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Макроикономически показатели

 

Площ: 243 610 кв. км
Население: 66,8 млн
Покупателна способност: $45 705



Фактори на търсенето

• Население и покупателна способност

• Брекзит

• Регионални различия

• Технологичен сектор и иновации

• Здравословен начин на живот

• Българска общност

• Електронна търговия



Електронна търговия

• Хранителни продукти 
5,4% от продажбите

• Облекло и обувки 16,2% 
от продажбите

• Стоки за дома 12,8% от 
продажбите



Двустранни отношения

Търговия и туризъм Инвестиции



Възможности за износ
Внос Великобритания 
свят 2018 г.

Стойност 
лири'000
000

Машини и съоръжения 64,519.0

Превозни средства 56,969.0

Горива 50,140.0

Електронни съоръжения 47,922.0

Благородни метали 30,090.0

Фармацевтични продукти 22,709.0

Пластмаса и пластмасови 
продукти

14,635.0

Измервателни устройства 14,082.0

Облекло и аксесоари 9,787.0

Изделия от 
стомана/желязо

9,090.0

Износ България 
Великобритания 
2018 г.

Стойност
EUR'000

Процент от 
общия 

дял

Столове и седалки 
53,064.51 7.61

Медикаменти
47,458.03 6.81

Семена от 
слънчоглед 30,376.43 4.36
Пшеница и ръж

29,316.98 4.21
Пръти и профили 
от мед 22,645.88 3.25
Хлебни изделия

16,203.05 2.32
Слънчогледово 
масло 15,268.77 2.19
Други мебели и 
техните части 12,877.94 1.85
Нефтени масла

12,596.66 1.81
Осветителни тела

11,470.61 1.65



Потенциални сектори за износ от 
България

Стокови групи Потенциал

Производство на мебели 17,5 млрд лири потребление - 5,9 
млрд лири внос годишно

Биологично чисти продукти 2,33 млрд лири потребление 
годишно, седмо място в света по 
размер

Вино 10,9 млрд лири потребление 
годишно, 2ри по размер вносител в 
света и 1ви в Европа

Облекло 14,6 млрд лири годишен внос

Машини и оборудване 46,3 млрд лири годишен внос

Услуги – ИКТ 78,7 млрд лири годишен внос

Авточасти 11,4 млрд евро годишен внос от ЕС 
12ти по размер производител в 
света



Български фирми във 
Великобритания

и



Подготовка за навлизане на пазара

• Проучване на пазара

• Представяне на фирмата

• Открояване на силните страни и фирмена 
специализация

• Конкретни постижения, пазарен дял и други 
експортни пазари

• Референции от клиенти

• Ефективна комуникация – бизнес етикет и 
културни различия



Подходи за навлизане на пазара

• СТИВ

• Изграждане на мрежа от контакти – участия в изложения и
конференции; членство в браншови организации; LinkedIn,
Twitter

• Обществени поръчки:

https://www.gov.uk/contracts-finder

https://www.gov.uk/tendering-for-public-sector-contracts/sell-
through-digital-marketplace

• Чрез дистрибутор или консултант

• Дългосрочно командироване на служител

• Регистриране на фирма

• Партньорство: дялово участие или изкупуване на
съществуваща фирма

• Онлайн търговия

https://www.gov.uk/tendering-for-public-sector-contracts/sell-through-digital-marketplace
https://www.gov.uk/tendering-for-public-sector-contracts/sell-through-digital-marketplace


Полезни връзки

• Британска агенция за инвестиции

• https://www.great.gov.uk/international/

• Агенция за инвестиции гр. Лондон

• https://www.londonandpartners.com/

• Британска агенция за експортно финансиране

• https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-

finance

https://www.great.gov.uk/international/
https://www.londonandpartners.com/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance


СТИВ съдействие

• Пазарно проучване и контакти

• Представяне пред потенциални партньори

• Организиране на търговски представяния

• Организиране на промоционални събития

• Участие в търговски изложения

• Участие в търговски преговори

• Консултации относно регистриране на фирма



Дейност на СТИВ Лондон



Министерство на икономиката, енергетиката и туризма284 882

За контакти:

Tаня Койчева
СТИВ Лондон
Embassy of Bulgaria
186-188 Queen’s Gate Street
London SW7 5HL
Tel: 0044 207 5814903
E-mail: t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk


