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Инвеститорите от 
шестата по големина 
страна в света, която 
заема територията на 
цял континент, проявяват 
силен интерес в IT 
сферата, земеделската 
техника, машиностроене, 
хранително-вкусовата 
промишленост, минното 
дело и рекултивирането 
на терени, както 
и управление на 
инфраструктурни проекти. 
Засилен е интересът 
към дистрибутиране в 
България и на Балканите 
на австралийски вина и 
всякакви видове ядки, напр. 
макадамия, обяснява  
 Йоана Кехлибарова,  
 основател и председател  
 на УС на Българо-  
 австралийската бизнес  
 камара (БАБК) 

Да 
преоткриеш 
Австралия

Йоана 
Кехлибарова
е основател и председател на 
УС на Българо-австралийската 
бизнес камара (www.babc.biz). 
Първата организация у нас, която 
предоставя директна платформа 
и мрежа за австралийски, 
новозеландски и български 
компании и физически лица. 
Визионер с доказани успехи в 
бизнеса и управлението на малки и 
големи компании. Към настоящия 
момент работи активно по 
множество международни проекти 
в сферата на възобновяемите 
енергийни източници и 
иновативната електроника. 50 ГОДИНИ ДОБРИ 

ОТНОШЕНИЯ   

Дипломатическите отношения 
между двете държави са 
установени на 5 април 1972 г., но 
контактите между България и 
Австралия имат повече от вековна 
история, датираща от края на 
XIX в., когато първите български 
емигранти пристигат в Австралия. 
За 50 години дипломатически 
отношения има осъществени 
множество срещи и няколко 
делегации. Първата официална 
визита на Австралия в София е на 
5 юли 2004 г. от Австралийската 
парламентарна делегация, водена 
от председателя на Камарата 
на представителите Хен Нийл 
Андрю. През 2009 г. президентът 
Първанов посещава Австралия, като 
това е последното посещение на 
българска делегация.
През 2018 г. създадохме Българо-
австралийската бизнес камара 
(БАБК) с идеята да подкрепим 
търговския и инвестиционния 
интерес между двете държави. 
Вярвам, че през 2023 г. ще се 
реализира нашата инициатива за 
бизнес делегация до страните от 
Австралазия *.

*Регион в Океания,  
който обхваща Австралия, Нова 
Зеландия, остров Нова Гвинея и 

съседните им острови в Тихия океан.

Какъв е търговският оборот 
между Австралия и България 
и от какво зависи неговото 
увеличение?

Основният български износ 
включва лекарства, маслодай-
ни семена и плодове, сирене и 
извара и електронно оборудва-
не, а вносът е основно на руди 
и благородни метали, вълна, 
животински продукти, лекар-
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ства и други фармацевтични 
продукти. Българските проду-
кти в Австралия през 2021 г. 
според международните данни 
възлизат на 75,94 млн. долара. 
Сред най-търсените са машини 
и техника за ядрени реактори 
(13,23 млн. долара), електриче-
ско и електронно оборудване 
(8,48 млн. долара), фармацевтич-
ни продукти (6,67 млн. долара), 
облекло, различно от плетива 
(5,03 млн. долара), маслодайни се-
мена и плодове, плодове, зърно, 
семена (4,77 млн. долара), млеч-
ни продукти, яйца, мед (4,62 
млн. долара), оптични, тех-
нически, медицински апарати 
(4,49 млн. долара). Увеличението 
на търговския оборот зависи 
от стимулиране на обмена на 
бизнес информация между пред-
ставители на заинтересовани-
те браншове, организиране на 
търговски визити от държави-
те, активното рекламиране на 
България в Австралия и региона.

Кои са големите вложения 
на Австралия у нас и към кои 
сектори е насочен интересът 
на инвеститорите?

Към момента най-голямата 
австралийска инвестиция в 
България е изграждането през 
2014 г. в Сливен на производ-
ствена база за обработка на 
вълна от Lempriere Wool – лидер 
в преработката и търговията 
с вълна. Сливенското подраз-
деление има наети около 150 
служители, а производствени-
ят капацитет възлиза на 6000 
тона вълна годишно.
Друга изявена австралийска 
компания, която инвестира 
в България, е Raiden Resources 
– един от най-големите инвес-
титори в минния сектор с 
мащабен добив на мед и злато 
в мини „Елаците“, „Медет“, 
„Челопеч“ и „Ада тепе“. Има и 
по-малки по мащаб австралий-
ски инвестиции в България, 
което ни дава ясна индикация, 

че перспектива съществува.

Кои продукти с надпис Made 
in Bulgaria могат да бъдат 
намерени на австралийските 
щандове?

Основно млечни продукти, 
мед, фармация и козметика. 
Може да откриете и бутиково 
облекло на български дизайнери, 
като например модния дизай-
нер Мина Кайе с нейния бранд 
MARIA QUEEN MARIA, както и 
такова, изработено на ишле-
ме. Интерес има към някои 
електроуреди и електроника. 
Българските стоки имат добър 
имидж въз основа на доказано 
качество и баланс между ка-
чество и цена. 

Какъв е потенциалът за 
пълното разгръщане на 
двустранните отношения?

Огромен. Инвеститори-
те от шестата по големина 
страна в света, която заема 

територията на цял конти-
нент, проявяват силен инте-
рес в IТ сферата, земеделската 
техника, машиностроене, 
хранително вкусовата про-
мишленост, минното дело и 
рекултивирането на терени 
и управление на инфраструк-
турни проекти. Засилен е ин-
тересът към дистрибутира-
не в България и на Балканите 
на австралийски вина, както 
и всякакви видове ядки, напр. 
макадамия
Българските компании пък 
имат голямо желание да проби-
ят на австралийския пазар със 
стоки и услуги, като софтуерни 
решения, иновативна техника 
и електроника, консултиране 
и изграждане на ВЕИ, както 
и износ на традиционни за 
Балканския полуостров храни и 
напитки.

Съветът ви към 
мениджърите в България, 
които биха искали да 
установят партньорства с 
Австралия през 2023 г.

Пазарът там предлага го-
лям потенциал, но е изключи-
телно конкурентен и за него 
се надпреварват компании 
от шест континента. Като 
при всеки друг пазар качест-
вото на стоките и услугите 
е определящо, но цената е 
решаваща. Интересен факт за 
австралийците е, че са особе-
но консервативни при вземане 
на нови решения и промени в 
работещото „старо, но до-
бро“. Вярвам, че с приемането 
на споразумението за свобод-
на търговия, което се очаква 
да бъде финализирано през 
2023 г., много от досегашните 
пречки ще отпаднат, ще се 
улесни и стимулира търговия-
та, а с това и търговският 

ни обмен. Сега е моментът 
мениджърите в България да 
обърнат глава към Австралия 
и да изградят цялостен план 
и стратегия за навлизане на 
пазара.
Чрез бизнес мрежата Australian 
Business in Europe, от която 
БАБК е част, и не само Кама-
рата предоставя на своите 
членове широка бизнес мрежа за 
обмен на полезна информация и 
намиране на нови бизнес въз-
можности и партньори. 


