
Година

Брой 

страни Класация/Индекс Огранизация Критерии/Място по критерия

↓

61
(59-2019) 2020 190

Индекс на правене на 

бизнес The World Bank

Откриване на фирма (113); Издаване на разрешение за строеж 

(43); Свързване с електричество (151); Регистрация на 

недвижим имот (66); Получаване на кредит (670); Защита на 

инвеститорите (25); Плащане на данъци (97); Международна 

търговия (21); Изпълнение на договори (42); Закриване на 

фирма (61)

↓
46

(38-2016) 2018 161

Най-добри страни за 

бизнес Forbes magazine

Свобода на търговията (21); Парична свобода (44); Права на 

собственост (63); Иновации (48); Технологии (30); Бюрокрация 

(86); Защита на инвеститорите (32); Корупция (64); Лична 

свобода (41); Данъчна тежест (81); 

=
48

(48- 2018) 2019 63

Класация на световната 

конкурентоспособност

International Institute 

for Management 

Development

Икономическата ефективност; Бизнес ефективност; 

Ефективност на правителството; Инфраструктура

↑

49
(50-2016-2017 

г.)

2017-

2018 137

Индекс на глобалната 

конкурентоспособност

World Economic 

Forum

Институции (98); Инфраструктура (76); Макроикономическа 

стабилност (25); Здраве и основно образование (68); Висше 

образование и обучение (54); Ефективност на пазара на стоки 

(69); Ефективност на пазара на труда (67); Степен на развитие 

на финансовите пазари (58); Технологична готовност (39); 

Обем на пазара (65); Степен на развитие на бизнеса (79); 

Иновации (68)

↓

49
(48-2018) 2019 167 Индекс на просперитет Legatum Institute

Безопасност и сигурност (61), Лична свобода (69), Управление 

(58), Социален капитал (123), Инвестиционна среда (60), 

Състояние на предприятията (53), Достъп до инфраструктура и 

инфраструктура (58), Икономическо качество (36), Условия на 

живот (49), Здраве (65), Образование (43),  Природна среда 

(76)

↑

37
(46-2017) 2019 162

Икономическа свобода по 

света

The Fraser Institute 

(Canada)

Размер на правителството (44); Законодателна структура и 

неприкосновеност на частната собственост (72); Достъп до 

сигурни и стабилни пари (38); Свобода на международната 

търговия (34); Регулиране на кредита, труда и бизнеса 

(общо:38, на кредита: 1; на труда: 56; на бизнеса: 99)

↑

37

 (47-2018 г.) 2019 180

Индекс на 

икономическата свобода

The Heritage 

Foundation,  Тhe 

Wall Street Journal

Върховенство на закона (имуществени права, свобода от 

корупция);Ограничена намеса на държавата (фискална 

свобода, публични разходи);Регулаторна ефективност (бизнес 

свобода, свобода на труда, парична свобода);Отворени 

пазари (търговска свобода, инвестиционна свобода, 

финансова свобода).

↑
46

(49-2017) 2018 167 Индекс на демокрация The Economist

Изборни процеси;  Функциониране на правителството; 

Участие в политиката; Политическа култура;  Граждански 

свободи.

↓
56

(55-2016 г.) 2018 125

Индекс на атрактивност 

за инвеститори в рисков 

капитал и фондове за 

дялово участие IESE Business School

Икономическа активност (67) Капиталов пазар (57); Данъци 

(76); Защита на инвеститорите и корпоративно управление 

(73); Социална среда (60); Възможности за предприемачите 

(48)

↑
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

↓ 87
(86-2016 г.) 2018 229

Брутен вътрешен продукт 

на глава от населението

Central Intelligence 

Agency БВП, население

↓

22
(18-2015 г.) 2017 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

↑

54
(58-2018) 2019 126

Индекс за върховенство 

на закона World Justice Project

Ограничения върху правомощията на правителството (91), 

Отсъствие на корупция (77), Отворено правителство (49), 

Основни права (51), Ред и сигурност (41), Регулаторно 

изпълнение (49), Гражданско правосъдие (54), Наказателно 

правосъдие (62)

Място на България в международните класации

Място

Бизнес и икономика

Човешки капитал и развитие



Година

Брой 

страни Класация/Индекс Огранизация Критерии/Място по критерия

Място на България в международните класации

Място

Бизнес и икономика
= 52

(52-2018) 2019 189

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)

=
31

(31-2018) 2019 203 Индекс на глобализация

KOF Swiss Economic 

Institute

Икономическа глобализация (29); Социална глобализация 

(60); Политическа глобализация (37) 

=
26

(26-2018) 2019 163 Глобален индекс на мира Vision of humanity

Активни вътрешни и международни конфликти; 

Милитаризация; Социална сигурност и охрана

↓ 49
(18-2018) 2019 153

Глобален индекс за 

неравнопоставеността 

между половете

World Economic 

Forum

Участие в икономиката и възможности (52) Образователно 

ниво (85) Здраве и живот (41) Политическа ангажираност (60)

↑
31

(33-2017) 2018 35

Европейски здравен 

потребителски индекс

The Health Consumer 

Powerhouse

Права на пациента и информация; Достъпност (време за 

чакане за лечението); Резултати от лечението; Обхват и достъп 

на предоставяните услуги; Превенция; Лекарства

=
111

(111-2018) 2019 180

Световен индекс на 

свобода на медиите

Reporters without 

borders

Плурализъм; Независимост на медиите; Среда на работа на 

журналистите и автоцензура; Законодателна рамка; 

Прозрачност; Инфраструктура; Злоупотреби

↓
77 

(71-2017) 2018 180

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.

↑
30

(33-2016 г.) 2018 180

Индекс на екологично 

представяне

Yale Center for 

Environmental Law & 

Policy 

Качество на въздуха; Качество на водата; Тежки метали; 

Биоразнообразие; Водни ресурси; Гори; Рибарство; Климат и 

енергетика; Замърсяване на въздуха; Водни ресурси; 

Земеделие;

↑
61

(63-2018) 2019 129

Индекс на право на 

собственост

Property Rights 

Alliance

Правна среда (64); Право на физическа собственост (79); 

Право на интелектуална собственост (60)

↑
52

 (72-2016) 2018 160

Индекс на логистичните 

услуги The World Bank

Митници(42); Инфраструктура (64); Международни пратки 

(41); Качество и компетентност на логистичните услуги (55); 

Проследяване и локализиране (59); Своевременност (65)

↓
7

(2-2015 г.) 2016 35

Индекс за локация за  

бизнес аутсорсинг и 

споделени услуги

Cushman & 

Wakefield LLP (C&W)

Таланти / работна сила; бизнес среда; време за първа 

доставка; инфраструктура; икономически риск; корпоративен 

риск; енергиен риск; разходи за труд; разходи за 

строителство; инфлация; разходи за наем на собственост

↑ 47
(52-2016) 2018 193

Индекс за готовност за е-

правителство United Nations

Индекс на предоставяните он-лайн услуги; Индекс на развитие 

на телекомуникациите; Индекс на човешкия кпитал

↓
40

(37-2018) 2019 126

Глобален иновационен 

индекс

INSEAD (Business 

school) Резултати от иновациите (38); Възможности за иновации (45);

↓
9

 (6-2016) 2018 88
Индекс на състоянието на  

LTE Open Signal 4G скорост

↓
45

 (43-2018) 2019 63

Индекс на световна 

цифрова 

конкурентноспособност

International Institute 

for Management 

Development Знания (46), Технологии(42), Бъдеща готовност (48)

↓ 28

 (26-2018) 2019 28

Индекс за цифрова 

икономика и общество 

(DESI) Европейска комисия

Свързаност, използване на интернет услуги, интеграция на 

цифрови технологии, цифрови обществени услуги

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

Любомир Левичаров, отдел "Икономически анализи и политика", 20.12.2019

Дигитализация и иновации

Други


