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ВключВа ексклузиВно съдържание от

Израелски 
инвестиции 
в българия

 ПОСЛАНИК КАМИСА-РАЗ: НАД 150  000 ТУРИСТИ ИДВАТ В BG
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Ваше Превъзходителство, как оценявате 
сегашното състояние на българо-израел-
ските отношения?
– Взаимоотношенията и сътрудничеството 
между Израел и България са преминавали 
през различни периоди, които са зависели 
от различни влияния и промени. След 
Шестдневната война през 1967 г. по заповед 
на Русия всички държави от Варшавския 
договор прекратяват почти напълно взаи-
моотношенията си с Израел. Но в същото 
време отношенията между България и 
Израел се запазват.

В последните пет години ние се 
намираме в много интензивен процес. 
Виждаме възобновяване на връзките 
във всички сфери, особено в иконо-
мическата, но също и в сферата на 
сигурността, политиката, културата. 
Днес може би се намираме в периода 
на най-добрите взаимоотношения 
между двете държави до момента. 
Правителството на Бойко Борисов 
действа много открито и е насочено 
към по-свободно икономическо раз-
витие, а Израел е имал и продължава 
да има какво да даде на България. Мисля, 
че това приятелство кара правителството 
на Израел да бъде колкото се може по-по-
зитивно към всяка молба, идваща от Бълга-
рия. В същото време тук има превъзходен 
потенциал и Израел може да го подкрепя 
и развива, така че да допринесе за успехи, 
които могат конкретно да подобрят иконо-
мическото положение в страната. Израел ще 
продължава да работи с цел да внесе колкото 
се може по-голяма част от натрупания си 
опит, добре развитите и развиващите се 
технологии и да укрепва връзките между 
правителствата. Има още много място за 
постижения както на двустранно равнище, 

така и на ниво частен бизнес.
Как днешното положение в Близкия изток 
повлия на българо-израелските отноше-
ния? Те стават ли по-близки заради общата 
заплаха от Ислямска държава и други 
терористични групировки?
– Сегашната реалност е една от най-слож-
ните след двете световни войни. Видяхме 
една от най-тежките кризи. Вероятно 
народите на страните от Северна Африка - 
Египет, Тунис, Либия, включително Иран, са 
имали надежда, че технологичният напре-
дък ще създаде по-демократична общност. 

Но в крайна сметка резултатът се оказва 
обратен на очакванията, и то по доста краен 
начин. Може да се каже, че укрепването 
на крайния ислям беше общ знаменател 
на голяма част от събитията. Това води до 
липса на стабилност в целия Близък изток 
с изключение на Израел, който продължава 
да бъде нещо като остров на реализъм, 
нормалност и демокрация. Тази реалност 
създава нови крайноислямски сили с на-
пълно нови цели и свой собствен мироглед. 
Например управляващите в Иран развиват 
Хизбула като едно от най-опасните движе-
ния, за да създават страх и заплахи чрез 
различните атентати навсякъде по света, 

за съжаление, и тук, в България. От друга 
страна, съществуват две други течения – Ал 
Кайда, която също опитва да създаде свои 
ислямистки държави в Близкия изток, и 
т.нар. Ислямска държава, която се развива 
като много крайно явление с огромен обем 
и се превръща в най-богатата терористична 
организация в света. Тя има милиарди до-
лари от петрола, от банковите сметки, които 
е успяла да завладее, от даренията, които 
взема от цял свят чрез своите пратеници. 
Вече са значителни териториите, върху 
които е установила контрол, и продължава 

да завладява нови.
Как влияе това на отношенията 

с България? България е балканска 
държава, а Балканите се характе-
ризират както исторически, така 
и понастоящем като страни, които 
по своята същност имат мюсюл-
мански характеристики. Мюсюл-
маните имат силна концентрация 
в балканските държави. Част от 
тях живеят в периферията, мюсюл-
манските семейства се намират в 
трудно икономическо положение. 

От друга страна, ислямисткият халифат се 
провъзгласява за техен спасител, обещава 
им по-добър живот, готов е да инвестира 
в тях, да дава съблазнителни заплати на 
младежи. Поради това много от мюсюл-
маните в тези държави имат желание да се 
отъждествяват с идеологията на Ислямска 
държава. Крайният джихадистки ислям 
може да проникне в европейските държави, 
включително в България, и през бежанските 
вълни. Това може да доведе до сериозна 
криза, която ще създаде много тежка ико-
номическа реалност, възможно е дори да 
има противопоставяне между различни 
държави и правителства.

В БЪЛГАРИЯ ИМА МНОГО 
НЕИЗПОЛЗВАН ПОТЕНЦИАЛ

Израелските туристи в страната не намаляват,  
а се увеличават след атентата в Бургас

Н.Пр. посланикът на Израел Шаул Камиса-Раз: 

„Израел може да подкрепя 
и развива българския 
икономически потенциал, 
защото има големи 
възможности за постижения.“
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Шаул Камиса Раз е посланик на Израел в София от февруари 2012 г. 
Той има 32-годишен стаж в израелските въоръжени сили, от които 
20 години е работил в сферата на разузнаването на дивизионно и 
бригадно ниво. Служил е като майор по време на Втората израел-
ско-ливанска война и е награден за представянето си по време на 
конфликта. От 1999 до 2002 г. е военен аташе на Държавата Израел 
за Източна Европа - Румъния, България и Украйна. От 2003 до 2008 г. 
е кмет на градовете Хацор Аглилит и Горна Галилея. Женен е, с 4 
деца и 3 внуци. Говори арабски, румънски и английски. 



Смятате ли, че България може да се пре-
върне в център за нов ислямистки фунда-
ментализъм и радикализация?
– Сигурен съм, че България обсъжда, 
изучава и се подготвя за най-различни 
ситуации, които могат да бъдат повлияни 
от фактите, за които говорих досега. Може 
да се види голяма промяна в България по 
отношение на различните елементи, свър-
зани със сигурността – полиция, специални 
части. Те научиха много от атентата в Бургас. 
Аз смятам, че гражданите на България, 
включително мюсюлманите, ще направят 
всичко, за да предотвратят навлизането на 
радикален ислям, който създава унищоже-
ние и ще дестабилизира страната.
Появиха се информации, че в Турция 
има спящи клетки на Ислямска държава. 
Знаете ли за такива клетки и в България?
– Турция е съседна на България и в мина-
лото е имала превъзходно приятелство и с 
Израел. За съжаление, в последните години 
Турция се възприема като държава, в която 
голяма част от крайните терористични 
фактори минават или пък се установяват за 
известно време на път за друга страна.
В Европа се сформира полицейски 
екип, който ще следи и ще блокира 
акаунтите в социалните мрежи, свър-
зани с Ислямска държава. Израел 
работи ли в това направление?
– Ние работим много усилено в тази 
област, за да предотвратим факторите 
на влияние на Ислямска държава 
върху израелското мюсюлманско 
население. За наше съжаление те са 
успели да вкарат в редиците си вече 
над 40 арабски израелци от няколко 
села. Израел полага всички възможни уси-
лия, за да се справи с явления, свързани с 
набиране на израелски граждани за бойци, 
и следи внимателно развитието на Ислямска 
държава.
Как войната в Сирия се отразява на Из-
раел?
– Не зная друга държава, която е имала 
сравнително стабилно правителство, да е 
стигнала до положението, в което се намира 
Сирия. От една страна, се води гражданска 
война, която дава възможност на Ал Кайда 
и фронта Ал Нусра да навлязат и да превър-
нат поне някои райони в тяхна собствена 
самостоятелна държава. Сирийското пра-
вителство се свива все повече около Дамаск 

и наближава денят, в който в страната ще 
настъпи пълен хаос. И тогава целият свят 
ще трябва да се намеси, за да създаде нова 
държава, която може да се окаже държава 
от различни региони. 

След последните разкрития за шпионаж 
на АНС смятате ли, че живеем във време 
на много усъвършенствана технология за 
шпиониране и че е неизбежно приятели 
и врагове да опитват да се шпионират?

– Не съм добре запознат с информаци-
ята за подслушванията. Мога да дам лична 
оценка по отношение на самото явление. 
В настоящата реалност е необходимо да се 
намираме в състояние на висока чувстви-
телност както между приятели, така и между 
врагове. Донякъде светът се движи от инте-
ресите, които могат да бъдат различни и да 
изискват да се провери дали приятелството 
е истинско, дали не се пропуква. Мисля, че 
е легитимно да се изучават такива държави, 
но всичко може да се прави по правилен 
начин. Подслушването е изключително 
обидно явление, което се равнява на навли-
зане в личното пространство.

Отношенията между израелския премиер 
Бенямин Нетаняху и американския прези-
дент Барак Обама са хладни. Достигнаха 
ли американско-израелските отношения 
ново най-ниско равнище?
– Отношенията между Израел и САЩ са 
най-добрите, които може да съществуват 
между две държави. Това са две страни със 
стратегически връзки, които не могат да 
бъдат разделени. САЩ са демократична 
сила, Израел е може би най-стабилният 
демократичен пратеник в Близкия изток. 
Това дава сигурност и стабилност. Без Из-
раел целият Близък изток щеше да е хаос. 
Сигурността и стабилността на Израел 
е една от централните теми в световната 

концепция на САЩ. Те искат Израел да 
бъде сигурна и стабилна държава. Спорове 
може да има винаги между приятели. Ако 
има несъгласие, то по-скоро е продиктувано 
от притесненията от договора, който ще се 
подпише в края на месеца с Иран. Смятам, 
че той няма да намали иранската ядрена 
заплаха към света.
Мандатът ви в България изтича през юли. 
Кои бяха вашите върхове и спадове като 
посланик тук?
– За мое щастие, мога да кажа, че не съм 
усещал спадове. Имаше много прекрасни 
и впечатляващи събития, както и други, 
по-тежки, при които съм изпитвал болка и 
съжаление. Такова събитие беше атентатът в 
Бургас, когато загинаха както български, така 
и израелски граждани. Важното обаче е, че то 
не навреди на отношенията ни с българите, а 
напротив, накара ни да осъзнаем по-добре 
необходимостта от сътрудничество, за да 
докажем, че тероризмът няма да ни победи 
и не влияе на нашия живот. След атентата 
туризмът се развива. Израелските туристи са 
много повече след атентата, отколкото преди 

него. Това събитие не изплаши 
израелците. Израел не се отказа 
от България. Друго събитие беше 
свързано с наводненията, при 
които стотици семейства загу-
биха домовете си, да не говорим за 
жертвите. При всяко наводнение аз 
винаги бях там, при това без някой 
да ме моли.

Бих искал да обърна специално 
внимание на две неща. Първото 
е работата, която свършиха бъл-
гарските власти след атентата в 

Бургас. Те успяха да идентифицират както 
участниците, така и организацията, която 
ги е изпратила, и това даде възможност на 
държави от ЕС да включат Хизбула в черния 
списък на терористични организации. Вто-
рото е фактът, че в България беше развита 
висока чувствителност срещу антисемит-
ските явления. Несъмнено основният факт е 
спасяването на евреите по време на Втората 
световна война, но тук и понастоящем не се 
виждат антисемитски прояви. Съществува 
отлична връзка между българския народ и 
еврейската общност.
Колко израелски туристи очаквате да по-
сетят България тази година?
– Броят на туристите се качва от година 

„Целта ни за тази година е 
150 000 израелски туристи да 
посетят България. Не говорим 
само за Черноморието,  
а за цялата страна.“

ИНТЕРВЮ

ФО
ТО

: П
ТЕ

Я 
ЧО

ЛА
КО

ВА

20 LIFE.bg 3 ЮЛИ 2015



на година с десетки проценти. Целта ни за 
тази година е да минем 150 000. Не говорим 
само за Черноморието, а за цялата страна. 
Израелците започват да откриват възмож-
ностите за вътрешен туризъм в България. 
Израелски туристи отсядат в спа хотели, 
включват се в походи в планините, във 
веломаршрути, яздят коне. Други харесват 
историята, посещават музеи, при това не 
само в София, а и във Враца, Силистра и т.н. 
В началото на юни започнахме кампанията 
„Мислиш си, че познаваш България?“. Стра-
ната ви е черешката на Балканите от гледна 
точка на своята красота, но потенциалът 
й не е достатъчно развит. Сигурен съм, 
че чуждестранните туристи не познават 
достатъчно красотите на България. Затова 
заедно с израелски компании подготвихме 
концепция как да рекламираме страната и 
да накараме повече туристи да я посетят. 
Проектът ще приключи към края на август 
с голямо събитие в София в присъствието 
на премиера, на кмета на столицата, които 
ще раздадат награди.

България няма много ресурси, но има 
три неща, с които може да развие икономи-
ката си. На първо място, това е човешкият 
фактор, който е изключително добър за 
всякаква икономическа инициатива. В 

момента в страната има над 15 израелски 
високотехнологични компании. Израел-
ците все повече се насочват към хайтек 
индустрията в България, тъй като тук има 
добри професионалисти. Другият фактор 
е туризмът. Планираме изграждането на 
модерно селище, което има изцяло зелена, 
екологична концепция. Ще бъдат създадени 
изключително качествени домове, които ще 
бъдат маркирани като туристически вили 
за българи и чужденци. Ще има около 3000 
такива единици, като около 400 от тях вече 
са продадени.

Ще рекламираме „Плана хайтс“ в Бъл-
гария, Англия, Германия, Израел и Русия. 
Но това е само началото на нашата кампа-
ния. След време ще представим проекта в 
Америка. Ние сме част от нова рекламна 
кампания, наречена „Мислиш си, че по-
знаваш България?“, която ще окуражава 
чуждестранни и местни туристи да избират 
България за ваканцията си. Аз поставих 
началото на инициативата, която беше пуб-
лично подкрепена на пресконференция на 
9 юни от посланиците на Хърватия, Н. Пр. 
Лйерка Алайбег, и на Полша, Н. Пр. Лешек 
Хенсел и министъра на туризма Николина 
Ангелкова.

Официалният сайт на проекта www.

iknowbulgaria.bg ще предлага образователна 
интерактивна игра между 1 и 30 юли. Целта 
на играта е да разшири познанията на хо-
рата за историята и културата на по-малко 
известни места в България. Всеки ден 12 
участници, които са дали верни отговори, 
ще получат награди, осигурени от бизнес 
партньорите на кампанията. Целта е един 
милион души да посетят сайта, да харесат 
и споделят играта. Министърът на туризма 
Николина Ангелкова отбеляза, че има над 
47 000 културни обекта, над 600 минерални 
извора и над 4000 туристически атракции 
в България.

Третата сфера е земеделието. Израел е 
световна сила в земеделието с технологиите 
и опита, които е натрупал. Работим усърдно, 
за да поощряваме българите да направят 
преход от консервативната стара концепция 
към модерно земеделие. Защо модерно? За-
щото има голяма конкуренция в земеделието 
в света. Трябва да се мисли как да се създава 
глобално земеделие с голям обем. Израел-
ците искат да внесат своя опит и технологии, 
чрез които ще може да се развие земеделие 
с огромна продукция и минимално количе-
ство работна ръка. Освен това ще помогнем 
на България да намира пазари, на които да 
реализира продукцията си. n

Разговор: Посланикът на Израел Шаул Камиса-Раз (вдясно) и президентът на търговската камара Авиноам Катриели (вляво) 
споделиха своите виждания за развитието на двустранните отношения
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„ПЛАНА ХАЙТС“ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВОТО 
МОДЕРНО СЕЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Това ще бъде селище за жители и туристи с подчертано зелени мотиви

Авиноам Катриели, председател  
на Двунационалната българо-израелска търговска камара:

ИНТЕРВЮ

Г-н Катриели, какво Ви накара да дой-
дете да живеете в България?
– След първото си посещение се върнах 
следващата година и се влюбих не само в 
България, но и в хората. Те са изключи-
телно спокойни, мирни и гостоприемни. 
За 25 години съм работил с много страни 
с нововъзникваща икономика в Европа, 
Северна и Южна Америка и Африка, но 
българите са най-приятните хора, които 
съм срещал някога. За първи 
път дойдох в България преди 
15 години, но сега живея тук и 
съм местен жител в последните 
седем години. Ние (Двунацио-
налната българо-израелска тър-
говска камара) искрено вярваме 
в България и истински искаме да 
променим нещата тук.
Бихте ли разказали повече за 
Двунационалната българо-из-
раелска търговска камара и 
каква беше причината за възникването й?
– Разбрахме, че има нужда от подобна ин-
ституция. Тя ще помогне на израелските 
инвеститори да се справят по-добре с бъл-
гарската бюрокрация, която в най-добрия 
случай е сложна, а в най-лошия – неразби-
раема. Това важи особено за чужденците, 
има много точки в законите, които те не 
биха разбрали и които често противоречат 
на логиката на западния бизнес. В годи-
ните, в които живях тук като бизнесмен, 
трябваше да се справям с безгранична бю-
рокрация. Правенето на бизнес се забавя, 

докато разбереш как работи системата и 
как да подходиш към даден проблем, за 
да го разрешиш.

Познаваме също така чуждестранни 
инвеститори, които дойдоха в България 
и загубиха бизнеса си заради местни мо-
шеници. За съжаление, това се случва не 
само в България, а във всяка друга страна. 
Искаме да подкрепяме и да съветваме тези 
потенциални инвеститори и това беше 

още една причина да създадем Двуна-
ционалната българо-израелска търговска 
камара.
Според Вас какви са икономическите 
перспективи за България?
– Ние смятаме, че България е в процес на 
излизане от финансовата криза от 2008 г. 
Има индикации за раздвижване на бъл-
гарския бизнес. В София виждаме много 
строежи и активна бизнес дейност. Така 
че икономическите перспективи са много 
положителни. Лихвените проценти нама-
ляха от 9 на 5% и дори по-малко, което 

улеснява хората да купуват жилища. Това е 
сигнал, че нещо ще се случи, и се надяваме 
то да се случи.
Настоящото правителство помага ли за 
насърчаването на бизнеса между двете 
държави?
– Това правителство е ново и е твърде 
рано за преценки. Но сигналите са много 
положителни и показват, че то държи на 
отношенията между Израел и България, 

както и на развитието на българ-
ския бизнес в Израел.
Какво трябва да направи пра-
вителството, за да доведе по-
вече израелски инвестиции в 
България?
– Всъщност това е целта на кама-
рите – да сътрудничат с местното 
правителство и да подкрепят 
израелския бизнес, който идва да 
инвестира в България. Неотдавна 
имахме отлична среща между 

министъра на околната среда и водите 
Ивелина Василева и израелския посланик 
Шаул Камиса-Раз. Двамата се договориха да 
поканят израелския й колега на семинар за 
водата и третирането на боклука. Съгласи-
хме се това да се случи възможно най-скоро. 
Освен това имахме среща с Цветан Симео-
нов от Българската търговска камара и вече 
се обсъжда възможно сътрудничество и 
подкрепа за израелските бизнесмени.
Кои са основните израелски инвестиции 
в България?
– Те са съсредоточени в недвижимите 

Камарата ще помогне на 
израелските инвеститори 
да се справят по-добре с 
българската бюрокрация.
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Авиноам Катриели е на 54 години. Той е президент на компанията 
AK Europe. Негова специалност е бизнес развитието на страните 
с нововъзникваща икономика. Той развива дейност в България от 
1998 г. Катриели е консултант на президента на Българския червен 
кръст Христо Григоров и е председател на Двунационалната бълга-
ро-израелска търговска камара. Той вярва, че бизнесмените трябва 
да подпомагат общността, в която живеят, поради което постоянно 
подкрепя дейности, насочени към социално слабите.



имоти и IT сектора. Но Търговската ка-
мара работи също за внасяне в България 
на експертизата ни в земеделието. Израел 
е сред водещите страни в тази област. 
Две трети от страната ни беше пустиня, 
но успяхме да се справим с това. Сега има 
голям потенциал да постигнем нещо в 
България, който досега беше неизвестен 
на израелските инвеститори. Послани-
кът и търговските камари ще работят за 
развитието на израелската инициатива в 
земеделието.

Във връзка с израелските инвестиции в 
България бих казал, че израелци участват 
в почти всички бизнес сектори в стра-
ната – в медицината, вноса на луксозни 
коли, туризма, сигурността, спорта и 
много други.
Разбрахме, че една от Вашите компании 
инвестира в зелено селище край София, 
наречено „Плана хайтс“ в община Само-
ков. Бихте ли разказали повече за този 
проект? Колко пари са инвестирани в 
него до момента?
– “Плана хайтс“ беше моя идея още от 
2007 г. Когато посетих мястото, видях, 
че то е прекрасно. Намира се на около 
1100 м надморска височина и е открито 
пространство с радиус от 5-7 км. Открива 
се удивителна гледка към Рила, Витоша и 
Боровец, а въздухът е изключително свеж.

Поради това направих известно проуч-
ване и установих, че няма модерно селище 
в България, което да предоставя услуги и 
възможности на жителите си с модерна 
инфраструктура и модерно управление. 
Това село не прилича на никое друго в 
България и ще предлага по-високо ка-
чество на живот.

Земята е 2000 декара и това е добра 
площ за голямо селище. Идеята 
ми е това да бъде зелено село 
сред природата с високо ниво 
на услугите. То ще бъде свързано 
с инфраструктура, сметище и 
транспортни връзки.
Община Самоков помогна ли 
Ви при получаването на права 
за строеж?
– Получихме подкрепата на 
община Самоков още от първия 
ден. Те искаха точно колкото нас 

този проект да се осъществи. Стойността 
на земята, която купихме през 2007 г., беше 
около 22 милиона евро и още няколко 
милиона бяха необходими за достигането 
на проекта до този етап. Осъществяването 
му ще изисква много повече, ако се вземат 
предвид строителните и инфраструктур-
ните разходи.
Колко къщи очаквате да бъдат постро-
ени?
– Крайната цел е да построим около 3000 
къщи, включително публични сгради 
като детски градини, кина, медицински 
центрове, ресторанти и хотели.
Какъв вид село ще бъде „Плана хайтс“?
– Това ще бъде затворен комплекс и селото 
ще бъде колкото е възможно по-зелено. 
„Плана хайтс“ има минимум 225 слънчеви 
дни в годината. Ще предложим програма, 
наречена „Създайте собствена къща“. 
Купувате земята от нас на много разумна 
цена, след това плащате за инфраструкту-
рата и можете да построите къщата си в 
съответствие с определени критерии. Ще 
имаме ограничения и изисквания как да 
бъде построена къщата от външна гледна 
точка с цел да бъде спазен критерият за 

екологичност. Но вътре в къщата хората 
могат да правят каквото си поискат, 
включително да построят къща от 150 кв. 
м върху парцел от 500 кв. м за около 85 
000 евро. Няма нужда да строят всичко 
наведнъж, това може да се случва на етапи.
Къщите ще бъдат използвани само като 
вили или хората ще живеят в тях?
– Мисля, че това ще бъде съчетание от 
вили и жилища. „Плана хайтс“ се намира 
на около 25 км от София. Това позволява 
на хората да работят в столицата и да се 
прибират у дома за половин час. Ще осигу-
рим също така 24-часова автобусна линия 
от „Плана хайтс“ до София и обратно, 
като автобусите ще се движат на всеки 30 
минути. Това ще позволи също така на 
ученици, които пътуват от и до училище, 
да имат сигурен транспорт.
Какви развлекателни дейности може да 
предложи „Плана хайтс“?
–  Селото се намира само на 10 минути 
от спа курорта Белчински бани и язовир 
„Искър”, който предлага много водни 
дейности през лятото - риболов, гребане, 
плуване и водни ски. Ски курортите Бо-
ровец и Витоша също са много наблизо. 

„Плана хайтс“ има красив заден 
двор за любителите на планин-
ското катерене и офроуда. Се-
лището позволява на местните 
жители да работят в София, но 
в свободното си време те имат 
неограничени възможности за 
различни видове дейности както 
през лятото, така и през зимата. 
На първо място, ще живеят в 
красива, екологично чиста и 
сигурна среда.

ИНТЕРВЮ

Целта е да построим около 
3000 къщи, включително 
публични сгради като 
детски градини, кина, 
медицински центрове, 
ресторанти и хотели.

Проект: "Плана хайтс" ще бъде най-модерното зелено селище в България
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инвестиционни проекти в Бъл-
гария, реализират дейност чрез 
свои филиали главно в Холан-
дия и Австрия.

Регистрираните в Българската 
търговско-промишлена палата 
фирми с израелски капитал са 
общо 91, от които 37 дружества 
със 100% израелски капитал, 43 
смесени и 21 търговски предста-
вителства.

А добрите намерения от страна 
на израелските фирми наистина 
не липсват. Израелските биз-
несмени, които съпровождаха 
бившия израелски президент 
Моше Кацав при визитата му в 
България през 2006 г., заявиха, 
че проучват възможностите за 
навлизане на българския пазар и 

търсят подходящите партньори за това. 
Една от най-мащабните инвестиции, 
които тогава се подготвяха, бе на израел-
ската строителна компания „Бейт Ятр“. 
Президентът на компанията Аир Битон 
съобщи, че ще инвестира близо 100 млн. 
евро в строежа на апартаменти в София. 
Ставаше дума за сделка за два терена в 
столицата, които се намират в западната 
част на града, в близост до бизнес парка в 
„Младост“. Планирано бе да се построят 
между 400 и 500 апартамента.

Друга строителна компания, която 
инвестира в България, е „Енгел груп“. 
По думите на генералния директор за 
Източна Европа Клер Сачи компанията 
вече е реализирала седем проекта за не-
движими имоти в България и планира 
да развива още дейността си. Общо в 

ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, лични 
вещи и стоки за домакинството, както 
и строителство, които формират две 
трети от общия размер на инвестици-
ите. В сектор „Селско, ловно и горско 
стопанство” инвестираните средства 
за периода 1996-2011 г. са под 1 млн. 
евро. Данните може би не дават съвсем 
вярна представа за истинския размер 
на израелските инвестиции в Бълга-
рия, защото трябва да се има предвид, 
че много от израелските компании, 
развиващи дейност в страната ни, са ре-
гистрирали български фирми и техните 
инвестиции се отчитат като направени 
от български юридически лица, а не от 
чужди. Освен това повечето големи 
израелски компании, осъществяващи 

Добрите намерения на из-
раелски фирми да инвес-
тират в България засега 

изпреварват реално направените 
капиталовложения. Тази конста-
тация се налага от статистиката 
на българското Министерство 
на икономиката. В периода 2004–
2014 г. е сертифициран само един 
проект по Закона за насърчаване 
на инвестициите с участие на 
израелски инвеститори. Той е 
на дружеството „М.О. София“ 
АД, гр. София, за инвестицион-
ния проект „Мол София – Тър-
говско-развлекателен център“. 
Размерът на инвестицията е 106 
млн. лева и са разкрити 1000 нови 
работни места.

А общо за периода 1996 – 2013 
г. израелски фирми са инвестирали 
в проекти в България 251,1 милиона 
евро. За 2013 г. по предварителни данни 
инвестициите са в размер на 9,8 млн.
евро, а по данни на БНБ от януари до 
септември 2014 г. е отчетен дори нетен 
отрицателен поток на инвестициите от 
Израел в размер на 2,3 милиона евро.

Развитието на българо-израелските 
отношения в тази област започва 
от 1996 г., защото именно тогава бе 
подписан и ратифициран Договорът 
за насърчаване и взаимна защита на 
инвестициите. Най-атрактивни за 
израелските инвеститори по данни 
на икономическото ни министерство 
са следните сектори: операции с не-
движимо имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги, търговия, 

РАВНОСМЕТКА

ИЗРАЕЛСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В 
БЪЛГАРИЯ ДОСЕГА СА 251,1 МЛН. ЕВРО

Най-привлекателният сектор за бизнеса  
е търговията с недвижимо имущество

Приоритет: Най-голям интерес за израелските инвес-
титорите представлява търговията с недвижими имоти 

и строителството
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Друго добро намерение на компани-
ята, която е специализирана и в инфра-
структурни проекти, бе да се построи 
водопречиствателна станция в Хасково. 
Първата копка бе направена през 2006 г. 
и бе пусната в експлоатация през 2011 г. 
Само че изпълнителят бе консорциумът 
„Байуотър“ (Англия) - „Строително 
предприемачески холдинг“ (България).

По думите на посланика на Израел 
Шаул Камиса Раз (виж интервюто на 
стр. 18) в момента в страната ни разви-
ват дейност над 15 израелски високотех-
нологични компании. „Израелците все 
повече се насочват към хайтек индустри-
ята в България, тъй като тук има добри 
професионалисти“, казва посланикът.

Тоест има области с голям потенциал 
за развитие. Такава е медицинската 
сфера, където израелска фирма е ин-
вестирала в инвитро центъра NewLifе 
в Пловдив.

Така че условията за по-значими 
израелски инвестиции в България са 
назрели. Това се вижда и от проекта за 
най-модерното зелено селище в страната 
ни, който ще бъде реализиран край село 
Плана, близо до София. Негов автор е 
Авиноам Катриели, който е и председа-
тел на Двунационалната българо–изра-
елска търговска камара (виж интервюто 
на стр.24).

Израел има голям опит и в хидромели-
орациите и въобще в развитието на мо-
дерно селско стопанство, който е готов 
да предаде на България, като инвестира 
в технологии за развитие на земеделие с 
огромна продукция и минимално коли-
чество работна ръка. n

за Европа. За тази цел „Тахал груп“ е ре-
гистрирала в България компанията „Фу-
дярд холдинг“. Фабриката до Пазарджик 
ще има капацитета да произвежда по 600 
тона доматено пюре на ден и по 480 тона 
ябълково пюре. За производството ще се 
използва българска суровина, а готовата 
продукция е предназначена за износ, 
обясни Илан Бен-Гиги. Дизайнът и тех-
нологията във фабриката са италиански.

региона „Енгел груп“ е построила 11 хил. 
апартамента.

По време на същия форум бе обявено, 
че в България ще заработи нова фабрика 
за производството на доматено пюре, 
доматен концентрат и плодово пюре. 
Инвестицията е на израелската компа-
ния „Тахал груп“ и е в размер на 15 млн. 
евро. Това съобщи Илан Бен-Гиги, който 
е зам. генерален директор на компанията 

Връзки: Посланик Шаул Камиса-Раз (вдясно) 
смята, че днес може би се намираме в периода 
на най-добрите взаимоотношения между двете 
държави, а според президента на търговската 
камара Авиноам Катринели (вляво) икономи-
ческите перспективи пред България са много 
положителни
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