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Кои са основните 
пречки за 

развитието на 
бизнеса в 
България?

4,9%

4,9%

12,3%

17,3%

46,9%

60,5%

60,6%

71,6%

Друго*

Граждански натиск (протести, 
референдуми) в/у инвест. проекти

Инфраструктура 

Липса на доверие и негативизъм спрямо 
бизнеса 

Качество на образованието 

Бюрокрация 

Корупция 

Липса на квалифицирана работна ръка

Източник: Годишна анкета на БСК за 2019 г.

Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като 

анкетираните са давали по повече от един отговор

* забавено разплащане, 

некомпетентна администрация, 

некачествено законодателство и др.
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Какво очаква малкият бизнес?

Предвидима правна среда

Ограничено взаимодействие с администрацията

Облекчени административни процедури

По-добър достъп до финансови инструменти

Човешки ресурси!
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Очакванията са формирани под 
влияние на следните външни фактори:

Икономическите проблеми имат геополитически измерения:

 Продължаващият търговски конфликт между САЩ и Китай;

 Евентуалните бъдещи санкции, налагани от САЩ;

 Брекзит;

Риск от рецесия в страните от ЕС и САЩ.



www.bia-bg.com

Вътрешни фактори

Административно-правни:

 Липса на напълно изградено електронно правителство;

 Нереформирани здравна и осигурителна системи;

 Често променяща се нормативна среда;

 Времеемки процедури по издаване на документи;

Демографски:

 Застаряващо население;

 Необходимост от внос на квалифицирани работници;

Образователни



Промени за 11-те 
месеца на 2019 г. 

на основни 
правни актове

Кодекс на труда  10 пъти

Кодекс за социално осигуряване  4 пъти

ДОПК  3 пъти

Кодекс за застраховането  3 пъти

Търговски закон  3 пъти

Закон за концесиите  3 пъти

Закон за устройство на територията   6 пъти

Източник: lex.bg



Doing business  
(Световна банка)

39

82

48

104

60

50

95

51

141

67

59

99

37

147

67

Лекота на правене на бизнес

Стартиране на бизнес

Справяне със строителни 
разрешителни

Включване към електрическа мрежа

Регистриране на собственост

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Място на България сред 190 държави:

2019 г. Брой процедури Дни

Започване на бизнес 7 23

Разрешение за строителство 19 97

Включване към ел. мрежа 6 262



Paying Taxes 2019
(PwC и World Bank)

Време за плащане на данъци

България

441 ч./г.

97-мо 
място

Свят

238 ч./г.

190 
държави



Глобален 
предприемачески 
мониторинг (GEM) 

2018/19 г.

България  3.9%

Инвестиционно 

обусловени икономики:  26.0%

Дял на хората, които възнамеряват да стартират бизнес 

през следващите три години 
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Какво е необходимо?

Благоприятстваща иновациите и бизнеса екосистема, която да стимулира
и дава възможност на предприемчивите да създават нови компании

 Достъп до финансиране

 Държавна политика за стимулиране на нов бизнес

 Нагласа за поемане на рискове

Изграждане на мостове за предаване на опита от вече реализирани
предприемачи на младото поколение

Необходимост от схеми за финансиране на предстартовата фаза от
създаване на стартъпи

Набиране (намиране) на дялов капитал за развитие на различните стадии
от предприемаческите идеи

Активни мерки за реабилитиране на бизнеса като основен двигател на
растежа и общественото благополучие
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Радосвет Радев

Председател на БСК

Тел.: 02 980 03 03

E-mail: r.radev@bia-bg.com


