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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

 Предсказуемост на нормативната среда, 

 Административни тежести за бизнеса, 

 Качество на публичните услуги, 

 Бюрокрация, 

 Достъп до финансиране, 

 Свобода на достъп за навлизане и излизане от пазара, 

 Корупция, 

 Достъп до правосъдие и др.



Плюсове: 

 Добри макроикономически 
параметри 

 Ниски данъци 

 Стабилна банкова система

Минуси:

 Нестабилност на правната среда

 Проблемна съдебна система

 Несигурна среда за инвестиции и 
собственост

 Неефективна администрация

 Неразвита базова инфраструктура, 
вкл. банкова

 Недостиг на квалифициран човешки 
ресурс

СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Индикатори за състоянието

1. Отстъпваме в класациите за качество на бизнес средата 

В класацията на Световната банка за 2012 г.

България отстъпва 2 места – от 71 на 73 място. 

2. Високи нива на сивата икономика

3. Спад на местните и чуждестранни инвестиции

4. Ръст на спестяванията

5. Висока задлъжнялост

6. Престъпност и корупция



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Правна инфраструктура

1. Непредсказуема и нестабилна правна среда:

• През 2010 г. са приети нови 174 закона, 

• Приетите 2010 г. закони се предвиждат промени в други 158 закона;

• Редица закони се променят неколкократно за по-малко от година;

• 2/3 от новоприетите закони биват изменяни още през първата година;

2. Не се прилага изискуемата оценка на въздействието;

3. Голяма част от законите са „целеви”;

4. Нараства броят на подзаконовите нормативни актове:

• 2010 г. - приети 802 подзаконови нормативни акта;

• Q1-2011 г. – нови 428 подзаконови нормативни акта



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Правна инфраструктура

5. Противоречиви действия при транспониране на регулациите на ЕС;

6. Сложно и често променящо се данъчно законодателство;

7. Силна намеса на държавата в стопанската дейност – голям брой 

регулаторни режими, част от тях незаконно въведени;

8. Спорадичен и несистемен контрол върху прилагането на 

законодателството



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Съдебна система

1. Претоварена съдебна система – бавно решаване на споровете;

2. Бавна и сложна процедура по несъстоятелност;

3. Тромава процедура по връчване на книжа и призоваване;

4. Недопускане на принудително изпълнение на парични 

вземания срещу държавни ведомства;

5. Високи съдебни такси при искове с голям имуществен интерес;

6. Таксите по вписванията:

• небалансирани и не съответстват на стойността на услугата;

• Разлики в размера им според вида и дейността на дружеството;



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Защита на собствеността

1. Несигурност за собствеността и инвестициите:

• Голям брой полицейски служители на глава от населението;

• Ръст на охранителните структури и заетите с охранителна дейнос; 

• Формиране на общински полиции – допълнително разширяване на сектора;

• Ръст на посегателствата върху собствеността = неефективност на сектора;

2. Конкурентна дейност на държавни структури в сигнално-

охранителната дейност

3. С нормативни актове се ограничават бизнес дейности 

и се ликвидират инвестиции



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Работа на администрацията

1. 20 години - стратегии, планове и инвестиции, а нямаме е-правителство!:

• 30 електронни услуги при възможни поне 700;

• 10-месечен срок за готовност, а няма пътна карта, графици и др. 

2. Липсва контрол в/у общините за незаконно въведените регулации;

3. Различни такси и срокове за еднакви услуги;

4. Противоречиви процедури при регулативните режими;

5. Не се следят сроковете за издаване на документи;

6. Изискване на справки и документи, налични в електронните регистри; 

7. Не е приложимо навсякъде ползването на Интернет 

и POS-терминали за плащане на данъци и такси;

8. Проблеми при обществените поръчки;

9. Ръст на приходите от такси в бюджета –

косвен индикатор за административен натиск.



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Базова инфраструктура

1. Неразвита транспортна инфраструктура – железопътна, пътна, 

свързваща (интермодална), пристанищна и др.

2. Транспортната инфраструктура не съответства на изискванията за 

намаляване на въздействията върху околната среда;

3. Ограничено прилагане инструментите на ПЧП за изграждане на 

транспортна, социална, образователна и здравна инфраструктури.

4. Недостатъчно развита информационна и комуникационна 

инфраструктура - широколентов интернет и свързаност;

5. Ограничена логистична инфраструктура,

спъваща развитието на бързооборотните услуги.



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Банкова инфраструктура и обслужване

1. Липсва ефективно и пълно електронно банкиране;

2. Търговските банки прилагат тарифи с високи такси и комисионни;

3. Лихвените проценти по кредитите се задържат на високи нива;

4. Отсъстват реални условия за конкуренция между банките

по отношение на лихвените нива при кредитирането;

5. Банковата инфраструктура не позволява клиентско банкиране чрез 

денонощни електронни пунктове без намесата на банков служител;

6. Отсъства надеждно мостово финансиране за целите на 

изпълнението на проектите по оперативните програми.

7. Едностранна промяна на условията по кредитите



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Задлъжнялост на икономиката

1. Високата корпоративна задлъжнялост (около 160 млрд.лв.);

2. 100 млрд.лв. междуфирмени дългове, от които 40 млрд.лв. просрочени;

3. Задълженията на държавния и местните бюджети към бизнеса по 

изпълнени обществени поръчки - над 400 млн. лева към края на 2010 г.;

4. Декапитализация на икономиката, 

5. Скрита декапитализация на държавните предприятия;

6. Липсва публичен регистър по движението на ДДС и акцизите.



СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Човешки ресурси

1. Недостиг на квалифицирани човешки ресурси;

2. Прекъсната връзка между образователната система 

и нуждите на обществото, бизнеса и икономиката;

3. Нарастващ брой на инвалидизираните лица;

4. Неефективно здравно обслужване;

5. Проблеми на пазара на труда



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правна инфраструктура

1. Въвеждане на механизма на “парламентарен борд”;

2. Задължително извършване на оценка на въздействието ;

3. Пълно и последователно прилагане на принципите на ЗОАРАКСД, в т.ч.:

• Методика за определяне на таксите само на разходен принцип 

(срок: МС да приеме методика до 20.11.2011 г.);

• Таксите, събрани от незаконно въведени регулативни режими, да се 

възстановят в държавния бюджет от съответните администрации;

• Е-регистър на регулаторните режими с пълна и актуална информация;

• Премахване на незаконните регулативни режими, вкл. общинските;

• Всички държавни такси да постъпват в републиканския бюджет;

• Опростяване на данъчното законодателство;

• Запазване или въвеждане на стимули и насърчаване на инвестициите 

за образование, наука, изследвания и екология.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съдебна система

1. За производствата по несъстоятелност:

• Опростяване на процедурите;

• Съкращаване на сроковете; 

• Ограничаване на обжалванията;

• Създаване на специализиран съд.

2. Разширяване на възможностите за арбитражно решаване на търговски 

спорове, вкл. с възложители на обществени поръчки;

3. Първоначалната такса за обезпечение да бъде равна на 

административните разходи за съответното производство;

4. Въвеждане на таван за съдебните такси (напр., до 50 000 лв.), независимо 

от размера на интереса, и плащане след присъждане;

5. Изграждане и/или доизграждане на публични регистри за:

• съдебните такси и движението им по съответни партиди;

• всички видове имоти и съответните обременявания;

• издадените пълномощни за продажба и прехвърляне на активи



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Защита на собствеността

1. Ускорено завършване на информационната осигуреност на 

електронния кадастър и имотния регистър. 

2. Преустановяване паралелната конкурентна дейност на структурите 

на МВР по отношение на сигнално-охранителната дейност

3. Когато се нарушава правото на собственост, вследствие на 

нормативни промени, да се извършва компенсация на засегнатите



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Работа на администрацията

1. Ускорено въвеждане на електронно правителство;

2. Разработване и аутсорсване на поддръжката на 

нов Регистър на административните услуги ;

3. Електронизиране на обществените поръчки;

4. Постепенно свързване с НАП на всички касови апарати;

5. Въвеждане на публичен регистър на дарителите на държавни институции;

6. Въвеждане на единно платежно нареждане при плащания към НАП ;

7. Осигуряване на физическа възможност за заплащане на данъци и такси 

чрез всички разрешени от закона платежни средства и инструменти;

8. Транспониране на директивата на ЕС против забавените плащания;

9. Последователни усилия за ограничаване износа на добавена стойност



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Базова инфраструктура

1. Изграждането на местните коридори, вкл. енергийните 

проекти, да се извършва чрез ПЧП или финансиране от 

европейските фондове само с кофинансиране от бюджета.

2. Максимално оползотворяване на инициативността и 

ресурсите на частния сектор при изграждане на обекти с 

обществено приложение и значимост – болници, 

пристанища, транспортна инфраструктура, затвори и др.

3. ПЧП (публично-частно партньорство) в транспортната, 

социалната, образователната и здравната инфраструктура.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Банкова инфраструктура и обслужване

1. Премахване или значително ограничаване размера на

таксата за предсрочно погасяване на кредити;

2. Изграждане на система за електронно instant разплащане 

и 24-часово банкиране на самообслужване; 

3. Доближаване до структурата на банковите такси в ЕС, 

обвързани с нивата на покупателната способност на населението.

4. Нормативно да се ограничи възможността за едностранна промяна 

на условията за кредитиране



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обща задлъжнялост на икономиката

1. НАП да публикува on-line информация за размера на 

дължимото за възстановяване ДДС и акциз на 

предприятията, вкл. сроковете за възстановяване.

2. Нормативно въвеждане и прилагане на клирингов 

механизъм, включително чрез Българската фондова борса, 

за покупко-продажба и изчистване на задълженията.

3. Принципалите на дружествата – държавна собственост, да 

задължат ръководствата на тези дружества в ускорени 

срокове да изчистят балансите им от „кухи обеми” 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Човешки ресурси

1. Въвеждане в КТ на санкции и за работника 

при нарушения на трудовото законодателство. 

2. На www.bia-bg.com вж. предложенията на БСК: 

• „Реинженеринг на здравеопазването” (10.08.2011г.) 

• „За реформа в образованието” (12.08.2011 г.) 

• „Предложения за пенсионна реформа” (15.08.2011 г.) 

• „Пазар на труда – състояние и тенденции” (26.09.2011 г.) 

http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/


ЦЕЛИ:

1. Повишаване конкурентоспособността на икономиката;

2. Привличане на чуждестранни и местни инвестиции;

3. Предсказуемост на нормативните актове и бизнес средата;

4. Намаляване на административния натиск;

5. Намаляване на сивата икономика и източниците на корупция;

6. Премахване на предпоставките за ограничаване на конкуренцията;

7. Подобряване на достъпа до кредитиране;

8. Увеличено усвояване на средствата по оперативните програми;

9. Установяване на равнопоставеност и справедливост във 

взаимоотношенията между частния и публичния сектор;

10. Ускоряване на разплащанията между държавата и фирмите при 

търговски сделки и по възстановяването на ДДС и акцизи.



ИНДИКАТОРИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Намаляване приходите от такси и глоби в републиканския и 

общинските бюджети, като обем спрямо общите приходи;

2. Увеличение на местните и чуждестранни инвестиции, като 

процент от БВП;

3. Ръст на работните места;

4. Подобряване пропорциите между приходите от ДДС, мита, 

корпоративен данък и социални плащания;

5. България всяка година да се изкачва с 2÷5 места в класацията 

на Световната банка;

6. Намаление на икономическата и битовата престъпност.



МОНИТОРИНГ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСК 

От 255 предложения за 10 години:

 29 приети (средно, 1.8 г. по-късно)

 21 приети частично (средно, 2.9 г. по-късно)

 16 в процес на приемане (средно, 1.9 г. по-късно)

 2 с регресивен ефект

 187 неприети

 Среден период за реакция – 2.2 години (± половин мандат)



Реформи за подобрение на 

бизнес средата в България

Пресконференция, 14 ноември 2011 г.


