
Година

Брой 

страни Класация/Индекс Огранизация Критерии/Място по критерия

↓

66
 (59-2012 г.) 2013 185

Индекс на правене на 

бизнес The World Bank

Откриване на фирма (57); Издаване на разрешение за строеж (123); 

Свързване с електричество (128); Регистрация на недвижим имот (68); 

Получаване на кредит (40); Защита на инвеститорите (49); Плащане на 

данъци (91); Международна търговия (93); Изпълнение на договори (86); 

Закриване на фирма (93)

↓
49

(47-2011 г.) 2012 134

Най-добри страни за 

бизнес Forbes magazine

Свобода на търговията (11); Парична свобода (54); Права на собственост 

(60); Иновации (95); Технологии (51); Бюрокрация (49); Защита на 

инвеститорите (41); Корупция (76); Лична свобода (44); Данъчна тежест 

(69); Функциониране на пазара (71)

↓ 57
(55-2011 г.) 2013 186

Индекс на човешко 

развитие United Nations

Oчаквана продължителност на живота, образование и брутен национален 

продукт на глава от населението (като показател за стандарта на живот)

↓
45

(28-2011 г.) 2012 144

Икономическа свобода 

по света

The Fraser Institute 

(Canada)

Размер на правителството (57); Законодателна структура и 

неприкосновеност на частната собственост (80); Достъп до сигурни и 

стабилни пари (23); Свобода на международната търговия (35); 

Регулиране на кредита, труда и бизнеса (23)

↑
60

 (61-2012 г.) 2013 177

Индекс на 

икономическата свобода

The Heritage 

Foundation,  Тhe Wall 

Street Journal

Бизнес свобода; Търговска свобода; Фискална свобода; Големина на 

правителството; Парична свобода; Инвестиционна свобода; Финансова 

свобода; Право на собственост; Свобода от корупция; Свобода на труда.

↑
54

(55- 2011 г.) 2012 59

Класация на световната 

конкурентоспособност

International Institute 

for Management 

Development

Икономическата ефективност; Бизнес ефективност; Ефективност на 

правителството; Инфраструктура

↑

62
(74 -2011-

2012 г.)

2012-

2013 144

Индекс на глобалната 

конкурентоспособност World Economic Forum

Институции (108); Инфраструктура (76); Макроикономическа стабилност 

(31); Здраве и основно образование (49); Висше образование и обучение 

(63); Ефективност на пазара на стоки (83); Ефективност на пазара на труда 

(49); Степен на развитие на финансовите пазари (80); Технологична 

готовност (52); Обем на пазара (62); Степен на развитие на бизнеса (97); 

Иновации (92)

↑ 91
(92-2011 г.) 2012 228

Брутен вътрешен продукт 

на глава от населението

Central Intelligence 

Agency БВП, население

↑ 36
 (63-2010 г.) 2012 155

Индекс на логистичните 

услуги The World Bank

Митници(41); Инфраструктура (36); Международни пратки (34); Качество и 

компетентност на логистичните услуги (42); Проследяване и локализиране 

(48); Своевременност (47)

↑
7

(8-2008 г.) 2009 67

Индекс на ниски данъци 

и реформа Forbes Magazine

Корпоративен данък; Данък върху доходите на физически лица; Данък на 

благосъстоянието; Осигурителни вноски, плащани от работодателя; 

Осигурителни вноски, плащани от работника; ДДС

↑ 62
(64-2011 г.) 2012 130

Индекс на право на 

собственост Property Rights Alliance

Политическа и правна среда (63); Право на физическа собственост (76); 

Право на интелектуална собственост (50)

75 2012 176

Индекс на възприятие на 

корупцията

Transparency 

International

Съвкупен индикатор за нивото на корупция, съставен на базата на 

информация от независими един от друг източници,  бизнес анализи и 

експертни мнения.

↓
60

(44-2010 г.) 2012 190

Индекс за готовност за е-

правителство United Nations

Индекс на предоставяните он-лайн услуги; Индекс на развитие на 

телекомуникациите; Индекс на човешкия кпитал

↑

17
(31-2010 г.) 2012 100

Индекс на бюджетната 

прозрачност

The International 

Budget Partnership

Обществени обсъждания, организирани от законодателните органи по 

време на дискусиите бюджет; Обществените консултации, предприети от 

изпълнителната власт, при изготвянето на държавния бюджет; 

Механизми за жалби и предложения от гражданите за подпомагане при 

формулирането и осъществяването на програми на одит; Достъпност до 

обществеността; Всеобхватност на бюджетните данни

Легенда: ↑ Позицията на страната ни се подобрява ↓ Позицията на страната ни се влошава

Олга Чугунска, отдел "Икономически анализи и политика", 04.04.2013

Място на България в международните класации

Място


