България – предпочитана
дестинация за бизнес, инвестиции
и туризъм
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Член на ЕС от 2007 г.
Член на НАТО от 2004 г.

Местоположение

югоизточна Европа,
Балкански полуостров

Граници

на север – Румъния
на запад – Сърбия и Македония
на юг – Гърция и Турция
на изток - Черно море

Население

7 101 859 (2017 г.)

Столица

София, население 1 264 064

Часова зона

EET (UTC + 2)
EEST (UTC + 3)

Площ

110 879 кв.км.

Земя

108 489 кв.км.

Води

2 390 кв.м.

Климат

умереноконтинентален

Официален език

български

Религия

православно християнство

Форма на управлeние парламентарна република
Законодателна власт

Народно събрание,
еднокамерно, с 240 депутати

Изпълнителна власт

Съвет на Министрите,

оглавен от Премиер
Валута

лев (BGN)

Фиксиран курс

1 EUR = 1,95583 BGN
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Като член на ЕС и НАТО, България предлага стабилна
политическа среда и благодарение на демографските си и
икономически показатели е силно желана биснес дестинация.

 61,8% от населението е в трудоспособна възраст (25-64 г.).
 Над 60% от населението в трудоспособна възраст владее
повече от един език

 Над 80% от населението в трудоспособна възраст е със средно
или висше образование

 Почти 75% от населението живее в градове









Коефициент на заетост – 71,7%
Реален ръст на БВП − 3,6%
Инфлация, за 2016 г. − 0,1%
Ниво на безработица − 6,3%
Бюджетен излишък − над 1,74 млд.лв. (30.07.2017)
Брутен държавен дълг − 29,5% от БВП
Индекс на промишлено производство – 98,6%
Индекс на строителна продукция – 100,2%

 Висококвалифицирана, многоезична работна ръка – широко
използвани са английски, немски, руски, френски






Конк урентни нива на работна заплата в Европа
Над 45 000 български студенти учат в Европа
Данъчна среда, която благоприятства бизнеса и инвестициите
2-годишно освобож даване от ДДС при внос на оборудване за
инвестиционни проекти над €5 млн., които създават наймалко 50 работни места

 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени
съоръжения

 Възможност за приспадане на разходите за изследователска и
развойна дейност

 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни
квоти (0% за компании от ЕС)

 Най-ниски оперативни разходи в Европа
 Свободно движение на капитали
 Институционална подкрепа за приоритетни инвестиционни
проекти
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Съгласно Закона за насърчаване на инвестицииите (ЗНИ), сертифицираните за клас А и клас
Б проекти се ползват от следните насърчителни мерки:

 Информационно обслужване и съкратени административни срокове.
 Индивидуално административно обслужване.
 Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права
върху недвижими имоти − частна държавна или частна общинска собственост.

 Финансова подкрепа за професионално обучение на лица за нуждите на инвестиционния
проект.

 Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до
границите на инвестиционния проект.

 Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора
задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти от всички сектори на
икономиката при изпълнени едно или повече от следните изисквания:

 Размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за
сертифициране на к лас А

 Да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
 Да предвиж дат изграж дане на индустриални зони или технологични паркове
Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с пакет от мерки, включващи тези за
клас А и клас Б, както и:

 Институционална подкрепа или публично-частно партньорство
 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при спазване на определени условия –
до 50% максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни
изследвания и до 10% максимален интензитет на помощта за инвестиции в
преработващата промишленост.
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Чуждестранни туристи

8 000 000 (2016 г.)

От тях граждани на ЕС

над 5 000 000

Черноморски курорти

Златни пясъци, Албена,
Св. Константин и
Елена, Ривиера,
Слънчев бряг,
Поморие, Созопол,
Несебър, Елените,
Св. Влас, Лозенец,
Царево, Ахтопол

Ски курорти

Пампорово, Боровец,
Банско

СПА центрове ,
минерални извори

Велинград, Кюстендил,
Банкя, Вършец, Момин
Проход, Павел баня,
Сандански, Поморие,
Старозагорски бани,
Сапарева баня, Хисаря

Добре развитата инфраструктура и сравнително
малката територия, на която те са раположени
курортните комплекси, ги правят леснодостъпни
и желани места за инвестиции и почивка.
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