният данък от 10% се прилага върху данъчната 
печалба, която се изчислява, като счетоводният финансов 
резултат на дружеството (съгласно приложимите счетоводни 
стандарти) се измени (увеличи или намали) със съответните 
постоянни и временни данъчни разлики съобразно правилата 
в данъчното законодателство. Ако дружеството реализира 
данъчна загуба за съответната година, данъчната загуба 
може да се приспадне от данъчните печалби на дружеството 
за следващите пет (5) последователни данъчни години.

Данъчна амортизация се признава (приспада) за целите 
на облагане с корпоративен данък до максималната 
амортизационна норма, приложима за всяка една от 
уредените в закона 7 категории амортизируеми активи.

Разходите за лихви могат да попаднат под ограниченията 
на режима на слаба капитализация (който се прилага 
включително спрямо лихва, дължима към несвързани лица).

В режим на слаба капитализация, признаването 
(приспадаемостта) за данъчни цели на разходи за лихви, 
надвишаващи приходите от лихви, се ограничава до 75% от 
EBIT (т.е. от счетоводния финансов резултат преди приходите 
и разходите за лихви). Лихви по банкови заеми и лихви по 
договори за финансов лизинг могат да попаднат под режима 
на слаба капитализация само в случай че съответните 
договори са сключени, гарантирани, обезпечени от, или 
отпуснати по нареждане на свързани лица.

Режимът на слаба капитализация не влиза в действие, ако 
съотношението между привлечен и собствен капитал за 
съответната година не надвишава 3:1 за съответния данъчен 
период.

Разходи за лихви, които са били непризнати за данъчни 
цели през дадена година съгласно правилата за слаба 
капитализация, могат да бъдат приспаднати през следващите 
5 последователни години (в рамките на позволените за 
приспадане лихви по посочената по-горе формула). 

Корпоративният данък за съответната година подлежи на 
деклариране и внасяне до 31 Март на годината, следваща 
съответната финансова година. В България финансовата 
година съвпада с календарната година.

Дружествата следва да извършват също така авансови 
вноски на корпоративен данък на тримесечна или ежемесечна 
база в хода на годината, в зависимост от нетните им приходи 
от предходната година (при нетни приходи от продажба 
от предходната година над три (3) милиона лева се дължат 
месечни авансови вноски). Размерът на дължимия авансов 
корпоративен данък се изчислява въз основа на прогнозната 
данъчна печалба на дружеството за съответната данъчна 
година. Новоучредени дружества или дружества с нетни 
приходи от продажба под 300 000 лв. за предходната година 
са освободени от задължението да правят авансови вноски. 

Трансферно ценообразуване

Сделки със свързани лица подлежат на корпоративно 
облагане при спазване на принципа на независимите пазарни 
отношения (arm`s length principle). Съгласно този принцип, 
данъчно задължените лица трябва да бъдат в състояние да 
докажат, че условията, при които извършват услуги, продават 
стоки или прехвърлят нематериални активи на свързани 
лица, съответстват на пазарните условия, които биха се 
приложили при съпоставими сделки между несвързани лица. 
При определяне на такива съпоставими пазарни условия, 
българските органи по приходите следват принципите на 
Наръчника за трансферно ценообразуване на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), въпреки 
че България не е член на ОИСР и съответно насоките на 
Организацията не са обвързващи за страната. 

За целите на трансферното ценообразуване, пазарните цени 
се определят чрез следните методи:

• Методът на сравнимите неконтролирани цени;

• Методът на пазарните цени;

• Методът на увеличената стойност; 

• Методът на транзакционната нетна печалба; 

• Методът на разпределената печалба. 

Съгласно българското данъчно законодателство, българските 
данъкоплатци не са задължени да изготвят и подават 
документация по трансферно ценообразуване. Въпреки 
това, изготвянето на подобна документация е силно 
препоръчително, доколкото трансферното ценообразуване 
попада все по-често във фокуса на данъчни ревизии и 
проверки. 

В допълнение, скорошни изменения (в сила от 1 юли 2017 
г.) въведоха в данъчното законодателство задължения за 
съставяне и подаване на отчети по държави от международни 
групи от дружества с приходи на консолидирана основа, 
надхвърлящи 750 милиона евро (по-нисък праг от 100 
милиона лева се прилага към групи от дружества, чийто 
краен собственик е българско дружество). Отчетите по 
държави ще се обменят автоматично между страните-
членки на ЕС и други юрисдикции, участващи в обмена на 
информация. Първата година, за която отчетите по държави 
следва да бъдат подадени, е финансовата 2017-а година за 
чужди мултинационални групи (2016 г. за български групи от 
дружества). 

Данък при източника

България не облага с данък при източника дивиденти и 
ликвидационни дялове, разпределени от местни дружества 
към дружества, установени в ЕС или ЕИП. 5% данък при 
източника се прилага по вътрешното законодателство 
върху дивиденти и ликвидационни дялове във всички 
други случаи. 
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Данък добавена стойност

 („ДДС”)

Приложимата стандартна ставка на ДДС в България е 20%, 
която е близо до средното ниво за ЕС. За доставки на стоки 
към други държави-членки на ЕС, както и за износ на стоки 
към трети страни се прилага 0% ДДС. 

Регистрираните лица декларират и плащат ДДС на месечна 
основа, т.е. до 14-о число на месеца, следващ съответния 
месец. ДДС при внос на стоки се заплаща от вносителя по 
сметка на митническите органи. Вносители, регистрирани 
за ДДС цели в България, могат да приспаднат ДДС  платен 
при внос на стоки през месечната си справка-декларация, 
при спазване общите изисквания на ЗДДС. 

Ако дружество декларира резултат за съответния месец 
„ДДС за възстановяване“, започва процедура, в която 
данъкът за възстановяване се приспада от ДДС за внасяне 
за следващите два месеца. ДДС, който подлежи на 
възстановяване след двата месеца на приспадане, може да 
бъде поискан за ефективно възстановяване по банковата 
сметка на регистрираното лице. 

Местни данъци и такси

С местни данъци се облагат притежаването и прехвърлянето 
на недвижими имоти и превозни средства. Опрощаване на 
дълг и дарения също подлежат на облагане с местен данък. 

Данъкът върху недвижими имоти е дължим от 
собственика на имота в размер, определен от 
общината по местонахождението на имота в рамките 
на законоустановена граница от 0,01% до 0,45% върху 
по-високата измежду данъчната оценка или отчетната 
стойност на имота. Данъкът за собствениците на превозни 
средства се определя съобразно специфични критерии за 
всеки вид превозно средство.

Данъкът при прехвърляне на недвижим имот или превозни 
средства се определя от всяка община в законоустановена 
граница от 0,1% до 3%. Данъкът за прехвърляне на 
недвижими имоти или превозни средства обикновено е 
дължим от купувача, освен ако страните не са се договорили 
друго.

Автомобилните компании заплащат също така местни такси 
към общините за услугите по събирането, извозването 
и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на 
чистота на територии за обществено ползване. За имоти 
извън районите на организирано сметосъбиране се събира 
такса за ползване на депо за битови отпадъци и поддържане 
на чистота на територии за обществено ползване. Таксата се 
определя от всяка община поотделно за всеки вид услуга.

Eкспортно-ориентирани дружества могат да се възползват 
от опростено месечно възстановяване на ДДС. Опростената 
процедура за възстановяване се прилага за регистрирани 
лица, които са извършили облагаеми доставки на стоки до 
клиенти извън България в размер на поне 30% от общия им 
оборот за последните 12 месеца. 

Ускорено месечно възстановяване на ДДС е предвидено 
също така и за големи инвестиционни проекти, одобрени 
от българските власти (повече информация в тази връзка 
е представена в точка 6.2). Одобрените инвестиционни 
проекти могат да се възползват също така и от облекчен 
режим на самоначисляване на ДДС при внос на стоки (т.е. 
без ефективно внасяне в бюджета).

Възнаграждения за технически услуги, лихви, авторски и 
лицензионни възнаграждения, доходите от разпореждане 
с акции, дялове и редица други доходи, получени от 
чуждестранни лица с източник в България, подлежат на 
облагане с 10% данък при източника в България. Лихви и 
авторски и лицензионни възнаграждения, разпределени 
към свързани лица в ЕС, подлежат на пълно освобождаване 
от данък при източника в България, при условията на 
Директива 2003/49/ЕО, както е имплементирана в 
българското законодателство.

Дължимият данък при източника може да бъде напълно или 
частично елиминиран по силата на приложима спогодба 
за избягване на двойно данъчно облагане. Към 2017 г., 
България е сключила 68 спогодби за избягване на двойно 
данъчно облагане („СИДДО“). Ако облагаемите доходи от 
източник в България, получени от едно чуждестранно лице, 
надхвърлят 500 000 лв. на година, прилагането на данъчно 
облекчение по СИДДО изисква предварително становище 
от българските данъчни власти.
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6.2. Данъчни и други облекчения за инвестиционни проекти

Чуждестранни инвеститори в българската автомобилна 
индустрия могат да се възползват от редица облекчения, 
предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите и 
българското данъчно законодателство.

Данъчни облекчения

Българското данъчно законодателство предлага следните 
основни облекчения в сферата на  корпоративен данък и 
ДДС:

Данъчно облекчение за производствени дейности в общини 
с висока безработица

До 100% от сумата на корпоративния данък върху данъчна 
печалба, реализирана от производствена дейност, може да 
бъде преотстъпена при спазване на определени условия. За 
да се възползват от облекчението, инвеститорите трябва да 
извършват производствените дейности в общини, в които 
степента на безработица за предходната година е била 
с поне 25% по-висока от средната за страната (за 2016 г. 
това изискване е изпълнено в 174 от общо 265 общини). 
Законът за корпоративното подоходно облагане предписва 
допълнителни условия, които трябва да бъдат изпълнени 
и следва да се разгледат в повече детайли спрямо всеки 
специфичен случай (в т.ч. относно вид активи, в които се 
инвестира преотстъпеният данък, продължителност на 
инвестицията и т.н.).

Фиг. 29 Източник: Българска агенция за инвестиции
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Данъчно облекчение за наемане на безработни лица

Дружествата имат право да приспаднат от счетоводните 
си печалби изплатените заплати и размера на социално-
осигурителните и здравно-осигурителните вноски, платени 
за тяхна сметка за първите 12 месеца на наемане на лице 
по трудов договор, ако това лице е било регистрирано като 
безработно за повече от една година, било е регистрирано 
като безработно и е на повече от 50 години, или е безработно 
лице с намалена работоспособност.

Данъчно облекчение за наемане на хора с увреждания

Възможност за преотстъпване на 20% до 50% дължимия 
корпоративен данък за дружества, които наемат лица 
с увреждания. Размерът на облекчението варира в 
зависимост от броя на наетите  служители с увреждания, 
вида на уврежданията, с оглед запазване на служителите 
за срок от поне 2 години и други.  

Облекчения по ЗДДС за големи инвестиционни проекти

Инвеститори с предварително одобрени големи 
инвестиционни проекти, могат да се възползват от облекчен 
режим на самоначисляване на  ДДС при внос (вместо 
данъкът да бъде начисляван и събиран от митническите 
органи) и имат право на ускорено възстановяване на 
ДДС всеки месец (вместо общия 3-месечен период на 
възстановяване).

Други облекчения за инвестиционни проекти 

Инвеститори в автомобилната промишленост в България 
могат да се възползват от редица административни 
облекчения и фискални стимули по реда на Закона за 
насърчаване на инвестициите, при условие че изпълнят 
минималните изисквания за размер на очакваната 
инвестиция и получат сертификат за инвеститор клас А или 
клас Б от Българската агенция за инвестиции.

Препоръчително е чуждестранните инвеститори да вземат 
предвид изискванията за предоставяне на облекченията 
преди започване на инвестиционните дейности.

Разрешението за ползване на ДДС облекчението се 
издава от министъра на финансите, ако инвестиционният 
проект отговаря на предвидените за това изисквания, 
данъкоплатецът е регистриран по ДДС и няма висящи 
задължения за данъчни и осигурителни вноски и 
минималните изисквания за държавна помощ са изпълнени. 
Разрешението се издава за срок от две години.

За да се квалифицира като голям инвестиционен проект, 
инвестицията трябва да надхвърля 5 милиона лева (около 
2.5 милиона евро), да бъде завършен в рамките на две 
години, да създаде най-малко 20 нови работни места и 
да бъде финансиран със собствен капитал или външно 
финансиране (напр. финансов лизинг, заем, гаранции и т.н.).

Мерки за насърчаване на инвестиции Приложимо за

1.
Възстановяване на разходите за здравни и социални осигуровки платени за сметка на 
работодателя за период не повече от 24 месеца, като високотехнологичните инвестиции в 
общините с висока безработица имат предимство по отношение на тази мярка. 

Клас А и Клас Б

2.
Кратки административни процедури – централните и местни административни органи 
трябва да предоставят административни услуги с 1/3 по-къси срокове в сравнение с тези, 
указани в закона, освен специфични случаи, предвидени в ЗНИ.

Клас А и клас Б

3.

Индивидуални административни услуги – инвеститорът може да разчита на специално 
назначени служители, които да асистират пред съответните административни органи 
във връзка с изпълнението на инвестиционния проект (напр. инвеститорът може да 
упълномощи служителя да подава заявления, получи сертификати, разрешения и други 
документи от негово име и за негова сметка).

Клас А

4.
Придобиване на право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти – 
частна държавна или общинска собственост, директно (т.е. без организиране на публичен 
търг).

Клас А и Клас Б

5.
Финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническа инфраструктура към 
границите на местонахождението на проекта, които са нужни за имплементирането на 
един или повече инвестиционни проекта.

Клас А (също и Клас 
Б при наличие на 
определени условия)

6.
Финансово подпомагане при определени условия за обучаване на служителите за 
получаване на професионални качества, наети за новите позиции, създадени вследствие 
от направената инвестиция, вкл. и обучаващи от национални университети.

Клас А и Клас Б
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6.3. Разходи за труд 

6.4. Квалификация на работната сила 

Според резултатите от проведеното проучване, цената на 
работната сила се отличава с най-висока степен на важност 
за бизнеса. Разходите за труд в българската промишленост, 
включително автомобилната, остават най-ниските в ЕС. 
По данни на Националния статистически институт средно 
месечната заплата за първото тримесечие на 2017 година 
в българската промишленост (в това число автомобилна) е 
в размер на 880 лв. По данни на Евростат, България има 
най-ниското почасово възнаграждение в производството – 
от 7.2 лева. За сравнение съпоставимото възнаграждение в 
Румъния е 9.2 лв. на час, а в Латвия, Литва, Унгария, Полша, 
Хърватия и Чехия то е между 13 и 19 лева на час.

За ниските разходи за труд допринасят и благоприятното 
данъчно и осигурително облагане, както и фиксираната 
минимална работна заплата (МРЗ). В България доходите 

Квалификацията на работната сила се определя като 
един от факторите с най-висока степен на важност за 
развитието на автомобилния сектор. Според данни на 
НСИ за последните 6 години броят на завършилите висше 
образование (в образователно-квалификационна степен 
бакалавър или магистър) надхвърля 350 000 души, 

от трудова дейност се облагат с плоска данъчна ставка от 
10%, която е една от най-ниските в ЕС. Сборът от социалните 
осигуровки варира от 22.7% до 23.4% в зависимост от 
икономическата активност на работодателя, от които от 13% 
до 13.7% се покриват от работодателя, а 9.7% - от служителя. 
Здравната осигуровка е 8%, като 4.8% от нея се покрива 
от работодателя, а останалите 3.2% – от служителя. Общо 
осигуровките (социални и здравни) възлизат от 30.7% до 
31.4%, като от 17.8% до 18.5% се заплаща от работодателя, а 
12.9% - от работника. 

Минималната работна заплата в България към 2017 г. 
е в размер на 460 лв. или около EUR 235. За сравнение, 
минималната работна заплата в Хърватия е EUR 436, в 
Чехия е EUR 407, в Унгария е EUR 412, в Полша – EUR 454, 
в Румъния е EUR 321, а в Латвия и Литва - EUR 380. 

което представлява приблизително 5% от населението на 
страната. Засилващата се необходимост от квалифицирана 
работна ръка води до увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал от страна на участниците в автомобилния 
сектор. 
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1. Разкажете ни за дейността и историята на Yazaki в 
България. С какво страната ни привлече компанията да 
отвори производствени бази тук и как се променят тези 
фактори в годините спрямо развитието на Yazaki България? 

Язаки България започва дейността си през 2006 година 
в град Ямбол. Следва отваряне на втори завод в гр. Сливен 
през 2012 г. Постепенното навлизане на пазара доказва, че 
японският стереотип на работа е достатъчно мотивиращ 
фактор за българина да работи и да се развива в положителна 
насока. До началото на 2015 година Язаки Корпорация 
решава на база на постигнатите неоспорими резултати от 
опериращите на пълен капацитет два завода да изгради 
трети завод в близост до гр. Димитровград.

Локацията на страната ни на световната карта, 
бързоразвиващата се среда, привлекателните данъци 
за бизнеса и добрите постигнати резултати на двата ни 
съществуващи завода привлякоха Язаки Корпорация да 
инвестира милиони евро в откриването на трети завод в 
югоизточната част на България.

2. Какви са плановете Ви за развитие в следващите 5 години 
и какво е нужно, за да бъде растежът Ви устойчив?

Язаки е компания, следваща принципа на постоянното 
развитие, и именно поради този факт 2017 година идва с 
разработване и внедряване на нови проекти, свързани с 
различни технологии и нови продукти.

Фокусът ни е насочен към увеличаване дела на производство 
на кабелни инсталации за електрически автомобили, с което 
доказваме нашата социална отговорност към намаляването 
на вредните емисии от газове в атмосферата.

В трите завода на Язаки България паралелно върви 
въвеждането на нови проекти през 2017 г. Плановете на 
ръководството на Язаки са свързани с успешното реализиране 
на поетите ангажименти към нашите клиенти и борда на 
директорите в японската ни компания-майка. Инвестициите, 
които правим и ще продължим да правим, са в размери, които 
ми дават правото да заявя, че съм горд служител на компания, 
която е решила да инвестира в България.

За устойчив растеж и развитие можем да говорим само 
когато смело можем да заявим, че бизнесът ни оперира в 
една наистина стабилна бизнес и нормативна среда. Според 
мен това е един от най-сериозните и важни катализатори за 
развитието на бизнеса ни в България.

3. Какви са Вашите препоръки за подобряване на бизнес 
средата в България? Моля избройте топ 3 фактора, зависещи 
от държавата. 

1. Нормативна среда - Доказано е, че несигурността и 
непредвидимостта в нормативните изисквания затрудняват 
работата на бизнеса и отблъскват инвеститорите. Сред най-
често променяните закони, освен тези в сферата на съдебната 
система, са Кодекса на труда, Кодекса за социалното 

осигуряване, Търговския закон и други от голямо за бизнеса 
значение.

2. Първите З дни болнични за сметка на работодателя – да 
отпадне въведеното като антикризисна, временна мярка 
задължение на работодателите да изплащат възнаграждение 
от 70% от среднодневното брутно трудово възнаграждение 
за първите три дни от временната нетрудоспособност. 
Осигурителите/работодателите не могат да контролират 
издаването/редовността на болничните листове, но в 
същото време са задължени лица за първите 3 дни от 
неработоспособността;

3. Изискването за представяне на свидетелство за 
съдимост – подобно изискване за представяне на налична в 
администрацията информация води до значителна загуба на 
време и средства за предприемачите, поради което е крайно 
време да бъде отменено.  

4. Кои са “неизследваните територии” в сектор 
автомобилостроене и производство на автомобилни части 
в България, които страната ни може да използва като 
конкурентно предимство пред другите страни от Централна 
и Източна Европа, ако съсредоточи усилията си в тях? Защо?

Не бих могъл да се ангажирам с толкова общ отговор на 
въпрос, кои са неизследваните области в дадена индустрия, 
защото във век на дигитализация и постоянно навлизащи 
нови технологии няма сфера, в която да има неизследвани 
елементи. Язаки е иновативна компания, опитваща се да е 
в крак с бързо растящите нужди и увеличени очаквания на 
пазара. Затова и ние разчитаме на отделите ни разположени 
на няколко континента за развитие и въвеждане на нови 
въведения и рационализации в производството на кабелни 
инсталации.

5. Кои, според Вас, са основните механизми за справяне с 
наличието на работна ръка?

Липсата на работна ръка е проблем, наболял за всички общини 
в България. За нас конкретно като компания единственият и 
основен механизъм за справяне с наличието на работна ръка 
е да направим Язаки пример за пазара на труда в страната 
ни – да създадем привлекателни условия за привличане на 
квалифицирани кадри от всички нива и всички региони на 
страната. Основен приоритет за нас като ръководство на една 
социално ангажирана компания е да осигурим безопасна, 
здравословна и приятелска среда за осъществяване и 
съвместно постигане на поставените цели. Инвестициите в 
човешки капитал са нашият принос към бъдещето.

ВЛАДИМИР СЕДЛАРСКИ
Оперативен мениджър 
Завод на „Язаки“ в Димитровград

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА – Интервюта с мениджъри на водещи компании в сектора
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ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА – Интервюта с мениджъри на водещи компании в сектора

1. Разкажете ни за дейността и историята на Behr-Hella 
Thermocontrol в България. С какво страната ни привлече 
компанията да отвори производствени бази тук и как се 
променят тези фактори в годините спрямо развитието на 
Behr-Hella Thermocontrol България?

Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България е подразделение 
на водещия производител на климатични системи за 
автомобилния бранш BHTC със седалище в Германия. 
Компанията ни е на българския пазар от 2013 година, като на 
20 май 2015 година направихме официалното си откриване. 
BHTC изгради предприятие за производство на панели 
за обслужване и управление на климатични инсталации 
за автомобили. Към него се създаде развоен център за 
иновации, един от петте световни центъра на компанията. 
Реализираното съоръжение e първият завод в Икономическа 
зона „София-Божурище“. BHTC покрива целия процес от 
продуктовия дизайн до производството на цялостната 
система за климатичен контрол. В този процес се съчетават 
разнообразни сфери на опит – от софтуер, електроника и 
механика до всички технологии, необходими за разработката 
и производството на съществуващите и бъдещите оперативни 
и дисплейни елементи. Проведохме около двегодишно 
проучване на различни локации в Източна Европа. Страните, 
в които BHTC извършваше своя анализ, бяха Сърбия, 
Македония, Румъния, Полша, Унгария, Чехия. Спряхме се на 
България заради добрата инвестиционна среда в страната, 
добрата инфраструктура, благоприятните условия за 
развитие на бизнеса. Важен фактор при избора на България 
беше и членството на страната в Европейския съюз, тъй като 
това ни предоставя съществени предимства от логистична 
гледна точка. Трябва да спомена също, че имате много добре 
развита образователна система, благодарение на която у 
вас има много квалифицирани служители. Вече натрупахме 
доста опит в България и съм горд да потвърдя, че успяваме 
да изпълним набелязаните цели. Предизвикателствата, 
пред които се изправяме включват на първо място кризата 
на пазара на труда. В страната има глад за различни по ранг 
кадри, но до момента се справяме с проблема. Има и някои 
неуредици, свързани с инфраструктурата в Божурище, 
но и там се очертава напредък, след като правителството 
постави развитието на индустриалните зони сред своите 
икономически приоритети. 

2. Какви са плановете Ви за развитие в следващите 5 години 
и какво е нужно, за да бъде растежът Ви устойчив?

От създаването си до сега BHTC България осигури работа на 
над 350 души и получи много признания в различни конкурси 
като инвеститор и работодател. Смятаме в рамките на пет 
години наетият персонал да достигне 500 души. Съответно с 
увеличаване на персонала ще имаме нужда да инвестираме 
и в допълнителни сгради. Планираме изграждането на 
още производствени помещения с площ 7000 кв.м. И така, 
когато достигне пълния си капацитет, нашата база тук ще 
стане един от големите членове на глобалното семейство на 

МАРТИН НИЛАНД
Генерален мениджър 
BHTC България

BHTC: ние вече разполагаме с производствени и развойни 
подразделения в Германия, САЩ, Мексико, Индия, Китай 
и Япония. Компанията осъзнава важността на човешкия 
капитал и се стараем да поддържаме стандарти на 
европейско ниво, що се отнася до социалната политика за 
нашите служители. В годините се стремим да разработваме 
и подобряваме комплексна програма за човешките ресурси, 
подпомагаме различни дейности на Община Божурище и 
развиваме благотворителни каузи.

3. Какви са Вашите препоръки за подобряване на бизнес 
средата в България? Моля избройте топ 3 фактора, зависещи 
от бизнеса и топ 3 - зависещи от държавата. 

Това, с което фирмите могат да допринесат за бизнес средата 
в България, са дългосрочните инвестиции и реинвестициите 
в перспективни, високотехнологични сектори, с което ще 
спомогне за подобряване на структурата на българската 
икономика като цяло. Вторият важен фактор е мотивацията 
на хората, осигуряването на добри условия на труд, добро 
заплащане и социални придобивки на заетите. Само така 
можем да разчитаме на позитивни резултати в дългосрочен 
план. Не на последно място, фактор от приоритетно значение 
е отворената комуникация в бизнес средите – обмяна на 
добри практики и идеи в рамките на различни организации 
и форуми. Що се отнася до държавата – тя е много важен 
играч по отношение на бизнеса. От нея се очаква най-вече да 
облекчава административната тежест за бизнеса и да развива 
инфраструктурата на страната, която е жизненоважна 
за бизнеса. Но може би днес на първо място се откроява 
ролята й за привеждане на образователната система в крак 
с потребностите на бизнеса. Една такава стъпка е дуалното 
обучение. BHTC България редовно осигурява подкрепа 
за проекти в тази посока. България има изключително 
много предимства пред своите съседи и подобряването 
на образователната система ще спомогне за по-пълната 
реализация на нейния капацитет. 

4. Кои, според Вас, са основните механизми за справяне с 
наличието на работна ръка?

Един от основните проблеми за нас е да намерим млади 
инженери, владеещи английски език на добро ниво. При 
нас английският е задължително условие, защото работата 
изисква ежедневна комуникация с колегите от централата 
и другите представителства. За жалост в техническите 
университети не се набляга много на езиковата подготовка. 
Също така, новозавършилите студенти често имат само 
теоретични познания и не са били на стаж по време на 
следването. За да се разреши този проблем, е необходимо 
по-добро сътрудничество между бизнеса и образователните 
институции и ВНТС вече работи активно в тази посока. 
Друг проблем е намирането на т.нар. тесни специалисти 
за производството с познания по електроника. В България 
липсва такава категория служители и въвеждането на 
дуалното обучение би разрешило този проблем.
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