2021

ТЕХНОЛО ГИ ЧЕН И СТАРТЪП

ПЪТЕВОД ИТЕ Л
СЛИ ВЕН
ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА
И СВОБОДНО ВРЕМЕ

България

Ключови факти
25%

ОТЛИЧН А
ДЕСТИНАЦИ Я
ЗА НОВ СТАРТ

-3.4%
1.7%

111%

Внос и износ като
% от БВП
БНБ 2020

Евростат 2020

Бюджетен дефицит
Евростат 2020

Инфлация (ИПЦ)
НСИ 2020

Държавен дълг (% от БВП)
2ри най-нисък в ЕС

68.5%

€9100

-6.9%

Заетост
(15-64 г.)
НСИ 2020

БВП на човек
НСИ 2021 Юни

средно за ЕС

Сливен: важни факти и индикатори
29%
Дял на производството в
икономиката
широк регион Сливен

УСТОЙЧИВА ПОСОКА НА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

12 500

€102

Ученици в гимназии

Месечни режийни
разходи

широк регион Сливен

ДОБРИ УЧИЛИЩА И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС

Община Сливен

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ
ПРИВЛИЧАТ ДИГИТАЛНИ НОМАДИ И
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕКИПИ ОТ ЧУЖБИНА

200

2
m

180 600

104

Жители на възраст
20-64 г.

Места в детски градини
на 100 деца

Зелени площи на
жител

широк регион Сливен

Община Сливен

Община Сливен

УСЛОВИЯ ЗА РЕКРУТИРАНЕ НА
КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

ИЗБОР ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА И
МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ДОБРЕ РАЗВИТА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И
ЧИСТ ВЪЗДУХ

Най-големи икономически отрасли
За региона на Сливен е характерна
високата степен на индустриализация.
Добре развит клъстер в мехатроника и
аутомотив отговаря за над 1/3 от
добавената стойност и работните места в
производството. Средно- и
високотехнологичният профил на
икономиката позволява на стартъпи да
влязат в партньорства с установени
компании и да развиват иновативни
решения.
Нови технологични екипи в Сливен може
да се възползват от специализацията на
индустрията в електроника,
машиностроене и комплексни
инженерни и ИТ индустриални
решения. Градът има амбиция да бъде хъб
за индустриални иновации и развитие на
нови продукти.

Бизнес услугите в Сливен се развиват, като
се възползват от доброто географско
положение, транспортни връзки и
индустриално развитие.

Освен добре развити товарен транспорт и
логистика, Сливен е дом на конкурентни
компании, които предлагат професионални
бизнес услуги.

Структура на местната икономика (според добавена стойност)
други
4.5%
строителство
5.4%
потребителски услуги
12.0%
земеделие
12.2%

промишленост
29.3%
добив, енергетика ютилитис
18.4%
бизнес услуги
18.2%

Данни за широк регион Сливен (разстояние до 45 мин.)

Източник: Trakia Tech на база данни от НСИ и ТР за 2020 г.

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Подкрепа за екосистемата
☞ Звеното на
Община Сливен
за инвестиции и
бизнес развитие

Invest Sliven е официалното звено на Община Сливен за ПЧИ
и бизнес развитие. Общинското звено е свързваща точка за
контакт между инвеститори и всеки, ко то е важен за
успешния бизнес старт. Вече установена в Сливен, вашата
компания ще получи напътствия, подкрепа и навигация в
местната екосистема.

й

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

В следващите години Община Сливен планира
осъществяване на проекти за подкрепа на
бизнес екосистемата, вкл.:

◘

Нови индустриални зони.

◘

Създаване на споделени работни
пространства.

◘

Четирилентов път между Сливен и Ямбол.

◘

Развитие на бизнес мрежите на
предприемачи, клъстери, акселератори и
фондове.

◘

Подкрепа за дигитализация и кръгова
икономика.

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

БЛАГОП РИЯ ТН А
БИЗНЕС СРЕД А

Избор на правна форма
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ФОРМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИЯ
☞ Допълнителна
информация относно
бизнес формите в
България

Капиталови изисквания

Отговорност на собственика

Дялове

Акционерно
дружество

€1

€25 565

Ограничен до размера на дела в капитала на дружеството

Клон

Клонът осъществява същия бизнес
като компанията-майка

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

Търгуеми инструменти.
Доказателство е временно
удостоверение/ ценна книга,
емитирани от акционерното
дружество

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

Може да извършва ограничени
дейности като например
организиране на промоции, изложби
и реклама на продукти или услуги

Не се считат за отделни юридически лица. Участието в стопанска дейност
води до задължение за заплащане на корпоративен данък от
чуждестранната компания в България

До 100% от регистрирания капитал може да е собственост на един или
повече чуждестранни граждани
Нетъргуеми инструменти. Може да
се прехвърлят дялове чрез
нотариално заверено споразумение
за прехвърляне

Търговско
представителство

Няма минимални капиталови изисквания

Всички дейности, която не са забранени от закона, като е възможно да са
различни от бизнеса на компанията-майка

Обхват на дейностите

Акционери

Дружество с
ограничена
отговорност

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Без акционери, само компании майки

Без дялове

Източник: Българска агенция за инвестиции

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Установяване на бизнес в Сливен
€150

Адвокатски такси
за регистрация на
дружество

☞ Основни формуляри за кандидатстване

Нотариални
заверки на
необходимите
документи

Внасяне на
капитала в банка

Регистрация в
Търговския
регистър

Регистрация по ДДС
в НАП

Процес по регистриране на компания

1

2

3

4

Дни

1

1

2

12

€30 банкови
такси

€28 такса за
онлайн
регистрация

Безплатно

€50-100
нотариални
такси

Разходи

Източник: Проучване на Trakia Tech

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Защита на инвеститорите
Страната предлага добра
защита на правата на
собственост в сравнение с
други страни в ЦИЕ,
развиващите се страни в Азия
и Северна Африка. От 2010 г.
се наблюдава постоянно
подобряване на защитата
на правата върху
интелектуалната
собственост (включително
защитата на патентите).

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

Притежателите на нарушени
права могат да завеждат
граждански производства
пред съответните съдилища,
както и административни
производства пред Патентно
ведомство. Българското
законодателство се прилагат
за чуждестранни физически и
юридически лица, чиято
държава на произход е член
на международни договори,
по които България е страна.

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

Необходимо време за изпълнение на договори
(брой дни)

18.6%

21.5%

26.6%

България

ОИСР

Европа и Централна Азия

564 ОБЩО

105

334

Завеждане
на дело

Процес и съдебно решение

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Източник: База данни Doing Business

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

125
Изпълнение

Данъчна система
България има най-ниските корпоративни и
лични данъчни ставки в Европа, като поддържа
по-нисък данък върху печалбата в сравнение с
други дестинации, където данъкът варира между
15% до 20%.

5%

Основата за изчисление на
социалноосигурителните вноски има сравнително
ниска горна граница в сравнение с други страни
от ЕС.
Репатрирането на печалбите е сравнително прост
процес от данъчна гледна точка. Дивидентите,
разпределени от български дружества към
компании в Европейското икономическо
пространство, не подлежат на облагане с данък
при източника. (В останалите случаи се дължи
5% данък върху дивидентите.)

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

Данък при източника върху
дивиденти, разпределени на
дружества извън Европейската
икономическа зона

10%

Пропорционален данък върху
печалбата и данък върху
доходите на физическите лица

34.8%

Данъци и осигуровки върху
труда като % от разходите за
труд

€1534

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Максимална месечна
основа за социално
осигуряване

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

МЯС ТО ЗА МЛА ДИ
ПРОФЕСИОНА ЛИ СТИ

Отглеждане на таланти
Сливен има добре развита училищна
система, която го прави водещ
образователен център в региона.
Основна роля в развитието на
висококвалифицирани специалисти
имат Езиковата гимназия и Природоматематическата гимназия, които са
класирани сред първите 100
училища в страната въз основа на
резултатите от държавните
зрелостни изпити след 12 клас.
Освен това в града има 4 технически
професионални гимназии, 2
гимназии с бизнес профил и 7
общообразователни гимназии.

12

Общо 12 500 студенти учат в
широкия регион Сливен, като 1/3 от
тях са в град Сливен.
Иновативни стартиращи компании
могат да търсят сътрудничество със
сливенския клон на Технически
университет София. Огромен тласък
за технологичната екосистема ще
бъде планираното създаване на
център за трансфер на технологии
към Техническия университет в
партньорство с бизнес сектора и
Община Сливен.

ГИМНАЗИИ СА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА
"ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА" НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

(разстояние до 45 мин.)

15

Средни училища

45

4700

Ученици

12 500

800

Завършващи

1800

Данни за широк регион Сливен (разстояние до 45 мин.)

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

Широк регион
Сливен

Община
Сливен

Източник: РУО, НСИ, 2020/2021

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Откриване и наемане на служители
Почти 117 000 души живеят в
община Сливен, като повече от
половината от тях са в
трудоспособна възраст. Броят на
жителите и икономиката на града
правят Сливен най-значимия град в
целия регион. Град Сливен има
стратегическо местоположение и
добре развити пътни връзки, които
предоставят добри възможности за
ежедневни пътувания от повечето
населени места в областта, както и
от съседни области. Сливен е
достъпен за по-малко от 30 минути
от още 64 400 души, живеещи в

51%

близкия град Ямбол. Допълнителни 45
208 700 души, които могат да
стигнат до Сливен за по-малко от 45
минути, имат възможност да пътуват
до града за работа, обучение или
развлечения.
Общо 325 400 души живеят в
Сливен и на разстояние, което
позволява ежедневно придвижване.
180 600 от тях са във възрастовата
група 20-64 години.

49%

мин. от индустриалните зони
30 мин. от центъра на града

181 100

Община Сливен

116 700

33 400

31 500

Община Сливен

52 000

50 300

30 мин. от центъра на града

88 900

45 мин. от индустриалните
зони

Население в трудоспособна възраст в широкия
регион Сливен (разстояние 45 мин.)
БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

325 400

Възрастова Възрастова
група 20-44 група 45-64
години
години

91 700

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

Население в област Сливен

Източник: НСИ, 2020

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Привличане на чуждестранни експерти
Гражданите на ЕС не се нуждаят от виза в България и могат да
получат разрешение за дългосрочно пребиваване за по-малко от
24 часа. Предприемач извън ЕС, желаещ да разработва
високотехнологични и/или иновативни проекти, взима Startup Visa
- ускорена процедура за разрешение за дългосрочно
пребиваване - като условие е да стане съдружник или акционер с
над 50% участие в българско дружество.

Синя карта
за граждани
извън ЕС

Дългосрочно
пребиваване
за граждани
на ЕС

7 дни за
издаване

до 4 години
срок на
валидност

☞ Информация за
издаване на
документи на
граждани на ЕС

Граждани извън ЕС, които извършват висококвалифициран труд,
могат да кандидатстват за Синя карта на ЕС. За да получат
такава, кандидатите трябва да имат висше образование и
осигурен трудов договор с български работодател. Картата дава
на притежателя си разширени права да остане в страната за
срока на договора или до 4 години и позволява пътуване в
рамките на ЕС.

24 часа
за
издаване

5 години
срок на
валидност

☞ Информация за
разрешения за
пребиваване

Източник: Агенция по заетостта

ОТЛИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА НОВ СТАРТ

БЛАГОПРИЯТНА
БИЗНЕС СРЕДА

МЯСТО ЗА МЛАДИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И
СВОБОДНО ВРЕМЕ

Трудово-правни отношения
Освен редица агенции за човешки
ресурси, офисът в Сливен на
Националната агенция по заетостта
предоставя услуги за
посредничество при заетост,
включително разпространение на
информация за обявените свободни
работни места, както и подбор и
насочване на подходящи кандидати.
Той също така предоставя
информация за наличните програми
за заетост и обучение и достъпа на
чужденците до пазара на труда.
Българското трудово
законодателство се основава на
някои общи принципи като свобода
и защита на труда, фиксирано

Видове трудови договори

работно време, гарантирани
почивки и отпуски, равно
заплащане между мъже и жени,
ограничение за извънреден труд и
др. Трудовите отношения на
чуждестранни граждани, работещи
в страната се регулира от Кодекса
на труда на България, доколкото не
е предвидено друго в закон или
договор, по който България е
страна. Неразделна част от
българското законодателство са и
всички свързани с труда правни
актове на Европейския съюз.

◘ Безсрочни договори
◘ Срочни договори

Стандартно работно време ◘ 8 часа на ден
◘ 40 часа на седмица

Нощен труд

◘ 7 часа на нощ
◘ 35 часа на седмица

Предизвестие за прекратяване ◘ 30 дни за безсрочни договори
на трудов договор
◘ 3 месеца за срочни договори
Източник: Кодекс на труда
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РАБОТА-СВОБОД НО
ВРЕМ Е:
БА ЛАН С

Разходи за живот
Средни цени в Сливен за избрани продукти и услуги:
Обедно меню

3.60 €

Обществен транспорт (еднопосочен билет)

0.40 €

Разходи за наем на жилище в
избрани европейски градове

Придвижване с такси за 5 км. (3 мили)

2.80 €

Индекс Сливен = 100

Паркиране в центъра на града (на час)

0.50 €

Фитнес карта (месечна такса)

16.60 €

Билет за кино

4.10 €

Частна детска градина (на месец)
Апартамен с 1 спалня в центъра на града
(наем на месец)
Среден разход за комунални услуги (на месец)
Интернет (месечна такса)

Сливен
Букурещ

89.60 €

Катовице

153.60 €

Бърно

102.40 €

100
151
171
245
284

Братислава

8.50 €
Източник: Numbeo 2021
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Придвижване

Услуги

Кратките разстояния и лекият трафик спестяват
време, което може да прекарате със
семейството и приятели. Повечето важни
обекти са достъпни до 30 мин. от жилищните
квартали.

Сливен трябва да е приоритетен избор за
млади професионалисти и семейства с деца,
когато обмислят релокация. Градът предлага
качествени услуги, вкл. широк избор от банки,
аптеки, детски градини и др.

училище
19

лекар

104

24

мин.

15

21

27

детска градина

работно място

парк/градина

28

Основни училища

79

Детски площадки

39

Лекари на 10 000 жители

54

Спортни съоръжения
Източник: Община Сливен 2021, НСИ 2020

Източник: Изследване на Ноема, 2019
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Места в детските градини (на 100 деца)
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Индекс удовлетвореност
Добре развита зелена система (около
200 m2 зелени площи на жител) и чист
въздух (замърсяванията не превишават
нормите в ЕС) допринасят за високото
качество на живот в общината.
Приятният климат през по-голямата част
от годината ще ви накара да прекарате
повече време в занимания навън.

България = 100
Баланс работа-свободно време

104

Социален живот

107

Ежедневие

108

Тишина

125
138

Помощ при спешна нужда

150

Чист въздух

Може да спортувате или просто да
прекарате време със семейството в
54 спортни клуба, 3 градски парка и
26 защитени местности.

Източник: Изследване на Ноема, 2019

Source: Sliven Municipality 2020, NSI 2021
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Вижте пълния икономически профил на града
Инвестиционна дестинация Сливен 2021
investing@sliven.bg
www.invest.sliven.bg

Важни връзки за удобен престой в града:
☞ Банки и обменни бюра

☞ Болници

☞ Предовачески услуги

☞ Басейни

☞ Автобуси и влакове

☞ Химическо чистене

☞ Наем на автомобил

☞ Забележителности

☞ Такси

☞ Настаняване

☞ Аптеки

☞ Културни събития

ОБЩИНА СЛИВЕН
България, 8800 Сливен
бул. “Цар Освободител” 1

www.sliven.bg

