meet your business BG

защо България

местоположение

България притежава стратегическа роля и
заема централна ключова позиция от гледна
точка на географско разположение и стабилна
конкурентна цена на бизнеса.

Четири основни летища / София, Пловдив,
Варна и Бургас
Множество пристанища по река Дунав
Две морски пристанища / Варна и Бургас
Пет паневропейски коридора / IV, VII, VIII, IX, X
Отлични търговски взаимоотношения
със съседните страни, които не са
държави членки на ЕС / общи
граници с Турция, Сърбия и
Македония
Свободен износ към
пазарите в ЕС
Достъп до Общност на
независимите държави /
пазар с висок потенциал
Достъп до Близкия
изток / пазар с
висока покупателна
способност

профил
Столица / София
Часова зона / CET +1
Климат / умереноконтинентален с четири сезона
Религия / православно християнство
Население / 7.0 млн.
Население в работоспособна възраст / 4.5 млн.
Официален език / български
Други говорими езици / английски, руски, турски, немски, италиански
Валута / български лев – BGN, фиксиран курс спрямо еврото
(1 EUR = 1.95583 BGN)
Форма на управление / Парламентарна република
Изпълнителна власт / Министерски съвет, оглавяван от
министър-председател
Важен търговски коридор, свързващ Азия и Близкия изток с Европа.

Sofia

класации
София е локацията с най-ниска цена на офис пространства в Европа според
Office Space across the World 2017* на глобалната консултантска компания
Cushman & Wakefield.
България е на петнадесето място според Global Services Location Index**
за 2017 г. на анализаторската компания A.T. Kearney.
Българският Югозападен регион е на десето място сред най-добре
представящите се градове в Европа в класацията Best performing cities
for 2017*** на Milken Institute.
*Office Space Across the World проучва разходите за наем сред 215 пазара на
офис пространства в 58 държави по света. Разходите за ползване на работно
място в първокласно офис пространство в световен мащаб са класирани,
използвайки информацията събрана от обширната мрежа от местни офиси и
партньори на Cushman & Wakefield.
**Global Services Location Index проследява очертанията на офшор
възможностите в 55 страни в три основни категории: финансова атрактивност,
умения и профил на хората и бизнес средата. Индексът проследява също
колко привлекателно е всъщност изнасянето на бизнес услуги на
по-атрактивни локации.
***Индексът Best-Performing Cities (BPC) Europe на The Milken Institute
предоставят обективен критерий за оценка на регионалните стратегии.
Основавайки се на продължителната оценка върху градски области на
Milken Institute Europe, индексът използва показатели, базирани на
резултати, включително създаването на работни места, увеличение
на работните заплати и концентрацията на опитен персонал в
сферата на услугите, за да оцени относителното представяне на
европейските региони.

инвестиране в България
ключови факти и цифри
макроикономика
Член на ЕС и НАТО
БВП / 51.7 млрд. евро
Инфлация / 2.8% годишно (средна стойност за периода ноември
2017 - ноември 2018)
Нисък външен дълг в % от БВП / 23.1%
Износ на стоки и услуги като % от БВП / 67.4%
ДДС / 20% за стоки и услуги; 9% в сферата на туризма
Текущ баланс по сметка в проценти от БВП / 4.8%
Благоприятни данъчни условия / 10% корпоративен данък; 0% данък в райони с
висока безработица
Двугодишен период без ДДС за внос на оборудване за инвестиционни проекти
на стойност над 5 млн. евро или проекти, разкриващи поне 50 нови работни места
Ниски цени на комуналните услуги /
Цени на електрическата енергия за индустриални цели – 9.72 евро за 100 kWh
Цени на природния газ за индустриални цели (евро за един гигаджаул) – 8.73
евро за GJ
България е аутсорсинг център за региона в областта на
информационните технологии

човешки ресурси
Най-ниска цена на труда сред 28-те държави членки на ЕС
Традиции в сферата на селското стопанство, производството,
строителството, туризма
65% от населението е в работоспособна възраст
Висококвалифицирани служители, владеещи по няколко
езика / 98% от гимназистите изучават чужд език
(най-често английски); 73% от гимназистите изучават
втори чужд език (немски, руски, италиански)
България е на трето място в света по брой на
сертифицираните ИТ професионалисти
10% плосък данък върху доходите на
физическите лица
Максимален осигурителен праг /
1 530 евро
Средна работна заплата /
530 евро (570 евро от септември
2018 г.)

Източник на всички данни:
„Икономически проучвания“
UniCredit Bulbank
Данните са актуални към
(1-во тримесечие за 2019 г.)

eдна локация
цялостно обслужване за
Вас в България
Когато сте зад граница, би било полезно да има място, което да
послужи за всички потребности на Вашия бизнес.

вашият дом
зад граница
Създадохме локация – International Center, където
можете да се срещнете с Вашите партньори и клиенти
и да получите консултация по различни теми.
Основната му цел е увеличаване на възможностите
за Вашия бизнес и улесняването Ви по пътя към
реализацията им.

управлявайте
своите сметки
За нуждите на Вашия бизнес ние предлагаме всички
стандартни банкови услуги. Нещо повече, тъй като Вашето
време е ценно за нас, ние подпомагаме работния Ви процес
с бързи решения (“fast track solutions”) и Ви предоставяме
цялостното съдействие на професионалисти, локализирани в
същата сграда.

какво предлагаме
представете своите
продукти
Тук имате възможност да представите Вашите
продукти в пространствата за ко-маркетинг,
както и да се насладите на уюта на
специално създадената за Вас бар-кухня.

бизнес срещи
(b2b networking)
В International Center бихте могли да
организирате срещите си с Вашите клиенти и
бизнес партньори или просто да използвате
уединението на напълно оборудваните офис
пространства, като направите резервация
през лесно за използване мобилно
приложение, достъпно в App Store, Google
Play и Windows Phone store.

срещнете се с вашите
клиенти и партньори
консултантски услуги
В Центъра можете да се консултирате и да получите
съвет как да основете фирма, как да се възползвате
от възможностите, които предлагат европейските
фондове. Бихме могли да организираме за Вас
среща с данъчен консултант, нотариус или
счетоводител и да Ви представим пред
местните власти.

организиране
на събития
Предоставяме Ви възможността
да използвате пространството за
организиране на представяне на продукти,
пресконференции или вечерни коктейл
събития за Вашите партньори и клиенти.

създайте
свое събитие
Центърът е оборудван с всичко необходимо за
провеждане на събития - мултимедиен екран,
озвучаване и аудио оборудване.

Открийте най-добрата
възможност за
инвестиции в България!
International Center / Международен Център
ул. Аксаков 8, София 1000, България
тел.: 00359 2 930 9 662
e-mail: InternationalCenterSofia@unicreditgroup.bg
www.Internationalcenter.bg

