BG

Предприятия и промишленост

Справка във връзка със SBA за 2012 г.
БЪЛГАРИЯ

Накратко
9 Българските МСП за всички класове според големината обикновено са по-големи от тези в ЕС
9 Секторът, в който са съсредоточени техните дейности е търговия, а не услуги, какъвто е случая в ЕС
като цяло
9 Секторът на МСП в България се стабилизира след кризата, като значително се увеличиха бизнес
дейностите, работните места и добавената стойност отколкото в ЕС като цяло,в сравнение с базовата
2005 г.
9 Въведени са важни мерки на политиката за подкрепа на МСП, но България все още изостава в пет области
предвидени в Акта за малкия бизнес.
Относно справките във връзка със SBA1
Small Business Act (SBA, Актът за малкия бизнес) за Европа е водещата политическа инициатива на ЕС за
подкрепа на малките и средните предприятия (МСП). Целта на ежегодно актуализираните справки е да се
подобри разбирането на скорошните тенденции и националните политики, които засягат МСП. От 2011 г.
насам всички държави — членки на ЕС, назначиха високопоставен държавен служител за свой национален
представител за МСП. Представителите за МСП имат водеща функция по отношение на изпълнението на
програмата по Акта за малкия бизенс в своята държава.

1. МСП в България — основни цифрови данни
Брой предприятия
България
ЕС-27

Заетост
България

ЕС-27

Добавена стойност
България
ЕС-27

Брой

Дял

Дял

Брой

Дял

Дял

Млрд. EUR

Дял

Дял

Микропредприятия

278 139

90.6%

92.2%

548 220

29.1%

29.6%

3

16.5%

21.2%

Малки предприятия

23 950

7.8%

6.5%

466 560

24.8%

20.6%

4

21.0%

18.5%

Средни предприятия
МСП
Големи предприятия
Общо

4 345

1.4%

1.1%

410 999

21.8%

17.2%

4

24.4%

18.4%

306 434

99.8%

99.8%

1 425 779

75.7%

67.4%

11

61.9%

58.1%

681

0.2%

0.2%

456 581

24.3%

32.6%

7

38.1%

41.9%

307 115

100.0%

100.0%

1 882 360

100.0%

100.0%

18

100.0%

100.0%

Оценки за 2011 г., базирани на данните за периода 2005 — 2009 г. от базата данни „Структурна бизнес статистика“
(Евростат). Оценките са направени от Cambridge Econometrics. Данните обхващат „бизнес икономиката“, която включва
промишлеността, строителството, търговията и услугите (NACE Rev. 2, раздели B — J, L, M и N). Те не обхващат
предприятията в селското, горското и рибното стопанство или предимно непазарните услуги, като образование и
здравеопазване. Предимството да се използват данни на Евростат е, че статистическите данни от различни държави са
хармонизирани и съпоставими между отделните държави. Недостатъкът е, че за някои държави тези данни може да се
различават от публикуваните от националните органи данни.

Секторът на МСП в България съответства на средната
стойност за ЕС по отношение на дела от общия брой
предприятия. В него обаче се създават повече
работни места (75,7 % от общия брой (средна
стойност за ЕС — 67,4 %) и добавена стойност —
61,9 % (за ЕС — 58,1 %). В рамките на сектора на МСП
има по-малко микропредприятия от в сравнение с
техния брой в ЕС като цяло и те създават по-малко
добавена стойност от микропредприятията в ЕС.
Приносът им по отношение на заетостта обаче е
подобен, тъй като тенеденцията е обикновено да са
по-големи, което е обща характеристика на сектора на
МСПкато цяло.
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МСП в България много по-често извършват дейност в
сектора на търговията, отколкото тези в ЕС като цяло,
като делът на тези МСП от общия брой е 46 % (средна
стойност за ЕС — 30 %). Обаче само 33 % от
работните места и 27 % от добавената стойност се
отнасят към сектора на търговията , което води до
заключението, че този сектор се характеризира с
малки
и
относително
нископроизводителни
предприятия.
МСП
в
промишлеността
и
строителството имат относително по-голям дял по
отношение на заетостта и добавената стойност.
Българските МСП са въвлечени в по-малка степен
във високотехнологични сектори и услуги основани на
1

Тенденции по отношение на МСП в България2
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(Индекс: 2005 г. = 100, оценки от 2010 г. насам)
140
130
120
110
100
90
2005

2006

2007

2008

2009

МСП в България

2010e 2011e 2012e

МСП в ЕС

Заетост в МСП
(Индекс: 2005 г. = 100, оценки от 2010 г. насам)
120

110

знанието от тези в ЕС. Дяловете им от общия брой
предприятия са съответно 1 % и 17 %, като
средните стойности за ЕС са съответно 2 % и 28 %.
През
последния
период
2005 — 2012 г.
положението на българските МСП по отношение на
общия им брой, заетостта и добавената стойност
— трите разглеждани
тук показателя, се развива по логичен и
последователен начин. До началото на кризата
през 2008 г. те отбелязват силен растеж, като в
случая на добавената стойност растежът е
действително забележителен, след което настъпва
спад, който от 2010 г. насам се превръща в
3
стагнация . Единствено при добавената стойност
се наблюдават признаци за възстановяване и
подновен растеж. Положението е различно при
броя на предприятията и нивата на заетост. Тези
показатели обаче са стабилизирани на много повисоки нива от тези за ЕС като цяло. Важно е да се
отбележи, че оценките за периода 2005 — 2012 г.
показват, че МСП неизменно постигат по-добри
резултати от големите предприятия по отношение
и на трите показателя.
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Профил на България в контекста на SBA
Средна стойност за ЕС +/- 0,5
стандартни отклонения

1. Предприемачество

България

1,0

10. Интернационализация

2. Втори шанс

0,8
0,6
0,4

9. Околна среда

3. Мисли първо
за малките

0,2
0

8. Умения и
иновации

4. Отзивчива
администрация

5. Държавни помощи и
обществени поръчки

7. Единен пазар
6. Достъп до финансиране

Като цяло данните очертават профил, който може да
бъде подобрен, въпреки добрите резултати в
областите „Достъп до финансиране“ и „Държавни
помощи и обществени поръчки“. Резултатите за пет
други области — „Втори шанс“, „Околна среда“,

„Интернационализация“,
„Предприемачество“
и
„Умения и иновации“, са значително под средните
стойности за ЕС, което се отразява негативно на
общите резултати. Резултатът за област „Отзивчива
администрация“ съответства на средната стойност за
ЕС.
Има основания да се очаква подобрение в
областите „Умения и иновации“ и „Втори шанс“, докато
в областите „Интернационализация“ и „Единен пазар“
тенденцията изглежда негативна.
От гледна точка на политиката, въпреки че
правителството още не е приело национална
стратегия за прилагане на Акта за малкия бизнес, са
предприети
значителни
мерки,
особено
в
областите „Отзивчива администрация“, „Единен пазар“
и „Мисли първо за малките“.

Напредък във времето

(Сложен годишен темп на растеж за периода 2007 — 2012 г.)

Резултати на България в контекста на SBA: настоящо положение и развитие през
периода 2007 — 2012 г.4
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(Разлика спрямо средната стойност за ЕС, измерена в стандартни отклонения, средна стойност за ЕС = 0)

Справка във връзка със SBA за 2012 г.
България

Легенда:
1. Предприемачество
2. Втори шанс
3. Мисли първо за
малките
4. Отзивчива
администрация
5. Държавни помощи и
обществени поръчки
6. Достъп до
финансиране
7. Единен пазар
8. Умения и иновации
9. Околна среда
10. Интернационализация

Бележка: Поради липса на данни
не е възможно да се изчисли
темпът на напредък за област
9 — „Околна среда“. На
графиката вляво темпът на
напредък беше фиксиран на 0 %
по подразбиране за всички
държави
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I. Предприемачество

Резултатът
на
България
за
област „Предприемачество“ е под средната стойност
за ЕС с едно изключение — почти половината българи
изразяват предпочитание да са самостоятелно заети,
като средната стойност за ЕС е 45 %. Едва 38 % от
българските предприемачи обаче заявяват, че са
започнали дейността си за да използват появила се
възможност, което предполага, че причината за
избора да се ориентират към самостоятелен бизнес
им е липсата на алтернативи. Освен това едва 21 % от
възрастното население (средна стойност за ЕС —
28 %) смятат, че е възможно да започнат дейност като
самостоятелно заети лица, което би могло донякъде
да обясни по-ниския процент на самостоятелно
заетите лица от средната стойност за ЕС. Останалите
показатели не варират в значителна степен от
съответните средни стойности.
По отношение на политиката, през 2011 г. беше
приета Стратегията за творческите индустрии. Тя
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съдържа мерки в подкрепа на насърчаването на
предприемачеството в 23 български училища за
изкуства и занаяти. Млади хора на изкуствата и
занаятите ще бъдат обучавани в областта на
предприемаческите умения и управлението, за да
могат да започнат собствен бизнес.
Освен това българският Център на Учебнотренировъчните фирми към Министерството на
образованието, младежта и науката създаде „Мрежа
на българските тренировъчни предприятия“. Към
днешна дата членове на мрежата са 312 студентски
предприятия от 43 града в България. Тренировъчните
предприятия се управляват от студенти, регистрирани
са, имат вътрешна организационна структура, плащат
данъци и извършват дейността си като истински
фирми. Те могат също така да сключват споразумения
с други тренировъчни предприятия както от България,
така и от Световната мрежа на тренировъчните фирми
EUROPEN/ PENINTERNATIONAL.
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II. Втори шанс

Резултатът на България е под средния в тази област.
За закриване на предприятие в държавата са
необходими повече от три години (средна стойност за
ЕС — две години). Разходите за закриване и степента
на подкрепа за допускане на втори шанс са
съизмерими със средните за ЕС. По отношение на

политиката правителството обсъжда и проучва
въпроса
за
опростяване
и
ускоряване
на
производството по несъстоятелност, но към началото
на 2012 г. не е взето решение.

III. Мисли първо за малките

Въз основа на единствения наличен показател за
тежестта на държавната регулация може да се
направи изводът, че положението в България
съответства на това в нейните партньори в ЕС.
Поради ограничените данни обаче не могат да се
направят общи заключения.

въздействието за всички законодателни актове със
значително въздействие върху бизнес средата.
Предвижда се първоначално извършването на оценка
на въздействието за новите или изменените
законодателни актове да се финансира по оперативна
програма „Административен капацитет“.

От гледна точка на политиката е взето важно
решение — от сега нататък ще се извършва оценка на
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IV. Отзивчива администрация

Резултатите на България в област „Отзивчива
администрация“ са съизмерими със средните
стойности за ЕС. Те обаче биха били значително подобри, ако се изключи въздействието на един от
показателите — времето, необходимо на българските
предприятия за плащане на данъци, е път и половина
по-дълго от средното в ЕС. Другите показатели
представят положението в значително по-добра
светлина, с изключение на времето, необходимо за
стартиране на предприятие5, както и наличието на

Справка във връзка със SBA за 2012 г.
България

онлайн публични услуги, резултатите за които са
малко под средните стойности. България е държавата
в ЕС, в която за стартирането на предприятие са
необходими
най-малко
разходи.
Изискваният
минимален капитал е на много ниско ниво, а
прехвърлянето на собственост е по-бързо и е
свързано със сравнително ниски разходи.
През 2011 г. е предприета важна мярка на политиката,
която е описана подробно в раздел 3 като най-добра
практика.
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V. Държавни помощи и обществени поръчки

Общият резултат на България в тази област е повисок от средния за ЕС. Резултатите по различните
показатели обаче се различават силно помежду си.
Резултатът на България е висок при възложените на
МСП договори за обществени поръчки. Като цяло 78 %
от общата стойност на договори за обществени
поръчки се пада на тези предприятия, докато
процентът общо за ЕС е точно наполовина от
посочения. България се представя над средното ниво
и по отношение на подпомагането за създаване и
развитие
на
предприятия
по
линия
на
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селскостопанските фондове на ЕС, но изостава по
отношение на подпомагането на предприемачеството
и МСП по линия на регионалните фондове, както и по
отношение на наличието на електронни обществени
поръчки. На последно място, делът на държавната
помощ, определена за МСП, е почти еднакъв на
средната стойност за ЕС.
През 2011 г. и първото тримесечие на 2012 г. не са
отбелязани никакви мащабни мерки на политиката в
тази област.
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VI. Достъп до финансиране

Резултатът на България по отношение на достъпа до
финансиране е над средния за ЕС. При все това
българските заинтересовани страни, като например
бизнес сдружения, все още заявяват, че достъпът до
финансиране е един от основните им проблеми. Това
явно противоречие може да бъде обяснено с факта, че
някои от показателите не измерват положението, а поскоро промяната спрямо предходната година.
Изразено в цифри, България разполага с добра
система за кредитна информация и едва 13 % от
респондентите заявяват, че през 2011 г. банките са помалко склонни от преди да отпускат кредити, като
съответната стойност за ЕС като цяло е 27 %. Всички
процента
на
други
показатели
(измерващи
отхвърлените заявления за заеми, достъпа до
публично финансово подпомагане и разликата между
лихвените проценти за малки и големи заеми) могат
да бъдат считани за приблизително съответстващи на
средните или малко по-добри, с изключение на дела
на инвестициите в оборотен капитал. Поради това
може да се направи общият извод, че българските
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МСП се радват на добър климат по отношение на
финансирането, което е важен фактор при сегашното
икономическо положение в Европа.
Що се отнася до политиката, през 2011 г.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра
финансови посредници за Фонда за рисков капитал,
Фонда за инвестиции в компании в етап на растеж,
Мецанин фонда и финансовия инструмент „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от дългове“. След
подписване на споразумение с ЕИФ финансовите
посредници
ще
предлагат
финансиране
при
благоприятни условия на повече от 3400 МСП в цяла
България. Общата налична сума е 400 млн. EUR. За
финансиране ще могат да кандидатстват както
стартиращи предприятия, така и съществуващи
предприятия, които планират разширяване на
дейността си.
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VII. Единен пазар

Агрегираният резултат на България за тази област
съответства на средния за ЕС, но отделните
показатели показват положението в по-особена
светлина. От една страна България се представя
добре по отношение на транспонирането на
законодателството на ЕС, като забавянето за нито
една директива не е повече от две години. Единствено
още не е
директивата за единния пазар
транспонирана.
Времето,
необходимо
за
транспониране, е под средното.
От друга страна данните за търговията в рамките на
ЕС са под средните — 6 % от българските МСП
извършват внос от държава в ЕС, а 3 % извършват
износ за такава държава, докато стойностите за ЕС
като цяло са съответно 17 % и 7 %.
През 2011 г. е предприето действие на политиката по
стандартизация, за да се помогне на българските МСП
да отговорят на изискванията на европейските
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стандарти, да станат по-конкурентоспособни, да
постигат по-добри резултати в рамките на ЕС и на
международния пазар и да извършват износ за там.
Българският институт по стандартизация (БИС)
започна изпълнението на проект, финансиран по
оперативна
програма „Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“, и
го популяризира с информационни кампании.
Кампаниите обхващат цялата страна и са разделени
на теоретични семинари, специализирани семинари за
конкретни
стандарти
и
кръгли
маси.
На
специализираните семинари институтът предлага на
участниците да закупят стандарти на намалена цена.
Например стандарти на намалена цена са предложени
на семинарите на тема „Светлина и осветление“,
„Правила за безопасност за конструиране и монтиране
на асансьори“, „Безопасност на машините“ и „Системи
за управление на качеството“.
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VIII. Умения и иновации

България се представя значително под средното за
ЕС ниво в област „Умения и иновации“. Единствено
един показател — продажба на нови за пазара и нови
за предприятието иновации — съответства на
средната стойност за ЕС. Всички останали показатели
са под съответната средна стойност. Що се отнася до
обучението на работната ръка, едва 29 % от
българските предприятия осигуряват такова и едва
3 % от наетите лица вземат участие. Положението е
неблагоприятно и по отношение на едноцифрения
процент на МСП, които купуват и продават онлайн,
както и по отношение на МСП, които въвеждат
иновации, като си сътрудничат с други иновативни
МСП и участват във финансирана от ЕС
изследователска дейност.
Налице са обаче окуражителни
положението се подобрява.

признаци,

услуги или процеси и развитието на национална
структура за насърчаване на иновациите.
Вече са задействани две схеми за безвъзмездни
средства. Предмет на едната е развитието на
иновациите от стартиращи предприятия, а на другата
— укрепването на съществуващите технологични
центрове и развитието на нови центрове.
Представянето на заявления по тези схеми за
безвъзмездни средства е сложно, поради което
схемите нямат краен срок на прилагане, а за оценка на
представените заявления са планирани няколко сесии.

че

Що се отнася до политиката, през 2011 г. са
стартирани няколко схеми за безвъзмездни средства
по
оперативна
програма „Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“. С
тях се подкрепя въвеждането на иновативни продукти,
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IX. Околна среда

България не се представя добре в сравнение с ЕС
като цяло. Видно е, че в тази област има възможност
за много подобрения. Резултатът за иновациите с
екологични ползи е едва четвърт от средната стойност
за ЕС. Едва 2 % от МСП в България са получили
публично
подпомагане
за
увеличаване
на
ефективността на техните ресурси, а 85 % от тях са
предприели мерки в тази насока (средна стойност за
ЕС — 93 %). Отново под средното ниво, но в по-малка
степен, е делът на МСП, които предлагат екологични
продукти или услуги. Процентът на МСП, които
генерират по-голямата част от оборота си чрез
продажба на екологични продукти и са получили
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публично подпомагане за производството
съответства на средната за ЕС стойност.

им,

Що се отнася до политиката, управляващият орган на
финансираната от ЕС оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“
стартира схема за безвъзмездни средства за
подпомагане на МСП при закупуването на ново
оборудване. Съгласно насоките на схемата МСП,
които въведат EMAS (Система за управление в
областта
на
околната
среда
и
одита)
и
стандарти ISO 14000, ще получат най-значителното
подпомагане.
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X. Интернационализация

Общият резултат на България е под средния за ЕС, но
отделните показатели показват, че положението е понюансирано. Процентът на българските МСП, които
осъществяват износ за държави извън ЕС, е под
средния за ЕС, но не с много, докато процентът на
тези, които извършват внос от такива държави,
съответства на средния. Броят на изискваните
документи за търговия с държави извън ЕС е близък
до средния. Действителната причина за слабото
представяне на България са високите разходи и
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времето, необходимо за извършване на търговия с
държави извън ЕС — 1670 щатски долара и 17 дни за
внос (средни стойности за ЕС — 1101 щатски долара и
11 дни) и 2012 щатски долара и 21 дни за износ
(средни стойности за ЕС — 1032 щатски долара и
11 дни). Явно е, че има огромен потенциал за
подобряване на законодателството.
През 2011 г. не са отчетени никакви значими действия
на политиката в тази област.
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2. Добра практика
Включваме пример за добра практика, за да илюстрираме какво прави
правителството за насърчаване на МСП.
През 2011 г. мълчаливото одобрение се превърна в правило за всички регистрационни режими. Това правило
представлява коренна промяна за много случаи, в които е необходима регистрация — то ще премахне риска от
забавяния и дълги периоди на изчакване, които могат да затруднят дейността и дори да откажат от нея
съответното предприятие. Ако на предвидения краен срок няма отговор от съответния орган, регистрацията се
счита за приета. Освен това отговорната институция може да определи административен срок за регистрация
само в специални случаи, например строителни дейности. Това правило ще намали регулаторната тежест и ще
съкрати времето, необходимо за стартиране на стопански инициативи, като по този начин ще даде възможност
за по-бързо стартиране и развитие на предприятията.

Относно справките във връзка със SBA
Справките във връзка със Small Business Act (SBA) се изготвят от ГД „Предприятия и промишленост“ като част от
Прегледа на постиженията на МСП, който е нейното основно средство за извършване на икономически анализ
по въпросите на МСП. Те съчетават последните налични статистически данни и информация за политиката за
27-те държави — членки на ЕС, и други 10 държави извън ЕС. Справките се използват също за Рамковата
програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) на ЕС. Справките, които се изготвят на годишна база,
спомагат за организирането на наличната информация, за да се улеснят оценките на политиката в областта на
МСП и да се наблюдава прилагането на мерките предвидени в Акта за малкия бизнес. В справките например се
цитират само онези свързани с политиките мерки, които местните експерти по политиката в областта на МСП
считат за уместни. Те не отразяват и не могат да отразяват всички мерки, които се предприемат от
правителството през референтния период. Повече информация относно политиките е на разположение в база
данни, достъп до която е осигурен чрез уебсайта на SPR. Моля, вж. също бележките на гърба на документа.

За повече информация
Преглед на постиженията на МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
Small Business Act:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
Европейски портал за малък и среден бизнес:
http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm
Entr-SPR@ec.europa.eu
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1

За справката във връзка със SBA за 2012 г. от значителна полза беше информацията, предоставена от
Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия в Испра, Италия. СИЦ внесе значителни
подобрения в методологичния подход, статистическата работа по набора данни и визуалното представяне на
данните.
2

Трите графики по-долу описват динамиката на променливите. Те съдържат индексирани стойности за годините
от 2005 г. насам, като стойността на базовата 2005 г. е 100. От 2010 г. насам графиките показват оценки на
динамиката, базирани на данните за периода 2005 — 2009 г. от базата данни „Структурна бизнес статистика“
(Евростат). Оценките са направени от Cambridge Econometrics. Данните обхващат „бизнес икономиката“, която
включва промишлеността, строителството, търговията и услугите (NACE Rev. 2, раздели B — J, L, M и N).
Данните не обхващат предприятията в селското, горското и рибното стопанство или големите непазарни услуги,
като образование и здравеопазване. Подробна методология е на разположение на адрес:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm.
4. Мерките представени в тази справка за Акта на малкия бизнес са селекция на мерките предприети от
правителството на съответната страна през 2011 година и първите три месеца на 2012 година. Подборът е
направен от местен експерт по МСП, с който ЕКОРИС е сключил договор (Фирма Екорис е изпълнител на
договора с ГД „Предприятия” за подготовка на Справките по Акта за малкия бизнес за 2012 г.). Експертите е
трябвало да подберат онези мерки, които от тяхна гледна точка имат най-голямо значение, т.е. ще имат найголямо въздействие за съответната област от Акта за малкия бизнес. Пълният набор от мерки, които експертите
са събрали в рамките на подготовката на таз годишните справки ще бъде публикуван под формата на база
данни на уебсайта на ГД „Предприятия”, заедно със справките по Акта за малкия бизнес за 2012г.
3

Показателите за измерване на броя и приноса по отношение на заетостта и добавената стойност на
високотехнологичните МСП в производствените сектори и предлагащите услуги основани на знанието МСП в
сектора на услугите бяха изчислени по определението на Евростат за агрегиране на сектор „Високи технологии“
и сектор „Основани на знанието услуги“, базирано на NACE Rev. 2. За повече информация, моля, вж.:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf
5

В диаграмата с координатна система са съчетани два набора от данни: първо, на нея са показани резултатите
от настоящото състояние на база на наличните данни за последните години. Тези данни са разположени по оста
„X“, като се измерват в стандартни отклонения от обикновената, непретеглена средна аритметична стойност за
ЕС-27. Вертикалната лента, обозначена от пунктираните линии, определя средната стойност за ЕС. Второ, на
диаграмата е представен напредъкът във времето, т.е. средните годишни темпове на растеж за периода 2007 —
2012 г. Това са темповете на растеж на отделните показатели, от които се състоят средните стойности на
различните области от SBA. Следователно точното място на конкретна средна стойност на област от SBA във
всеки от 4-те квадранта дава не само информация за настоящото състояние на държавата във връзка с тази
област от SBA по отношение на останалата част от ЕС в даден момент от времето, но също така за степента на
постигнатия напредък през периода 2007 — 2012 г.
6 Показателите за стартиране на предприятие са базирани на данни на Световната банка. За сведения по
методологията моля вж. доклада за 2012 г. „Doing Business“ на адрес http://www.doingbusiness.org/. Следва да се
отбележи, че тези констатации се различават от съответните данни, получени направо от държавите членки.
Според техни доклади, през 2011 г. стартирането на предприятие в България е отнемало 3 — 7 дни и е струвало
56 EUR. За повече информация, моля, вж.: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-upprocedures/index_en.htm.
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