
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ (извадка)
за оценка на условията за бизнес и инвестиции

БТПП проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата, за да проучи проблемите в 
развитието  на  фирмите,  както  и  каква  е  оценката  на  предприемачите  за  условията  за 
бизнес.  Проучването  е  осъществено  по  електронен  път,  през  периода  16-20 март  2015 
година.

А  кценти от проучването:  

На въпроса коя е най-голямата пречка  в последните 12 месеца в дейността на фирмите, 
общо 60% от анкетираните посочват нелоялната конкуренция от сивия сектор, липсата на 
квалифицирани кадри и забавените плащания от клиенти.

Около  една  четвърт  (24%)  определят  като  най-сериозно  затруднение  неефективното 
обслужване от администрацията и често променящите се закони. За всяка десета фирма 
основна спънка в развитието й е невъзможността да получи финансиране. 

Запитани  как  да  се  увеличат  инвестициите  в  икономиката ни,  членовете  на  БТПП 
отбелязват,  че  трябва  да  спре  честото  изменение  на  законодателството,  както  и  да  се 
прекрати  въвеждането  на  закони  с  обратно  действие.  Инвестициите  ще  има,  когато 
бизнесът има възможност за дългосрочно планиране на дейностите си. 

В отговорите на предприемачите проличава също необходимостта от по-добри кредитни 
условия. Анкетираните смятат, че трябва да се промени отношението на администрацията 
към бизнеса, като се базира на партньорство и съдействие. Членовете на БТПП отбелязват, 
че  множеството  изисквания  при  европейските  проекти не  са  инструменти за  контрол,  а 
само база за корупция и демотивират инвеститорите. 

По  отношение  на  условията  за  бизнес  у  нас,  преобладаващата  част  от  анкетираните 
оценяват  благоприятно  ставките  на  преките  данъци  и  таксите  за  услуги  от 
администрациите.  От  друга  страна  недоволството  на  фирмите  е  насочено  най-вече  към 
функционирането  на  съдебната  система,  състоянието  на  образованието  и 
здравеопазването, за които над 70% дават лоша оценка.

Детайлни резултати:

Въпрос 1. Коя е най-голямата пречка пред Вашия бизнес през последните 12 месеца? 
(избира се един отговор)

o Липсата на квалифицирани кадри е посочена от 23% от анкетираните;

o Нелоялната конкуренция от фирми от сивия сектор е най-голямо затруднение според 
18%;

o Забавените  плащания  от  клиенти  също  за  18%  представляват  най-сериозното 
затруднение;
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АНКЕТА: Оценка на условията за бизнес и инвестиции

o Неефективно  обслужване  от  администрацията е  основна  пречка  при  13%  от 
анкетираните;

o Също 13% отбелязват затрудненията при достъпа до финансиране като най-голямото 
затруднение в дейността им;

o Около 10% посочват често променящите се закони за най-сериозен проблем;

o Около 3% определят,  че  забавените  плащания  от  държавата  са  затруднявали  най-
много дейността им в последните 12 месеца.

Въпрос 2. Как оценявате:

o Най-много позитивни оценки има за ставките на личния и корпоративния данък и за 
таксите, които плащат фирмите при обслужване от институциите;

o Съдебната система, образованието и здравеопазването събират множеството от лоши 
оценки.

Българска търговско-промишлена палата
21.03.2015 г.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

София 1058, ул. Искър 9, тел.: (02) 8117 400, факс: (02) 987 32 09, e-mail: bcci@bcci.bg, web: www.bcci.bg

2


