
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от Австрия ››› 

Бизнес възможности ››› 

Актуални и бъдещи съ-

бития ››› 

Публикации и видеа ›››  

Полезни връзки ››› 

No.15 – март 2019 

г.

  

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA SOFIA 

БИЗНЕС НОВИНИ ОТ АВСТРИЯ 



 
ADVANTAGE AUSTRIA SOFIA 
 

      
2/17 

  

УВОДНИ ДУМИ 
 

 

Драги читатели, 
 

При правителството Курц/Щрахе в австрийската икономическа политика 

се забелязват белези на класова борба. Например обединяването на об-

ластните здравноосигурителни каси в провинциите беше решено без до-

питване до социалните партньори – спестяванията, които ще се получат 

в следствие на това са под въпрос. Последно празничния ден Разпети 

петък беше отнет на австрийците протестанти, за да имат всички еднакъв 

брой празници, което предизвика възмущението на работническата ка-

мара и на левите партии. Възмущението обаче няма да трае дълго. 

 

Недостигът на специалисти в Австрия за 70% от фирмите представлява реална заплаха. Според 

допитване на E&Y една трета сред малките и средни предприятия имат сериозни проблеми да на-

мерят сътрудници. Всяко пето предприятие назначава бежанци, при което Виена значително изп-

реварва провинциите. Браншовете, в които най-често се назначават лица с право на убежище, са 

здравния сектор и туризма. Съответно предприятията от тези браншове подкрепят професионал-

ното обучение на бежанците с право на убежище (52% силно, 25% по-скоро да).  

 

Австрийските градове обмислят мерки срещу отдаването под наем чрез онлайн платформата air 

bnb. Често частни собственици отдават под наем не само отделни жилища, но и дават под наем с 

търговски цели, без обаче да плащат затова дължимите данъци за хотелиерство или за наемател-

ните договори. Така държавата губи приходи от данъци. Съд в австрийската провинция Тирол за 

пръв път отсъди, че краткосрочното отдаване под наем на жилища с търговска цел трябва да бъде 

придружено със съответното разрешение за упражняване на дейността. Засега няма указателни 

съдебни решения по тези случаи, тъй като все още не се е налагало решение на Върховния съд. 

 

Излизането на Великобритания от ЕС ще бъде голям удар за Австрия – дори и да протече уредено. 

Брекзит приближава и по австрийската телевизия се излъчват интервюта с фирми, които ще бъдат 

засегнати негативно, но също така и с някои компании, които биха могли да спечелят и да поемат 

поръчки, които преди това са били давани на британски фирми. Брекзит във всеки случай е една 

от причините за очакваното забавяне на икономическия растеж в Европа през тази година.  

 

Австрия след Франция планира самостоятелно да обложи с данъци дигиталните гиганти Apple, 

Амазон и Фейсбук. ЕС засега не може да вземе и най-малкото общо решение по въпроса. Там къ-

дето Португалия и Гърция блокират решения на ЕС под диктовката на Китай, Ирландия го прави 

заради американски инвеститори. Русия подкрепя националистически и враждебни на ЕС партии 

доказано с финансови средства. А Великобритания напуска ЕС. При това е толкова наложително 

Европа да действа обединено. Но явно на трите световни сили и на националистическите движе-

ния в Европа успешно се е отдало да манипулират гражданите на ЕС. 

 

Накрая бих препоръчала по повод Международния ден на жената статия в DER STANDARD, в която 

се сравняват големите разлики в заплащането в Австрия с тези в други страни членки на ЕС и най-

https://derstandard.at/2000099147399/Die-schwierige-Vermessung-des-Gender-Pay-Gap
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вече с Исландия. Българската статистика по този въпрос не ми е позната, обаче знам, че в Бълга-

рия повече жени са на ръководни постове в икономиката, отколкото в Австрия.  

 

Желая Ви приятно четене! 

 

Ваша Улрике Щрака 

 

 

 

НОВИНИ  
 

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В АВСТРИЯ ЩЕ СЕ ЗАБАВИ ПРЕЗ 2019  

Икономическият растеж в Австрия през 2019 се очаква да достигне едва 2 % или по-малко. Това 

прогнозират местните научно-изследователски институти по икономика. За 2018 очакват растеж 

от 3 %. Безработицата ще продължи да намалява, дори по-бързо от очакваното. Най-голям риск 

при прогнозирането представляват Брекзит и международните търговски конфликти. 

През 2018 австрийската икономика е отбелязала значително по-висок растеж от средния за стра-

ните от еврозоната. През 2019 се очаква темпото между страните да се изравни. Особена заплаха 

представлява ескалацията на търговския конфликт между САЩ и Китай, както и евентуални до-

пълнителни мита в търговията между САЩ и Европа. 

Австрийската конюнктура се поддържа от частното потребление, което от своя страна профитира 

от силното нарастване на заетостта, увеличаващите се реални доходи и високото доверие на пот-

ребителите.   

 

ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА "ДИГИТАЛНА АВСТРИЯ" ПРЕДВИЖДА ШЕСТ СТЪПКИ 

Австрия изостава в процеса на дигитализация според становище на федералното правителство. 

Поради това е набелязан план от шест стъпки, който да обхване области като aдминистрацията, 

сигурността, инфраструктурата, образованието, обществения живот и иновациите. Дигитализаци-

ята следва най-вече да намали бюрокрацията за предприятията. Наред с дигитализацията важни 

акценти представляват данъчната реформа и социалните грижи. Беше създадена Агенция по ди-

гитализация, която да улесни достъпа на предприятията до дигиталните процеси.  

 

ОТ ЕЛЕКТРОННО КЪМ МОБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО  

През следващите дни австрийското правителство ще представи онлайн платформата  

oesterreich.gv.at. На нея ще бъдат обединени съществуващи електронни услуги за граждани, 

предприемачи, както и правно-информационната система. Десетте най-ползвани от гражданите 

административни услуги – като например заявка за задграничен или личен паспорт, промени в 

адресната или за автомобили регистрация, - ще бъдат достъпни не само онлайн, но и чрез раз-

лични мобилни устройства. Достъпът ще бъде улеснен чрез еднократна регистрация (single-sign-

on SSO). Също така в бъдеще различни услуги на електронното правителство на провинциите и 

общините ще бъдат уеднаквени.  

 

  

https://oesterreich.gv.at/
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АВСТРИЯ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБАТА НА НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ  

От 1 януари 2020 г. Австрия въвежда забрана за продажбата на найлонови торбички в магазинната 

мрежа. Правителството обмисля също така да въведе забрана за използването на ПВЦ микрочас-

тици при продуктите за козметика и почистване. Единственото изключение ще представляват тор-

бичките произведени от напълно разграждащ се материал. Според австрийското министерство на 

околната среда тази мярка ще доведе до спестяването на 7.000 тона отпадъци от найлонови тор-

бички.. 

Австрийските фирми, които произвеждат машини за пластмаси следва да се приспособят към но-

вата ситуация. Някои от тях вече си сътрудничат с университети с цел разработването на нови ма-

териали, които да се използват при производството на торбички. 

 

СУБСИДИИ ПРИ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ: ГОРНАТА ГРАНИЦА Е ПРИ ЦЕНА 

ОТ 50.000 ЕВРО 

От държавния бюджет на Австрия през следващите две години ще бъдат предоставени 66 милиона 

евро субсидии при покупка на електроавтомобили. Министерството на транспорта и околната 

среда искат да субсидират закупуването на електроавтомобили през 2019 и 2020 с общо 65,5 мил. 

евро. От тях 40,5 мил. ще постъпят от транспортното министерство, а 25 мил. евро от министерст-

вото на околната среда. Освен това на вносителите на автомобили и мотоциклети, както и на тър-

говците със спортни стоки са обещани отстъпки в размер на 27,5 мил. евро. 

 

ПОД 1/5 ОТ ВИСШИЯ МЕНИДЖМЪНТ В ЕС Е СЪСТАВЕН ОТ ЖЕНИ 

Близо 9,4 мил. души в ЕС са на ръководни позиции като 6 мил. от тях се заемат от мъже (64 % от 

всички мениджъри), а 3,4 мил. от жени (36 %) по информация на Евростат. 

Най-много жени на ръководни позиции има в Латвия (56 %), която е единствената европейска 

страна, където на това ръководно ниво преобладават жените. На второ място се нареждат Бълга-

рия и Естония (с 49 %) всяка. 

Точно обратното, жените са по-малко от една трета от мениджърите в редица страни като Гърция 

и Австрия са на последно място (32 % всяка).   

 

АВСТРИЯ СЕ ЧИСЛИ КЪМ ЕДНИ ОТ НАЙ-НЕЗДРАВОСЛОВНИТЕ СТРАНИ В ЕС 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) публикува своя отчет „Health 

at a Glance“ за положението в здравеопазването в европейските страни. При психическите забо-

лявания Австрия е на едно от първите места. Виенската лекарска камара изтъкна също така воде-

щата позиция на Австрия при злоупотребата с алкохол, пушене и нездравословно хранене. 

 

АВСТРИЯ РАЗСЛЕДВА „АМАЗОН“ ЗА НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ 

Австрия разследва американската компания за онлайн търговия „Амазон“ за злоупотреба с доми-

ниращото си положение на пазара. Антимонополният орган на страната след консултации с Евро-

пейската Комисия и германските колеги, които през ноември м.г. стартираха подобно разследване, 

проверява оплаквания, че „Амазон“ приоритетно продава продукти със собствената си марка и 

умишлено пречи на работата на търговци на дребно. 

 

ТЪРГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 5G МРЕЖА В АВСТРИЯ ДОНЕСЕ 188 МИЛИОНА ЕВРО И НЕОЧАКВАНИ 

УЧАСТНИЦИ 

В Австрия като една от първите европейски страни се проведе търг за необходимите честоти за 

изграждане на 5G мрежа. Търгът донесе на държавата 188 мил. евро, 135 мил. повече отколкото 

правителството беше заложило в бюджета. 
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Проведеният търг разпредели общо 39 блока от по 10 MHz в честотната лента от 3.5 GHz, като 

вследствие на спечелването му A1 Group прави поредната стъпка към по-бързото въвеждане на 

новата технология. 

Неочаквано в търга наред с големите мобилни оператори като А1, Т-Мобайл и „3“ взеха участие и 

Salzburg AG, горноавстрийската Liwest, Graz Holding, както и нискотарифната Spusu/Mass, като си 

осигуриха регионални честоти. 

 

АВСТРИЙСКИТЕ ПОЩИ ВЗИМАТ ДХЛ АВСТРИЯ 

Това че ДХЛ иска да се изтегли от Австрия, явно има директна връзка с навлизането на Амазон 

на пазара. През есента на миналата година гигантът в онлайн търговията навлезе и в доставките 

на австрийския пазар като доставяше самостоятелно пакети във Виена и околностите от нов раз-

пределителен център в Долна Австрия. Сега Австрийските пощи планират да придобият ДХЛ Авс-

трия, при което ще достигнат около 70 % пазарен дял. Във връзка с това предстои да се произ-

несе Комисията за защита на конкуренцията. 

 

РЕНЕ БЕНКО ЩЕ ПРИДОБИЕ НЕБОСТЪРГАЧА КРАЙСЛЕР В НЮ ЙОРК 

Инвеститорът в недвижими имоти Рене Бенко от Тирол ще закупи легендарната сграда на 

Крайслер в Ню Йорк според информация на Ройтерс. Фирмата на Бенкос Сигна ще придобие ле-

гендарната сграда заедно с американската фирма РФР за около 150 мил. долара (около 133 мил. 

евро). 

Рене Бенко е собственик на германската търговска верига Karstadt, има дялове в германската 

верига Galeria Kaufhof и последно е придобил мебелната верига Kika/Leiner. 

Във Виена му принадлежи Park Hyatt Vienna – предишната Банк Аустрия Централа, както и бив-

шата Пощенска спестовна каса, изградена от Ото Вагнер. 

В медийната област участва в австрийските ежедневници „Kроне“ и „Kуриер“. 

В неговата фирма Сигна работят около 45.000 души и според „Handelsblatt“ през 2018 е имал пе-

чалба от 1,12 мрд. евро след удържане на данъците. 

 

B&R INDUSTRIAL AUTOMATION GMBH ПОКАЗВА СОЛИДЕН РАСТЕЖ 

Производителят на индустриална електроника отбеляза през изминалата година солиден растеж 

при всички продукти, сегменти и браншове. Списъкът с клиенти се e увеличил с 300 нови фирми и 

на площ от 38.000 квадратни метра се изгражда новия Център за развойна и изследователска дей-

ност. Също така през тази година се очаква да бъде надхвърлена бройката от 4.000 служители. Този 

напредък осигурява известни предимства на предприятието във фирмената група ABB, например 

при вземането на производствени решения, при развойната дейност, както и при маркетинга. 

 

INFINEON ИНВЕСТИРА В НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ 

Производителят на полупроводници Infineon печели от голямото търсене например на чипове за 

автомобилната индустрия. Това постоянно търсене беше причина за нарастване на печалбата през 

последната година. През предстоящата година концернът предвижда нарастване на оборота с 11%. 

Infineon инвестира също така и в нови производствени възможности и нови предприятия, напри-

мер в Дрезден или във Вилах. До 2021 г. следва да бъдат създадени 750 допълнителни работни 

места. Infineon ще инвестира допълнително и в нови технологии, като например свързващи полуп-

роводници въз основата на силициумкарбид и галиумнитрид. При това концернът основно ще се 

насочи към разширеното използване на възобновяеми енергии, както и към автомобилната индус-

трия, тъй като в електрическите автомобили се използват все по-често продукти от силициумкар-

бид. Infineon се стреми през следващите пет години да постигне серийно производство на тези 

продукти и така да увеличи оборота. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА ЕЛЕКТРОНИКА MELECS EWS ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ФАБРИКА 2018 

Производителят на електроника от Бургенланд Melecs EWS GmbH спечели годишно присъжданата 

награда за производство Фабрика 2018. Особено убедителни бяха собствената разработка и внед-

ряването на производствено управляваща система, както и впечатляващото използване на „ро-

боти сътрудници“. На 2. място е новото предприятие на машиностроителния гигант Kottingbrunner 

Elastomermaschinenbau Maplan GmbH, който представя промяната от монтажа на фиксирано място 

до тактовото производство (за 12 дена 12 такта). В категорията „Efficient Factory 2018“ печеливша 

фирма беше Voestalpine Weichensysteme. Отличието "Smart Factory 2018" беше присъдено на 

Melecs EWS. Победата в категорията „Green Factory 2018“ беше завоювана от Maplan. 

Наградата за роботика в категорията „предприятие“ спечели фирмата от Горна Австрия TGW, която 

представи иновативната система (Rovolution) – интелигентна, самообучаваща се и особено гъв-

кава. 

 

PLASSER&THEURER НАЗНАЧАВА ЗА НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БИВШ ЧЛЕН НА УПРАВИ-

ТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАПШ 

Световният лидер при производството на машини за строителство на ж.п. линии има нов изпълни-

телен директор: Томас Шьопф се мести от Капш КариерКом в ръководството на Plasser & Theurer 

като наследява на това място Герхард Полтерауер. Производителят на машини за строителство на 

ж.п. линии Plasser & Theurer с фирмена централа във Виена и основен завод в Линц от 1 януари е 

с нов изпълнителен директор. Томас Шьопф като Chief Sales Officer (CSO) отговаря за цялостните 

продажби, както и за ремонтната дейност. Последната позиция на Томас Шьопф е била в Управи-

телния съвет на Капш КариерКом като Chief Operating Officer (COO). 

 

ХУБЕРТ ПАЛФИНГЕР СТАРШИ ПЛАНИРА ДА РАЗВИВА ПОДДРЪЖКАТА НА КОРАБИ В ГЛОБА-

ЛЕН ПЛАН СЪВМЕСТНО С КИТАЙСКИ КОНЦЕРН 

Хуберт Палфингер старши, един от собствениците на фирма Палфингер АД в Залцбург /която има 

два филиала в България/ стартира с китайския концерн IMC-YY ново предприятие, което ще е спе-

циализирано в поддръжката на кораби. Седалището на новата фирма ще е в Сингапур и няма нищо 

общо с Палфингер АД в Залцбург. Палфингер е инвестирал 350 милиона евро в развитието на на-

чинанието.  

Подобно на въздухоплаването при самолетите и при корабоплаването за поддръжката на танкери 

и контейнери е валидно правилото „Времето е пари“. Фирмата Salzburger Hubert Palfinger Tech-

nologies (HPT) се стреми чрез създаването на джойнт венчър с китайска фирма да завоюва светов-

ния пазар за поддръжка на кораби чрез високотехнологични иновации. 

 

СВЕТОВНО ИЗВЕСТНАТА ФИРМА ЗА СКИ АТОМИК СТАВА КИТАЙСКА СОБСТВЕНОСТ 

Aмер, финландският концерн-майка на Атомик става китайска собственост. Китайският конзор-

циум за придобиване под ръководството на фирма Анта Спортс, една от водещите фирми при про-

дажбата на спортни артикули, обяви, че купува 94,38 % от акциите на компанията. Така и фабриката 

за ски в Чепеларе, която досега беше под шапката на Амер Спортс, сменя собственика си. 

 

EVN БЪЛГАРИЯ - КАК ДА НАМАЛИМ ИЗЛИШНОТО ХАРЧЕНЕ НА ТОК 

Как с няколко лесни стъпки можем да оптимизираме разходите си за ток, информират от ЕVN 

България. Съветите са разделени в две основни групи, относно потреблението: на електроенер-

гия и на топлинна енергия. Ето какво би намалило излишното харчене на ток например: При от-

съствие от дома не спирайте изцяло климатика, а намалете градусите на отопление. По този на-

чин помагате на компресора да работи ефективно, външното тяло не замръзва и поддържате оп-

тимална температура в помещенията. Повече информация на следния ЛИНК. 

 

https://www.actualno.com/business/kak-da-namalim-izlishnoto-harchene-na-tok-news_723712.html
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БРАНШОВИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В АВСТ-

РИЯ? 

 

Секторът ИКТ в Австрия създава 8,6 % добавена стойност. Като технологии с широко приложение 

ИКТ оказват влияние и на други сектори и допринасят за увеличаване на производителността. В 

общ икономически план тези технологии създават производствена стойност от 36,6 мрд. евро и 

около 290.000 работни места в Австрия. 

 

 

Научно-развойната дейност е в основата на успеха на този бранш. Австрийското дружество за 

субсидиране на развойната дейност (FFG) поставя Австрия сред топ 3 на европейските ИКТ на-

учно-изследователски центрове – при производството на чипове например научно-изследова-

телската квота е около 15 до 20%.  

 

Австрийските доставчици на ИКТ в голяма степен са успели да завоюват със своите продукти 

световни върхове. Спектърът на тези продукти и решения е много широк: от производството на 

полупроводници до иновативен софтуер като разработване на нови апликации, от автоматизация 

до системи за достъп. Така например австрийско ноу-хау има в много смартфони – под формата 

на полупроводникови платки от AT&S, NFC-компоненти от NXP или сензори от Austria Micro Sys-

tems. Също така системи за достъп на обществени места – за ски лифтове, стадиони или аеро-

гари – нерядко са оборудвани с технологии „Made in Austria“ от SKIDATA.  

Фирмата Fabasoft например е една от водещите в разработката и доставката на софтуер за cloud 

services в Европа за дигитален контрол на процеси, документи и мениджмънт на данни. Фирмата 

беше основен участник при въвеждането на електронното правителство в Австрия.  

Присъствието на международни концерни като Infineon, Siemens, Philips или Microsoft допълни-

телно засилват ролята на Австрия като притегателен център за ИКТ.  

 

Тази седмица от 14.-15.03.2019 във Виена в Стопанска камара Австрия ще се проведе форума 

B2B SOFTWARE DAYS.  

 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛНИЯТ СЕКТОР В АВСТРИЯ - ДВИГАТЕЛНА СИЛА ЗА РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ 

 

В машиностроенето в Австрия са заети 79.000 лица, секторът генерира приходи от 21.5 мрд. евро 

и създава 14 % от добавената стойност в индустриалния сектор, което е много по-високо от сред-

ното ниво за ЕС. Други 14.000 работни места са свързани с ремонта и поддръжката на машини. 

Машиностроителният бранш е стабилен, добре плащащ работодател с широкоспектърна продук-

това гама, с редица водещи фирми на световния пазар и много високо ниво на иновативност, 

един от най-продуктивните, създаващи висок растеж индустриални сектори. Въз основа на висо-

кокачественото си продуктово портфолио, машиностроителните компании в Австрия могат да се 

откроят в сравнение с конкурентите, като се опитват да използват ценови предимства и до го-

https://www.ffg.at/
https://ats.net/de/
https://www.nxp.com/
http://ams.com/eng
https://www.skidata.com/de-at/
https://www.fabasoft.com/en
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ляма степен компенсират загубите на пазарен дял при стандартните продукти. Един от индикато-

рите за успех от 1990г. насам е постоянното нарастване на приходите от износ, които в момента 

достигат 4.5 мрд. евро. 

Висококачествени нишови продукти 
Машиностроителните фирми в Австрия произвеждат капиталови стоки за почти всички индустри-

ални и търговски сектори. Продуктовото портфолио обхваща както помпи, строителни и селскос-

топански машини, така и цялостни системи за индустриално производство. Също така предлага-

ните услуги се развиват от стандартни услуги до индивидуално разработени операции за предп-

риятия. Палитрата се допълва например от различни видове потребителски стоки като фурни или 

везни за домашна употреба. Австрийският машиностроителен сектор няма тясна специализация 

и приходите идват от различни продуктови групи.  

Тази промишленост включва също така различни компании, които са постигнали значим глоба-

лен успех в техния производствен сегмент. Сред десетте най-добри примера са Andritz с техните 

машини за производство на целулоза и хартия, Engel Group, специализирана в производството 

на машини за отливане на пластмасови детайли под налягане, както и производителят на въжени 

линии Doppelmayr. Този списък лесно може да бъде допълнен с по-малки компании извън де-

сетте най-добри. 

 

Търговският отдел при Австрийско посолство кани заинтересовани български фирми от сектор 

машиностроене да се срещнат с австрийските фирми на Австрийския групов щанд в рамките на 

изложението МАХТЕХ & ИНОТЕХ от 15.04. - 18.04.2019 г.. Допълнителна информация ще намерите 

на следния ЛИНК. 

 

 

 

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

 

Kapsch CarrierCom AG 
 

Фирма Kapsch CarrierCom от групата Kapsch Group е работещ в глобален мащаб доставчик на ця-

лостни телекомуникационни решения за критично важни мрежи.  

С иновативни технологии, продукти и услуги се покрива цялата верига за съз-

даване на стойност от проектирането и разработката до изграждането и техническото обслужване 

виж повече.  

   

 

 

Werner & Weber GmbH 
 

 
Фирма Werner & Weber от вече над 30 години се занимава с 

разработката и производството на иновативни продукти за съ-

биране на отпадъци, както и с проектирането и продажбата на 

съоръжения за извозване на отпадъци. Нашата програма обх-

https://www.andritz.com/group-en/gr-andritz-ag-vienna
https://www.engelglobal.com/de/at.html
https://www.doppelmayr.com/en/the-group/subsidiaries/austria/
https://www.advantageaustria.org/bg/events/2019_04_Mach_Tech.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/kapsch-carriercom-ag.business-opportunities.bg.html
http://www.kapschcarrier.com/
http://www.werner-weber.com/
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ваща мобилни и стационарни преси за отпадъци за уплътнени-

ето в контейнери, претоварни станции за отпадъци, винтови 

уплътнители, както и богат асортимент от контейнери за раци-

оналното събиране и извозване на отпадъците виж повече. 

 

 

Leitner GmbH 
 

 

Иновация от 1888 г. Въжените линии на LEITNER ropeways днес се 

използват по целия свят и изпълняват различни задачи с устойчив 

успех. Изцяло в духа на традицията на предприятието те транспор-

тират скиорите и сноубордистите удобно, сигурно и бързо до пис-

тите. Все по-често въжените линии на LEITNER ropeways се изпол-

зват и за алтернативни цели. Те превозват пътници до туристичес-

ките забележителности и помагат за решението на транспортните 

проблеми в урбанизираните райони виж повече. 

 

 

Vorarlberg Tourismus GmbH 

 

 

Фирма Vorarlberg Tourismus е Вашият компе-

тентен партньор за контакти. Федерална про-

винция Форарлберг се радва на благоприятно 

местоположение между езерото Бодензее и 

Алпите, в добро съседство с Германия, Швей-

цария и Лихтенщайн. На едно сравнително 

малко пространство Форарлберг обединява 

изумително многообразни ландшафти. Фо-

рарлберг поддържа дългогодишни културни 

традиции, простиращи се от музиката до лите-

ратурата виж повече. 

 

 

Fries Kunststofftechnik GmbH 

Фирма Fries разработва и произвежда богато портфолио от 

иновативни продукти, които се продават в международен 

мащаб. Предприятието е подразделило стопанската си дей-

ност в областите на гастрономията, индустриалните кош-

ници (за почистване на индустриални части), опаковките и 

формованите техническите изделия виж повече. 

 

 

  

https://www.advantageaustria.org/bg/company/werner-weber-gmbh.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/leitner-gmbh-3.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/vorarlberg-tourismus-gmbh.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/fries-kunststofftechnik-gmbh.business-opportunities.bg.html
http://www.leitner-ropeways.com/
http://www.vorarlberg.travel/
http://www.fries-kt.com/
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Trenkwalder Group AG 

Ние сме международно действащ доставчик на цялостни услуги за HR, който покрива нуждите на 

клиентите и кандидатите по отношение на съвременната икономика чрез настаняването на подхо-

дящи кандидати с висока компетентност по отношение на процесите и консултациите.  

Чрез международната си експозиция ние сме в състояние да предос-

тавим нашите услуги на различни езици в различни страни. Нашият подход е една компания, един 

пазар виж повече. 

 

 

Hotel Ambassador BetriebsgmbH 
 

Минало и настояще, изкуство и наслада – изживейте особената ориги-

налност на един първокласен хотел в сърцето на Виена. Богатият на 

традиции Ambassador Hotel се намира в историческия център на града, 

между площада Щефансплац и Държавната опера и е идеалната из-

ходна точка за посетителите на Виена. Независимо дали става дума за 

частна вечеря или бизнес среща – елегантната атмосфера на ресто-

ранта и на банкетните зали предлага подходящата рамка за всеки по-

вод виж повече. 

 

 
 

 

 

InterTech Handels GmbH 
 

    
Фирма InterTech Austria е партньор за контакти в областта на задвижващата техника (съедини-

тели, механизми за свободен ход, затегателни приспособления), мехатрониката (контактни пръс-

тени, резолвери), измервателната техника (ротационни енкодери, сензори за преместване и ъгъл 

на завъртане), както и крановата и подемно-транспортната техника (барабани за кабели, товаро-

подемни куки, ограничения за товари) виж повече. 

 

 

Vogelbusch Biopharma GmbH 
 

Фирма VOGELBUSCH BIOPHARMA GmbH е работещо в световен мащаб предприятие в областта на 

изграждането на индустриални съоръжения със специално фокусиране върху биотехнологичните 

съоръжения (Upstream, Downstream, Utilities) за фармацевтичната промишле-

ност. Фирма VOGELBUSCH BIOPHARMA покрива всички фази на планирането 

(концепция, основен проект, подробен проект) на един проект от изграждането на 

нови съоръжения, през преустройството и разширяването до реализирането на 

съоръжения и въвеждането им в експлоатация виж повече. 

 

 

https://www.advantageaustria.org/bg/company/trenkwalder-group-at.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/hotel-ambassador-betriebsgmbh.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/inter-tech-handels-gmbh-buro-wien.business-opportunities.bg.html
https://www.advantageaustria.org/bg/company/vogelbusch-biopharma-gmbh.business-opportunities.bg.html
https://www.trenkwalder.com/
http://www.ambassador.at/
http://www.intertech-austria.at/
http://www.vogelbusch-biopharma.com/
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Commend Österreich GmbH 

Фирма Commend разработва и произвежда системи за бе-

зопасност и комуникационни системи за защита на хората, 

сградите и имуществото. Фирма Commend International 

GmbH е основана през 1971 г. и е един от най-големите дос-

тавчици на интерком системи в света. Фирма Commend 

Österreich GmbH е отговорна за пазарите в региона на Цен-

трална и Източна Европа виж повече. 

 

 

 

ОТМИНАЛИ ПРОЯВИ  
 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ 

 

На 10 януари 2019 пред повече от 20 български медии бяха представени резултатите от анкетата 

за бизнес климата в България проведена сред клонове на австрийски фирми. Пресконференцията 

се проведе в логистичния център на фирма cargo partner. Така на място журналистите можаха да 

се запознаят с предизвикателствата, които предлага българският пазар пред конкретен авст-

рийски инвеститор. Изпълнителният директор на voestalpine VAE говори също така за своя опит в 

страната. Търговският съветник г-жа Улрике Щрака представи анкетата, чийто основни теми не-

достиг на работна ръка и върховенство на закона не бяха изненада. 

 

  
 

  

https://www.advantageaustria.org/bg/company/commend-osterreich-gmbh-4.business-opportunities.bg.html
http://www.commend.at/
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 СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ С АВСТРИЙСКИ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

На 16 януари 2019 Президентът Румен Радев 

проведе среща с австрийски инвеститори в 

България, на която бяха обсъдени труднос-

тите и предизвикателствата пред бизнеса. 

Търговският съветник г-жа Улрике Щрака 

представи пред държавния глава анкетата 

за бизнес климата проведена сред клонове 

на австрийски фирми в България, чието 

ясно послание е: за да се привлекат повече 

инвестиции България трябва да се бори с 

корупцията, да осигури върховенство на за-

кона и да намали бюрокрацията. Президен-

тът Радев изтъкна, че недостигът на работна 

ръка може да бъде преодолян чрез конку-

рентни работни условия и по-добро запла-

щане. Австрия е вторият по големина инвес-

титор в България, с инвестиционен дял от 

11,7 % и общо 5,7 мрд. евро инвестиции. 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ВЪВ ФИЛИАЛИ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 

 

  
 

На 23 януари 2019 в Стопанска камара Австрия във Виена се проведе кариерен форум за български 

студенти в Австрия и желаещи да работят във филиали на австрийски фирми в България, органи-

зиран от ADVANTAGE AUSTRIA София и българското посолство във Виена. Презентираха се 7 во-

дещи австрийски фирми в България, а българските участници бяха около 150. Заместник-минис-

търът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова изнесе доклад за предизвикателст-

вата на трудовия пазар в България. 
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ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

 

От 6 до 7 февруари 2019 г. във Варна се проведе годишна конференция на земеделските произво-

дители в България. 5 австрийски фирми получиха възможност на тази национална среща да уста-

новят делови контакти с потенциални партньори от бранша. 

  
 

СКИ ABC В БОРОВЕЦ  

 

На 9 март 2019 се проведе традиционният Ски ABC в Боровец. 30 ентусиазирани представители на 

австрийски фирми в България взеха участие в предизвикателни спускания по пистите на Боровец. 

При греяно вино и приятна атмосфера в ресторанта на Петър Попангелов бяха осъществени много 

контакти. 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  
 

 

БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА B2B SOFTWARE DAYS ВЪВ ВИЕНА 

От 14.03. - 15.03.2019 във Виена ще се проведе форум за международно коопериране в областта 

на информационните технологии. Български ИТ фирми ще имат възможността да се запознаят с 

австрийското ноу-хау в тази област. При интерес моля пишете ни на sofia@advantageaustria.org. 

 

СТОПАНСКА МИСИЯ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ EE&ВЕИ / SAVE THE PLANET / ИН-

ТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ  

От 16.04. - 18.04.2019 г. в София ще се проведат изложенията EE&ВEИ / „Save the Planet“ / „Инте-

лигентни градове“ за техника за околната среда, икономика на отпадъците, интелигентно строи-

телство, енергийна ефективност, вода и възобновяема енергия. Търговският отдел на Австрийско 

посолство организира австрийски щанд и каталожно изложение. При интерес пишете ни на  

sofia@advantageaustria.org. 

 

АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО MACHTECH & INNOTECH  

От 15.04. - 18.04.2019 г. Търговският отдел на Австрийско посолство организира в София Авст-

рийски групов щанд в рамките на изложението МАХТЕХ & ИНОТЕХ. Допълнителна информация ще 

намерите на следния ЛИНК. 

 

БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА КОНГРЕСА FUTURE OF BUILDING ВЪВ ВИЕНА 

От 04.06. - 05.06.2019 във Виена ще се проведе форум за международно сътрудничество в областта 

на строителството. Български специалисти от бранша ще имат възможността да се запознаят с ав-

стрийското ноу-хау в тази област. В програмата на първия ден са планирани презентации по акту-

ални теми, innovation work-shops, B2B срещи. За втория ден са предвидени посещения на рефе-

рентни обекти в/около Виена под надслов green building, smart cities, 3D printing, refurbishment и 

др. Участие в конгреса е безплатно, а работният език е английски.  При интерес, моля, пишете ни 

на sofia@advantageaustria.org. 

 

АВСТРИЙСКИ ГРУПОВ ЩАНД НА ИЗЛОЖЕНИЕТО СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

От 27 до 29 септември 2019 г. в София ще се проведе най-голямото изложение в сферата на обра-

зованието СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ. Търговският отдел на Австрийско посолство организира Ав-

стрийски групов щанд за австрийски образователни институции. При интерес ще очакваме Вашата 

заявка на sofia@advantageaustria.org. 

 

MARKETPLACE АВСТРИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 

На 1 октомври 2019 г. Стопанска камара Австрия организира международен форум за коопериране 

Marketplace Австрия за хранителни стоки във Виена. Международни компании от цял свят ще имат 

възможността да установят бизнес контакти с австрийски производители на храни и напитки. При 

интерес ще очакваме Вашата заявка на sofia@advantageaustria.org. 

  

mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/bg/events/2019_04_Mach_Tech.bg.html
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
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СТОПАНСКА МИСИЯ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ И  

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕТО 

Началото на октомври 2019г. Австрийско търговско представителство планира Стопанска мисия на 

австрийски фирми в България с акцент минна индустрия и металообработване. При интерес моля 

свържете се с нас на sofia@advantageaustria.org. 

 

СТОПАНСКА МИСИЯ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ  

ИНТЕРФУД & ДРИНК 

От 06.-07.11.2019 г. в София в рамките на специализираното изложение Интерфуд & Дринк Търгов-

ският отдел на Австрийско посолство организира стопанска мисия на австрийски фирми с B2B 

срещи. При интерес пишете ни на sofia@advantageaustria.org. 

 

 

 

РАЗНИ  

 

ПУБЛИКАЦИИ  
 

FRESH VIEW  
Поредицата бюлетини Fresh View представя австрийските експор-

тни браншове. Наред с общи данни за австрийската икономика и 

актуални браншово специфични изложения, подробно са предста-

вени и фирми.  
Предвид нарастващия обем на трафика, различните въздействия на 

времето и увеличаващия се брой на тежкотоварните превози в Австрия 

непрекъснато се работи по нови изследователски проекти в областта 

на мостовото и тунелното строителство с цел сигурна поддръжка на ту-

нелите. При почти половината от всички тунели, изграждани днес по 

света, се използват специални строителни техники, които са разрабо-

тени в Австрия. 

 

Fresh View за транспортната инфраструктура: Съвместна инициатива с Федералното ми-

нистерство за транспорт, иновации и технологии ЛИНК 

 

 

 

 

 

  

mailto:sofia@advantageaustria.org
mailto:sofia@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/159_Traffic_Infrastructure.pdf
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ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
 
WWW.ADVANTAGEAUSTRIA.ORG 
 

ИЗНОС ЗА АВСТРИЯ 

 

ВНОС ОТ АВСТРИЯ 

 

ИНВЕСТИРАНЕ В АВСТРИЯ 

 

ПЪТУВАНЕ В АВСТРИЯ 

 

ДАННИ И ФАКТИ 

 
РАБОТА В АВСТРИЯ 

http://www.advantageaustria.org/
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/knotenseite-importieren.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/investieren.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/reisen-nach-oesterreich.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/zahlenundfakten.bg.html
http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/business-guide-oesterreich/Knotenseite_Arbeiten.bg.html


 

 

    

    

    
 

ЗА КОНТАКТИ 
 

 
ADVANTAGE AUSTRIA SOFIA  

Австрийско посолство – Търговски отдел 

ул. „Цар Самуил” № 35 |  1000 София 

България 

T +359 2 953 15 53  |  Ф +359 2 953 24 26 

E sofia@advantageaustria.org 

W http://www.advantageaustria.org/bg 

 

ЗА ИЗДАТЕЛЯ 

Собственик на медията (издател), издание и про-

изводство: Австрийско посолство – Търговски от-

дел. 
 

За да откажете получаването на бюлетина, молим да 

изпратите кратко съобщение на горния имейл-адрес. 

Статиите бяха предоставени от отговарящия за Бълга-

рия търговски съветник в София. 

 

Въпреки внимателната проверка на информацията, 

съдържаща се в настоящата публикация, грешки не са 

изключени. Затова не можем да гарантираме за вер-

ността на съдържанието. Поради това отговорност не 

може да се търси нито от Търговския отдел на Авст-

рийско посолоство, нито от ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АВСТРИЯ или от Стопанска камара 

на Австрия. 

 

 

mailto:sofia@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/bg

