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ИИ Изкуствен интелект 
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ЕЦБ Европейска централна банка 

ЕРП Дружества за разпределение на електроенергия 

БФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕИБ Европейска инвестиционна банка 

ЕС Европейския съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕТ Едноличен търговец (Sole Trader) 

ПООП Предприятие за обучение в областта на предприемачеството 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ГНП Глобален наблюдател на предприемачеството 

ГВС Глобални вериги за създаване на стойност 

ЧР Човешки ресурси 

РЧР Развитие на човешките ресурси 

УЧР Управление на човешките ресурси 

I.P. индексни точки 

IAF Индекс „Достъп до финансиране“ 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

INT Индекс интернационализация 

ИС Интелектуална собственост 

ППП Първично публично предлагане 

IRD Индекс „Иновации (научноизследователска и развойна дйност)“ 

Е Информационно общество 
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МЕ Министерство на икономиката 
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НИРД (R&D) Научно-изследователска и развойна дейност 
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ВИК Водоснабдяване и канализация 
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Финландия FI 

Швеция SE 
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Предавателно писмо 
 
Европейска комисия 

ГД  „Подкрепа на структурните реформи“  

B-1049 Брюксел, Белгия 

Уважаеми дами и господа, 

Предмет: Проект „Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021—

2027 г. в България“ Доклад 4: Технически доклад, включващ задълбочен анализ на МСП в 

България и предварителни препоръки за насоките на действие на новата стратегия 

Този технически доклад, включващ предложения задълбочен анализ на МСП в България и 

предварителни препоръки за новата стратегия, е изготвен от PricewaterhouseCoopers („PwC „или 

„изпълнителят„) в качеството му на изпълнител по проект „Национална стратегия за малките и 

средните предприятия за периода 2021—2027 г. „в България с бенефициер Министерство на 

икономиката и финансиран от DG„REFORM“, част от Европейската комисия („Проектът“). 

Техническият доклад е изготвен, за да представи анализите на данните, събрани от различни 

източници, в съответствие с методологичния подход, предложен в документ 2: Предложена 

методология и изготвяне на предварителни препоръки за развитие на стратегията на България за МСП 

за периода2021 г. 

Техническият доклад е изготвен с цел да се използва като аналитична и основана на факти основа на 

новата стратегическа рамка/ориентация за МСП и е утвърден с регионални и национални 

заинтересовани страни в рамките на специален семинар, организиран в София. 

Техническият доклад е предназначен единствено за ползване от Министерството на икономиката и 

Европейската комисия за целите на конкретния ангажимент. PwC не поема никаква отговорност към 

трети страни, произтичаща от нашата работа по техническия доклад или съдържанието на техническия 

доклад. 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас в случай на въпроси или коментари. 

С уважение, 

PricewaterhouseCoopers България

 



 

 

Обобщение на анализа на приоритетните области за 
МСП 

 
МСП са ключови участници в българската икономика както на национално, така и на регионално 
равнище, със значителен принос за приобщаващото икономическо и социално благосъстояние. През 
2018 г. делът на заетите лица в българските МСП е бил 75,7 % (докато този дял в ЕС-28 е бил 
66,6 %).Добавената стойност, генерирана от българските МСП, представлява 65,3 % от добавената 
стойност в икономиката като цяло, в сравнение със средната стойност за ЕС-28 от 56,4 % за ЕС-28. 

Сравненията между тенденциите в България и в ЕС въз основа на информационния фиш за SBA от 
2019 г. показват, че секторът на МСП в България изостава помного от ключовите показатели, които 
измерват средата за развитие на бизнеса. Единствената област, в която резултатите на страната са 
над средните за ЕС, е достъпът до финансиране, който продължава да се подобрява значително от 
2008 г. насам. Областите, които имат най-голяма нужда от интервенции, са свързани с уменията и 
иновациите, както и с насърчаването на предприемачеството. 
Въпреки че е постигнат напредък по отношение на разходите и времето за извършване на стопанска 
дейност, бизнес средата и нормативната уредба за българските МСП трябва да настигнат равнището 
на ЕС в областта на електронните услуги, времето за плащане на данъци и мерките за подкрепа на 
нови и разрастващи се предприятия. 

Стратегиятаза насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. определя настоящата политическа 
рамка за развитието на сектора на МСП в България. Нейното изпълнение все още е в ход, като 
политиките се финансират главно чрез европейските структурни и инвестиционни 
фондове.Постигнатите брутни ефекти1 показват, че е налице значителен напредък през2 г. в някои 
от приоритетните области. Въпреки това резултатите, постигнати чрез изпълнението на планираните 
мерки, биха могли да бъдат напълно оценени след приключването на програмния период. Междинната 
оценка на нетните ефекти показва, че съответните схеми по оперативните програми вече са оказали 
положително въздействие върху реалния БВП, частните инвестиции, износа, заетосттаи др.3 
Следователно приемствеността в изготвянето на политиките е от голямо значение за 
развитието на сектора. Националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. ще определи 
политическата рамка за сектора въз основа на настоящия анализ, който има за цел да 
предостави задълбочена оценка на средата за МСП в България,както и на предизвикателствата, 
пред които са изправени МСП в ключови приоритетни области. 

Среда за МСП в България 

През 2018 г. в нефинансовия сектор на българската икономика има 27.6 хиляди малки и средни 
предприятия (с над 10 служители), а броят на микропредприятията (с до 10 служители) е значително 
по-висок — 317.8 хиляди. Броят на заетите лица в МСП е 1.5 милиона, от които 29,8 % в търговията на 
едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети и 23,4 % в производство. 

През периода 2008—2018 г. се наблюдава продължаващо преструктуриране на сектора на МСП с 
постепенно увеличаване на броя на предприятията в производствения сектори значителен ръст 
на този брой в областта на професионалните услуги и информацията и комуникациите. 
Последното показва ръст от 70,0 % на броя на заетите лица (най-голямото увеличение, наблюдавано 
сред всички сектори). 

През периода 2012— 2017 г. се наблюдава положителна тенденция в броя на новосъздадените 
предприятия. През 2017 г. техният брой е бил 48.1 хиляди, от които 567 с 10 или повече служители. 
Показателите за устойчивост на новосъздадените предприятия в България показват, че е много 
вероятно един на всеки пет предприятия да затвори дейността си през първата година от дейността 
си, един от всеки три — през първите две години, а другата половина — да продължи дейността си 
след третата година. Броят на служителите вероятно ще се удвои след четвъртата година от 
дейността. Делът на стартиращите предприятия, които се разрастват през първите 3 години от 
създаването си, е 1: 1,000. 

 



 

 

През периода 2008—2018 г. добавената стойност по факторни разходи на българските МСП се е 
увеличила с 69,6 %.Значението на производството се е увеличило, тъй като делът му в общата 
добавена стойност е нараснал с 63,0 %, достигайки 20,6 % през 2018 г. Най-високият темп на растеж в 
сектора на услугите за същия период се наблюдава в „Информация и комуникации“ — 226,4 %, 
достигайки дял от 8,2 % до 2018 г. 

През последното десетилетие се наблюдава задълбочаване на регионалните неравенства. През 
2018 г. почти две трети от МСП са разположени в пет региона (София град, Пловдив, Варна, Бургас и 
Благоевград).През 2017 г. половината от добавената стойност е генерирана в Югозападния район 
(където делът на София-град е 42,1 % обща добавена стойност), докато най-слабо развитият е 
Северозападният регион с дял от 5,6 % от общата добавена стойност. 

 

1 Въз основа на показателите от информационния фиш на SBA. 

2 Малко повече от половината от показателите показват подобрение през 2019 г. в сравнение с 2012 г. (21 от общо 40 
показателя). 

3 Въз основа на SIBILA 2.0 (Министерство на финансите, 2019 г.Доклад — Фондовете на ЕС в България: Оценка на 
макроикономическите ефекти от изпълнението на програми, съфинансирани със средства на ЕС — септември 
2019 г.София: Министерство на финансите) 
 
 



 

Определящи фактори за конкурентоспособността на МСП 

Няколко приоритетни области бяха определени и анализирани като ключови външни или вътрешни 
фактори за конкурентоспособността на МСП. Понастоящем българските МСП са изправени пред 
специфични предизвикателства във всяка от тези области. 

Предприемачи и предприемачество в България 

През последните годинисе наблюдава постепенна положителна тенденция в обществените нагласи 
към предприемачеството;предприемаческите самовъзприятия и намерения в България обаче 
изглеждат доста слаби. Делът на възрастното население, което вижда добри възможности за 
започване на стопанска дейност в района, в който живее, е намалял от 21,0 % през 2015 г. на 19,3 % 
през 2018 г., докато делът на възрастното население с възприемани възможности за 
предприемачество е намалял от 39,7 % на 36,9 %1.Към 2019 г. България има най-нисък дял в ЕС от 
възрастни, които възнамеряват да започнат бизнес в рамките на 3 години2. 

В страната се наблюдават равнища на обща предприемаческа дейност на ранен етап под средното за 
ЕС за периода 2015—2018 г., апредприемаческите резултати3, обусловени от възможностите, са едни 
от най-ниските.4През 2018 г. значителна част от TEA в България има някои или силни признаци за 
семейно предприемачество5.В същото време показателят „Процент на собствеността на установени 
предприятия“ бележи постоянно увеличение и резултатите му редовно надвишават средните за ЕС за 
периода 2015—20186г. 

България е сред държавите — членки на ЕС, със сравнително голям брой самостоятелно заети лица 
на милиард от БВП.7 Въздействието на предприемаческата дейност обаче изглежда относително 
ограничено. През следващите 5 години 2018 72,2 % от предприятията, участващи в ранна 
предприемаческа дейност, не са очаквали да създадат нови работни места, а само 14,9 % са посочили, 
че техният продукт или услуга са били нови за някои или за всички клиенти и са били предлагани от 
малко или никакви други конкуренти. 

България изостава от други държави от ЕС по отношение на средата за предприемачество и растеж 
на предприятията. Според Националния индекс за контекста на предприемачеството (NECI)8страната 
има общ резултат от 4.7 от общо 10 и се нарежда на 14-то място сред 18-те държави от ЕС и на 36-то 
място сред общо 54 държави, участващи в GEM през 2018 г.9България спадна с 2 позиции до 61-во 
място сред 190-те икономики в годишното класиране на Световната банка „Doing Business 2020“ в 
сравнение с повечето държави — членки на ЕС1011.От 2008 г. насам се прилагат различни мерки на 
политиката във връзка с препоръките на SBA, свързани с предприемачеството като измерение на 
политиката. Въпреки тези политически усилия, през 2018 г. средните експертни оценки за държавните 
политики и програми за предприемачество в България са под средните за ЕС. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 
адрес:<Https://www.gemconsortium.org> 
2 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за 2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 

Информационен фиш за3 SBA — България 2016—2019 г.Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 

предприемачество и МСП“. 
4 Пак там. 
5 Глобален наблюдател на предприемачеството, 2019 г.Глобален доклад 2018/19.Лондон:Световна асоциация за 

научни изследвания в областта на предприемачеството (GERA). 

Информационен фиш за6 SBA — България 2016—2019 г.Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 

предприемачество и МСП“. 
7 Източник на всички представени данни:PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019 г.Годишен доклад 
относно европейските МСП за 2018/2019 г.Научни изследвания & Развитие и иновации от страна на 
МСП.Преглед на постиженията на МСП 2018/2019.Брюксел:Европейска комисия 
8 NECI се основава на рамковите условия и важността на тези условия за 12 г., предоставени от експерти, участвали 
в проучването на националните експерти на GEM през 2018 г. (https://www.gemconsortium.org). 
9 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 
адрес:<Https://www.gemconsortium.org> 
10 Световна банка, 2020 г.Извършване на стопанска дейност 2020.Профил на региона:Европейски съюз 

(ЕС).Вашингтон:Световна банка. 
11 Андонова, В., Николова, М. и Димитров, Д., 2019 г.Предприемачески екосистеми на неочаквани места.Спрингер. 
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Въпреки че българската предприемаческа екосистема процъфтява бързо през последното 
десетилетие, нито една от 30-те най-големи екосистеми на стартиращи предприятия, установени от 
Startup Genome, не се намира в България12.Българската предприемаческа екосистема е много 
неравномерно развита в различните региони и е необходима целенасочена политика за 
предприемаческите екосистеми, която е тясно координирана с политиката за интелигентна 
специализация13.Има повече от 95 бизнес инкубатора и съвместни работни пространства, 
концентрирани предимно в София, Пловдив и Варна. Въпреки че функционирането на бизнес 
инкубаторите в България е свързано с редица проблеми14, съвместните работни пространства 
показват бързо развитие и играят ключова роля за стимулиране на предприемаческата култура и 
стимулиране на предприемаческите екосистеми. В същото време малко български бизнес инкубатори 
и съвместни работни пространства включват и са разположени в университети и 
научноизследователски организации. Стратегията за интелигентна специализация все още има слабо 
въздействие върху предприемаческата екосистема поради краткия период на нейното ефективно 
изпълнение и ресурсите, инвестирани дотогава. 
Ролята на промишлените клъстери в България все още е недостатъчна, отчасти поради 
неразбиране на основните им характеристики и цел като иновативни организационни мрежи и отчасти 
поради недостатъци в правната рамка и механизмите, свързани с тяхната регистрация, функциониране 
и мониторинг на дейностите. Дългосрочна правителствена политика по отношение на клъстерите и 
програмна подкрепа, допълнена от единен регистър на промишлените клъстери и редовен анализ на 
тяхното развитие и резултати, биха осигурили подходящи условия за засилване на тяхното 
въздействие върху развитието на предприемаческата и иновационната среда в България. 

И накрая, ролята и сътрудничеството на системата и институциите за висше образование са от ключово 
значение за стимулиране на предприемаческата екосистема в България. Министерството на 
образованието и науката въведе темата „Технологии и предприемачество „в структурата на началното 
и средното образование и темата „Предприемачество“ в структурата на професионалното 
образование. Все още не всички студенти в българските университети имат достъп до обучение по 
предприемачество, особено в областта на НТИМ, които са тясно свързани с иновационния капацитет. 
Българските студенти следва да получат въведение в предприемачеството и самостоятелната заетост 
като част от професионалното ориентиране и възможността да изберат поне един курс по 
предприемачество по време на университетското си обучение15. 
 
 
 
 

                                                 
12 PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019 г.Годишен доклад относно европейските МСП 
за 2018/2019 г.Научни изследвания & Развитие и иновации от страна на МСП.Преглед на 
постиженията на МСП 2018/2019.Брюксел:Европейска комисия. 
13 Аутио, Е., 2016 г.Подкрепа за предприемачеството в Европа:Тенденции и предизвикателства пред 
политиката на ЕС.Лондон:Imperial College Business School (Бизнес школа на Империал). 
14 Атанасов, Т., 2015 г.Eu3Hec-uHKy6amopume B Etnaapun:cbcmonHue u nepcneKmuBU 3a pa3Bumue.Дисертация 
с докторска степен.София:Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
15 Европейска комисия, 2008 г.Предприемачество във висшето образование, особено в рамките на нестопанско 
обучение.Брюксел:Европейска комисия. 



 

 

Достъп до финансиране 

През последното десетилетие достъпът до финансиране се подобри.Понастоящем обаче едно от всеки 
четири предприятия изпитва трудности в това отношение. Най-често използваните методи на 
финансиране са средствата на собствениците (56,2 % от МСП са използвали такъв през 2019 г.) и 
банковите източници на финансиране (кредитна карта — 33,8 %, овърдрафт по текуща сметка — 
24,3 %, заем за оборотен капитал — 24,1 %).16 

Типичната пречка пред достъпа до финансиране е размерът на предприятието. Заемите от банките 
за инвестиции и оборотен капитал са били използвани от много малко на брой микропредприятия (под 
20 %), които се стремят да използват средствата на собствениците или самофинансирането (61,3 %) и 
заемите от семейството и приятелите (24,7 %).Част от проблема се състои в липсата на достатъчно 
обезпечение или в липсата на регистрирана кредитна история, което води до действителен или 
предполагаем риск от отхвърляне за някои МСП.По този начин създаването и поддържането на 
гаранционни фондове и свързани с тях инструменти ще бъде от решаващо значение за 
подпомагане на достъпа им до финансиране. Може да се помисли и за насърчаване на 
микрофинансирането с цел конкретно подпомагане на микропредприятията. 

Значителна част от МСП съобщават, че са проявили интерес към оперативните програми „Иновации и 
конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси“ и Инициативата за малките и средните 
предприятия. Въпреки това много по-малка част са кандидатствали за финансиране по тези програми 
и повече от половината от заявленията са получили финансиране. Процедурите по отношение на 
кандидатстването за финансиране от европейски и национални програми все още са трудни и 
отнемат време. Налице е ясна необходимост от намаляване на административната тежест и 
сложността на процеса на кандидатстване, включително чрез въвеждане на по-прост език във 
финансовите материали и формулярите за кандидатстване на програмата. Прехвърлянето на оценката 
на съответствието на МСП към управителния орган на схемата за финансиране също би спомогнало 
за намаляване на административната тежест. 

Друга пречка е ниското ниво на осведоменост сред МСП относно съществуващите възможности 
за финансиране, най-вече поради липсата на леснодостъпна и структурирана информация за 
възможностите за финансиране по различни програми. Заемите по линия на инициативата за МСП не 
са били активно насърчавани, нито ползата за МСП е изяснена. Налице е установена необходимост 
от единна информационна и комуникационна кампания, в която да се обясняват ползите от 
различните видове финансиране за МСП. 

И накрая, МСП разполагат с много по-ограничен административен капацитет по отношение на 
човешките и финансовите ресурси в сравнение с по-големите предприятия. Умения и компетенции в 
областта на финансите и управлението счетоводството сред предприемачите и техните екипи често е 
недостатъчно, което им пречи да представят накратко и привлекателно своите икономически аргументи 
пред потенциалните инвеститори и финансиращи субекти. По този начин развитието на човешките 
ресурси (в областта на инвестициите и стратегическото планиране) и обучението във финансовото 
управление са ключови предпоставки за постигане на по-добър достъп до финансиране в сектора на 
МСП. 

                                                 
16 Резултати от проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия анализ. 

 



 

 

 

Достъп до пазари и интернационализация 

През последното десетилетие се наблюдава осезаем ръст на българския износ в рамките на 
икономическите дейности, свързани с производството и услугите. Освен това има скорошни признаци, 
че производственият сектор става най-значим при определянето на общото равнище на износа за 
страната.20 Износ на стоки и услуги е нараснал с 144,9 % за периода 2009—2018 г., повлиян от 
подобрената конкурентоспособност на българските дружества и положителното икономическо 
развитие21. 

Понастоящем 26,0 % от анкетираните български МСП изнасят, а 26,2 % внасят стоки и услуги, докато 
по-малките предприятия изнасят значително по-малко в сравнение с по-големите. Повече от 
половината от МСП (55,2 %) оценяват износа си като с ниска (или по-скоро ниска) добавена стойност.22 

Делът на МСП с много ниска степен на интернационализация е намалял от 94,5 % през 2011 г. на 
66,9 % през 2020 г.; Въпреки това микропредприятията обикновено са значително по-малко 
интернационализирани,отколкото по-големите.23 Средно едно от всеки пет МСП е участвало в 
международни търговски панаири и изложения през 2019 г., а около една трета извършват дейности, 
свързани с интернационализацията, като най-популярно е възприемането на чуждестранни практики, 
технологии и международни стандарти. 

Средосновните пречки пред интернационализацията наМСП 24 са високите разходи за получаване 
на достъп до чуждестранни пазари, проблемите, свързани с недостатъчните финансови ресурси, 
трудностите при достъпа до информация, липсата на подкрепа от страна на публичните институции и 
пречките, свързани с транспортната инфраструктура и договорености. Това води до относително ниски 
и намаляващи равнища на участие в международни търговски изложения и панаири. Следователно 
стимул за по-широката интернационализация на МСП може да бъде широкообхватната политика за 
насърчаване на износа, включително предоставянето на адекватна и актуална информация за 
чуждестранните пазари, ефективна подкрепа за участие в международни търговски мероприятия, 
създаване на специализирани уеб портали за популяризиране на продукти и услуги на българските 
предприятия и насърчаване на електронната търговия сред по-малките МСП (включително мерки за 
повишаване на нивото на качество и сигурност на услугите за електронна търговия). 

Капацитетът за износ на българските МСП също е повлиян от ключови вътрешни фактор. Ниското 
равнище на производителност на труда се дължи на остарелите машини и технологии и оказва 
въздействие върху общата конкурентоспособност. 
Това важи и за недостига на съответните умения и компетентности, който възпрепятства растежа на 
предприятията и разрастването на пазара. Тъй като всяко предприятие в България се конкурира с 
всички МСП от ЕС-28 както на вътрешния, така и на европейския пазар, тези вътрешни фактори са от 
все по-голямо значение за развитието на сектора на МСП.25 По-нататъшното технологично 
усъвършенстване, дигитализацията, разработването на нови продукти и повишаването на 
квалификацията на човешките ресурси са ключови фактори за успешния достъп до пазарите, особено 
в случая на микропредприятията и малките предприятия. 

Повечето докладвани проблеми, свързани с вътрешния пазар, включват ограничено участие в 
обществените поръчки, относително ниски равнища на доходите (особено в по-слабо развитите 
региони), застаряващи потребители с още по-ниски доходи, недостатъчно развита пътна 
инфраструктура и транспортни услуги, липса на върховенство на закона на местно равнище и наличие 
на нерегистрирана икономика и т.н. Някои от тези пречки могат да бъдат преодолени чрез подходящи 
политики в краткосрочен план, някои от тях изискват дългосрочна стратегия. Независимо от това, най-
подходящи за изготвянето на политиките, свързани със сектора на МСП, са интервенциите, насочени 
към по-високо равнище на участие в обществените поръчки. МСП ще имат полза от добре 
популяризирано единно звено за информация за процедурите за възлагане на общестени поръчки и 
онлайн обучение за успешно кандидатстване.

 



 

 

Дигитализация 

През последното десетилетие се наблюдава цялостно подобрение в използването на ИКТ сред 
МСП. Въпреки това понастоящем 13,7 % от предприятията имат доста високо или много високо 
равнище на дейност в областта на ИКТ, докато по-малките предприятия продължават да са с 
относително по-ниско равнище на използване на ИКТ в сравнение с по-големите предприятия.17 

Възприятията на предприемачите за дигитализацията се развиват — от наличието на уебсайт до 
приложенията за електронна търговия, системите ERP, автоматизацията и решенията, основани на 
ИИ. Най-често използваните системи за информационна сигурност18 (43,7 %), системи за счетоводно 
управление (43,3 %) и системи за управление на складове, продукти и материални запаси 
(36,4 %).Въпреки това използването на системи за автоматизиран контрол е на доста ниски нива и само 
12 — -15 % от МСП посочват, че използват други видове автоматизирани системи (CRM, HRM, SCM, 
ERP и др.).1920 

МСП са изправени пред редица пречки при възприемането на ИКТ и други дифитални технологии: 
ограничен човешки и организационен капитал, недостатъчни дигитални и технологични умения, липса 
на ресурси за обучение на необходимите работещи в областта на ИКТ, липса на ноу-хау за 
напредналите ИКТ, липса на доверие в дигиталната икономика и др. Други пречки пред 
дигитализацията на МСП включват въпроси, свързани със сигурността и неприкосновеността на личния 
живот, както и свързаните с това разходи, съчетани с ограничени финансови ресурси. 

Изглежда, че МСП не разбират в достатъчна степен същността и ползите от дигтализацията и 
прилагането на най-новите технологии. Това води до неспособност за формулиране на ясна 
икономическа обосновка, която отчита разходите за дигитализация, но също така и съответните 
печалби, свързани с производителността, икономиите, повишаването на качеството на операциите и 
новите възможности за стопанска дейност. Следователно е необходимо да се повиши осведомеността 
сред предприемачите и ръководителите относно положителното въздействие, което прилагането на 
дигитални технологии и решения може да окаже, включително чрез обмен на примери за успех и 
добри практики. Една допълнителна перспектива относно свързаните рискове и стратегиите за 
смекчаване на последиците, включително по отношение на киберсигурността и неприкосновеността на 
данните, би засилила нивото на доверие, което е необходимо за стимулиране на действията. И накрая, 
следва да има достъпни възможности за обучение, насочени към повишаване на дигиталната 
квалификация на МСП и повишаване на равнището на съответните човешки ресурси в рамките на 
организациите на МСП, за да се намали установеният недостиг на умения. 

Умения 

През периода 2011—2020 г. българските микропредприятия отбелязват леко подобрение в 
дейностите на РЧР, докато малките и средните предприятия бележат спад. Понастоящем се 
наблюдава известна поляризация в сектора на МСП по отношение на РЧР21, докато 51,5 % отчитат 
много ниско или по-скоро ниско равнище, а 27,9 % отчитат доста високо или много високо равнище на 
дейности, свързани с РЧР. 

През 2019 г. по-малко от половината от управителите и служителите на МСП (48,7 %) са участвали в 
вътрешни обучения.38,1 % от предприятията са предоставили външни специализирани 
професионални обучения, 22,9 % съобщават, че са проведени външни специализирани обучения по 
управление и продажби, а само 16,2 % от предприятията са организирали обучения по ИКТ 
приложения.22 

До известна степен мнението на МСП по отношение на отрицателните тенденции на пазара на труда 
не съответства на техния подход към РЧР.От една страна, предприемачите посочват основния 

                                                 
17 За целите на настоящия анализ индексът ICT  е използван за измерване на нивото на цялостната дейност в 
областта на ИКТ и тяхната динамика.Индексът се основава на методологията, приложена през 2011, 2012 и 2013 г. 
Анализ на МСП от BSMEPA. 
18 Предимно защитна стена и  архиви. 
19 2019—2020 г. Проучване на PwC за МСП, проведено за целите на настоящия анализ. 
20 ОИСР, 2017 Г.Ключови въпроси за цифровата трансформация в Г-20.Берлин:ОИСР. 
21 За целите на настоящия анализ индексът РЧР е използван за измерване на нивото на цялостната дейност 
на РЧР и тяхната динамика.Индексът се основава на методологията, приложена в анализа на МСП от 
2011,2012 г. и 2013 г. 
22 2019—2020 г. Проучване на PwC за МСП, проведено за целите на настоящия анализ. 

 



 

 

проблем с недостига на работна ръка и умения. От друга страна, 70,2 % от тях считат нивото на 
квалификация на своите служители за достатъчно добро, което означава, че те не разглеждат 
обучението и повишаването на квалификацията като приоритет.Що се отнася до ползите от 
инициативите за обучение, малко повече от половината МСП са определили като ценни само такива, 
свързани с основни дейности, специфични за дадено дружество. Други области на потенциално 
обучение, като например чуждоезиково обучение, умения в областта на ИКТ, маркетинг и продажби, 
включително износ, се считат за полезни от по-малко от половината МСП. 

Тези нагласи могат допълнително да обяснят наблюдаваните много ниски нива на професионално 
обучение, ученепрез целия живот и други дейности за обучение на МСП в България в сравнение 
с ЕС-28. Това несъответствие води до допълнително влошаване на недостига на умения и липса 
на квалифицирани специалисти, което се превръща в основна пречка за развитие на сектора на 
МСП.Ключов определящ фактор е и липсата на адекватна и обективна оценка по отношение на 
настоящото и необходимото ниво на специфични умения и компетентности, която би позволила на 
българските предприемачи да повишат осведомеността си за действителния недостиг и да приложат 
подходящи стратегии за РЧР въз основа на точна информация. Едно от решенията би било наличието 
на онлайн инструменти за самооценка, което би допринесло за по-голяма обективност на възприятията 
по отношение на нивото на развитие на конкретни умения и компетентности в МСП. 

 
Други пречки са свързани с финансовите и времевите ограничения в МСП по отношение на 
обучението на ръководителите и служителите. Предприятията не разполагат с достатъчно средства, 
за да осигурят качествено обучение, което е особено валидно за високоспециализирано обучение в 
чужбина (обикновено единственият вариант за повишаване на уменията).Предприемачите също така 
изпитват затруднения да препланират бизнес дейностите и да се адаптират към програмите за 
обучение.33 Съществува значителен потенциал за използване на онлайн платформи за обучение за 
подобряване на квалификацията на ръководителите на МСП и служителите на умерени и достъпни 
цени и с минимално прекъсване на работния процес. 

Инакрая, друг важен фактор, който би могъл да окаже значително въздействие върху усилията за 
повишаване на квалификацията, е разработването и използването на система за валидиране на 
професионалните умения и компетентности на национално равнище.Професионалните 
сертификати, издадени от официален орган, отговарящ за качеството и уместността на процедурите 
за валидиране, биха помогнали на ръководителите в процеса на вземане на решения, когато става 
въпрос за набиране на персонал и инвестиции в обучение и образование. 

 
Иновации и технологично развитие 

Според Европейския индекс на иновациите (Сравнителен анализ на иновациите в Съюза) за 2019 г. 
България остава на предпоследно място в ЕС-28, като продължава да бъде скромен новатор. В 
информационния документ за SBA от 2019 г. също така се посочва, че българските МСП изостават 
значително от своите партньори от ЕС по отношение на въвеждането на иновациив процесите, 
маркетинга или организацията, било то вътрешни или в сътрудничество с други. Според проучването 
на ЕИБ за инвестициите от 2019 г. само 22 % от МСП твърдят, че извършват някаква форма на 
иновационна дейност, а само 10 % са активни новатори. Те отделят значително по-малко ресурси за 
нематериални активи като НИРД и софтуер, данни, ИТ дейности и дейности, свързани с уебсайтове, 
отколкото предприятията в целия ЕС. 

Една от основните пречки пред иновационните дейности на МСП елипсата на развита иновационна 
инфраструктура, умения и финансиране, особено в случая на по-малките предприятия. Ограничената 
им способност за вътрешно финансиране на иновациите и за участие в съвместни инициативи с 
академичните институции забавя подобряването на конкурентоспособността на българските МСП, тъй 
като от своя страна това води до трудности при достъпа до съвременни знания, както и при 
използването на съвременни технологии за процеса на НИРД (включително дигитални решения, ИИ и 
др.). 

Друга основна пречка изглежда е липсата на квалифициран персонал, нает за дейности в областта на 
НИРД, по-специално недостигът на млади изследователи, които да участват в иновационните дейности 
на МСП34. Проблемът с недостатъчния експертен опит се изостря още повече от факта, че много 
малка част от МСП предоставят на своя персонал специализирани обучения, свързани с иновациите. 
Това застрашава модернизацията на сектора на МСП, както и разработването на нови продукти и 
въвеждането на нови идеи в дългосрочен план. 

Ключов фактор, който би могъл да доведе до иновации в сектора на МСП, е достъпът до достатъчно 
финансиране за иновации и регистрации на патенти. Това включва дейности, свързани с 



 

интелектуалната собственост, като предпоставка за пускането на нов или подобрен продукт. Следва 
също така да има ефективно стимулиране и подкрепа за набирането на персонал в областта на НИРД 
и за повишаване на иновационния капацитет и апетита на МСП. 

По-добро регулиране и бизнес среда 

Регулаторните промени засягат особено силно МСП.Поради тази причина в практиката на ЕС тестът 
за МСП е част от редовната оценка и принципът„Мисли първо за малките“ изисква създателите на 
политики да вземат предвид интересите на МСП на ранните етапи от процеса на изготвяне на 
политики.35 Понастоящем регулаторната рамка в България е в съответствие с принципите на 
теста за МСПи са приети специалните насоки за извършване на оценка на регулаторното въздействие. 
Вадминистрацията обаче липсва капацитет за прилагането ѝ. 

От 2008 г. насам е постигнат умерен напредък в изпълнението на препоръките на SBA съгласно 
принципа „Мисли първо за малките предприятия. Предприетите в това отношение мерки бяха насочени 
главно към намаляване на административната тежест и опростяване на административните 
процедури. Систематичните усилия за прилагане на „теста за МСП“ и за преразглеждане на регламента 
относно оценките на регулаторното въздействие показват готовността на правителството да 
отговори на нуждите на малките предприятия. Въпреки това досега тези усилия не са довели до 
видими резултати. Според данни от неотдавнашно проучване на МСП23две от всеки три МСП 
съобщават, че регулаторните режими и законодателството създават трудности за тяхната стопанска 
дейност. 

 

Основна пречка в бизнес средата елипсата наструктурирана и ясна информация по въпроси, засягащи 
МСП, като например законодателни промени или нововъведени регулаторни изисквания. 
Данните отнеотдавнашно проучване24 показват, че за седем от десет МСП информацията, 
предоставена от публичните органи, не подкрепя в достатъчна степен тяхната стопанска дейност. 
Следователно това е област, която се нуждае от подобрение чрез целенасочени мерки. Добър пример 
е онлайн бизнес ръководството за МСП (разработено от Министерството на икономиката), насочено 
към подпомагане на МСП за по-добро разбиране и спазване на повечето режими и процедури. 

Тази пречка е свързана с друг голям проблем, пред който са изправени МСП, а именно все още 
развито електронно управление и електронни услуги в България. Въпреки че предприемачите 
докладват за напредъка и опитите на институциите да постигнат положителна промяна в бизнес 
средата (чрез въвеждането на електронни услуги в някои институции и звена), преобладаващите 
очаквания са електронното управление и електронните услуги да бъдат изцяло въведени, за да 
се постигне реално въздействие. Това би допринесло за подобряване на услугите, предоставяни от 
публичната администрация, така че те да отговарят в по-голяма степен на нуждите на 
МСП.Необходими са допълнителни усилия от страна на правителството, за да се постигне минимална 
административна тежест за предприятията. Комуникацията и опростяването на правилата и 
процедурите са сред мерките, които МСП очакват. 

МСП и околната среда 

Внаскоро приетия Зелен пакт (2019) се признава, че постигането на неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика изисква пълна мобилизация на промишлеността, включително 
МСП.Преходът към кръгова икономика е възможност за разгръщанена устойчиви и трудоемки 
икономически дейности на МСП, които носят ползи за обществото и околната среда. Обновеното 
законодателство в областта на отпадъците с нови амбициозни цели за рециклиране също изисква от 
МСП да предприемат действия. Стратегията на ЕС за пластмасите и Директивата за пластмасите за 
еднократна употреба ще окажат допълнително влияние върху поведението и адаптирането на 
МСП.МСП са засегнати и от Директивата относно емисиите от промишлеността, Регламента REACH и 
са ключови участници в дейностите в рамките на стратегията за биоикономика и Пътната карта за 
синята биоикономика. Очаква се също така те да играят ключова роля в наскоро приетия план за 
действие за кръговата икономика, промишлената стратегия на ЕС и стратегията на ЕС за 
МСП.Акцентът е поставен върху понятието за конкурентоспособна устойчивост. Въпреки че 
преходът към кръгова икономика ще доведе до промяна в нагласите и значителните инвестиции, 
то е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и 
превръщането ѝ в световен лидер. 

Българските МСП разполагат със значителни възможности за подобрение в редица сектори. 
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Пак там. 



 

 

Техните резултати в управлението на отпадъците не са оптимални и потенциалът на новите бизнес 
модели на кръговата икономика не се използва, като същевременно представлява огромна възможност 
за нови инициативи и нови бизнес идеи. Нуждите от инвестиции в областта на енергетиката и климата 
остават значителни, тъй като България все още е най-енергоемката икономика в ЕС и неефективното 
използване на енергията възпрепятства конкурентоспособността на българските МСП.Въпреки 
че е на път да постигне своята цел за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници, 
страната е икономиката с най-големи емисии на парникови газове в ЕС.Въпросът за ефективното 
използване на ресурсите и материалите остава сравнително подценен и България е една от страните 
в ЕС с най-ниска производителност на ресурсите. Следва да се проучат и подобрения в управлението 
на водите и предотвратяването на замърсяването чрез прилагане на съществуващото 
законодателство и увеличаване на капацитета на МСП за иновации. Чистите технологии са един от 
приоритетните сектори на българската иновационна стратегия за интелигентна специализация и е 
начин българските МСП да бъдат подкрепяни от предприемачески програми и допълнително 
финансиране. 

Предварителният SWOT анализ за България относно прехода на МСП към кръгова икономика показва, 
че страната може да надгражда върху своите силни страни, като например транспонираното 
законодателство на ЕС и части от националната стратегическа рамка, адаптирани към новите 
тенденции в политиката. Заплахите за бързия преход са главно свързано свъзприемането на мерките 
и действията в областта на околната среда като разход, а не като възможност. 
 
За да се ускори преходът на българските МСП към кръговата икономика и да се оптимизира техният 
потенциал, трябва да бъдат предприети редица действия от различни участници. Процесът изисква 
многосекторни усилия за многостепенно управление и освен МСП следва да включва национални, 
регионални и местни органи, бизнес посредници, финансови институции и др. органите следва да 
гарантират цялостното спазване от страна на България на нейните задължения съгласно правото на 
ЕС. Следва да се положат усилия за промяна на възприятието на МСП за кръговата икономика като 
важна възможност. Следва да бъде възможно цялостните мерки за преход да бъдат включени в пътна 
карта за кръговата икономика и да се положат усилия за преминаване на страната от скромен към 
умерен екологичен иноватор. Подобряването на енергийната ефективност на българските МСП следва 
да продължи, заедно с повишаването на тяхната ресурсна и материална ефективност. Следва да 
се проучат възможностите за увеличаване на процента на приемане на съществуващите инструменти 
на ЕС като EMAS и екомаркировката. Следва да се положат усилия за интегриране на прехода към 
кръгова икономика в приоритетите за финансиране на европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

Регионалните и местните власти могат да се съсредоточат върху териториалните аспекти на прехода. 
Бизнес посредниците и секторните организации играят важна роля в подпомагането на МСП, като 
превръщат целите на високо равнище в конкретни програми и действия, като действат на местно 
равнище и в отделни сектори и вериги за създаване на стойност. Финансовите ресурси, необходими за 
прехода, изискват по-добро разбиране на финансовия сектор на кръговите бизнес модели и свързаните 
с тях финансови особености. 

МСП ще управляват скоростта на своя преход и ще бъдат или водещи, или изостанали. Това ще 
изисква повишаване на осведомеността на предприемачите, ръководството и служителите за 
наличните възможности, но също и за необходимостта от адаптиране към новите пазарни 
условия и тенденции. 

 

 



 

 

.  

Потенциал за растеж на сектора на МСП 

Сравнителен анализ с други партньори на ЕС и пропуски в сближаването по отношение на 
ключови икономически сектори 

Сред набелязаните референтни показатели за сближаванес държави — членки на ЕС със 
сходни икономики, са Унгария, Португалия, Гърция и Словакия. Специфичните особености на 
българския сектор на МСП, както и неговото развитие през последните десетилетия (както поради 
политически фактори, така и поради външно подобряване на бизнес средата) са много сходни с 
процесите, през които в миналото се развиват малки предприятия в тези четири държави. 
Определените показатели за сближаване означават, че е осъществимо и разумно да се очаква, че през 
следващото десетилетие българските МСП биха могли да продължат да се развиват и да настигнат 
унгарски, португалски, гръцки и словашки предприятия, при условие че бъдат предприети подходящи 
мерки. 

През периода 2008—2017 г. се наблюдава бавно преструктуриране на българските МСП и на пазара 
на труда към високотехнологични и среднотехнологични отрасли и услуги с интензивно 
използванена знания. Въпреки това структурата на българската икономика изостава от структурата 
на държавите, участващи в показателя за конвергенция, и на ЕС като цяло. Разликите в сближаването25 
при услугите, изискващи интензивно използване на знания,26са много по-големи от тези за 
високотехнологичните и среднотехнологичните отрасли. Въпреки че последните отрасли трябва да 
бъдат допълнително развити, до известна степен тяхното развитие е сравнимо с това на референтните 
показатели за сближаване27.Сред най-слабите икономически дейности в сравнение с целевия 
показател за сближаване са следните: архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и 
анализи, реклама и пазарни проучвания, както и научни изследвания и развойна дейност. 

Секторна и регионална специализация 

Като цяло МСП както в промишлеността, така и в сектора на услугите се намират предимно в района 
на София-град. Други относително по-развити региони са Пловдив, Варна и Благоевград. Регионалната 
секторна концентрация на МСП показва, че са необходими целенасочени интензивни интервенции за 
насърчаване на развитието на сектора на МСП във всички останали 24 по-слабо развити регионана 
страната. Въпреки това, тъй като вече са постигнати конкурентни предимства във водещите региони 
(особено в София-град), персонализирани мерки за насърчаване на по-нататъшното развитие на 
високотехнологичното производство 

Необходими са също така отрасли и услуги с интензивно използване на знания, както и цялостен 

напредък на конкурентните фактори. Регионалната концентрация на високотехнологични 

производствени отрасли и услугис интензивно използване на знания е изключително неравномерна, 

като два ясно определени центъра — Софийски градски район, който е императивен лидер, а 
останалата част от страната — изостават по отношение на броя на заетите лица, общите приходи и 

оборота на служител в тези области. В това отношение до известна степен областите Пловдив и Варна, 

следвани от Бургас и Благоевград, също са относително по-добре развити.

                                                 
25 Определя се като разликата в разпределението на МСП в България, от една страна, и в синтетичната 
икономика, базираща се на конвергенцията, от друга страна, по отношение на броя и процента на предприятията, 
както и по отношение на броя и процента на заетите лица по икономически дейности (на 2-цифрено ниво NACE 
Rev. 2). 
26 С изключение на услугите, свързани с ИКТ, които имат по-добри резултати в сравнение с целевия показател за 
сближаване, и неотдавнашната динамика показва голяма вероятност за сближаване с по-развитите държави — 
членки на ЕС, в средносрочен план. 
27 С изключение на производството на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, за които разликата в 
сближаването е значителна 

 



 

 

 

Междусекторните отношения в българската икономика показват, че съществува потенциал за развитие 
на високо- и среднотехнологични производствени отрасли и услуги с интензивно използване на знания 
в различните региони. Този потенциал се определя от концентрацията на други икономически 
дейности, които са сред най-големите потребители на високо- и средновисокотехнологичните 
производствени отрасли и услугите с интензивно използване на знания. По този начин търсенето от 
страна на свързаните икономически дейности (като производство на храни, строителство, търговия, 
транспорт, здравеопазване, образование, публична администрация, финансови услуги и др.) би могло 
в недостатъчна степен да стимулира развитието на високотехнологични дейности и дейности с 
интензивно използване на знания. 

Движещи сили за създаването и растежа на МСП 

Съвременните движещи сили за създаването и растежа на МСП са достъпът до наличната 
информация и знания в световен мащаб (включително относно пазарните стандарти и възможностите 
за предлагане на пазара) и използването на иновативни технологии. Участието в клъстер от 
предприятия може да подобри възможностите на МСП за достъп до такава информация, за развиване 
на умения и компетентности и за придобиване на опит в работата в мрежа с партньори и доставчици, 
с други производители и доставчици, както и с ползватели и потребители. Използването на нови 
технологии в производството, маркетинга и свързването в мрежа на МСП (особено на малките села и 
градовете) може да доведе до ефективност на разходите и да предостави инструменти за създаване 
на бизнес мрежи. Други ключови фактори за конкурентоспособността, които определят бизнес 
резултатите и конкурентоспособността на българските МСП, са достъпът до финансиране, развитието 
на човешките ресурси, използването и дигитализацията на ИКТ, иновациите, интернационализацията. 

Въпреки че тези фактори са отчасти вътрешни за всяко предприятие, подобряването на бизнес 
средата и предоставянето на политически стимули могат да допринесат значително за 
развитието на конкурентоспособността на МСП.Основната движеща сила, която взаимодейства с 
всички други фактори за конкурентоспособността, е факторът дигитализация и умения — колкото по-
голямо е използването на ИКТ и по-добрата РЧР, толкова по-иновативна, интернационализирана, 
финансирана и активна в областта на интелектуалната собственост е дадено предприятие.

 



 

1. Въведение 

Значението на МСП 

На равнище Европейски съюз (ЕС) малките и 
средните предприятия (МСП) осигуряват 
заетост на над 100 милиона души и 
произвеждат повече от половината от БВП на 
Европа. На българските МСП се падат 75,7 % 
от общата заетост и 65,3 % от добавената 
стойност в икономиката през 201828г. 
Те са от ключово значение за растежа и 
конкурентоспособността на българската 
икономика. Освен това, тъй като малките и 
големите предприятия си взаимодействат и не 
се изключват взаимно, това допринася за 
развитието на икономическата екосистема 
като цяло. 

Зада се подпомогне развитието на българските МСП, стратегията за насърчаване на МСП за периода 
2014—2020 г. привежда националните приоритети и цели в съответствие с тези на ЕС, както е 
определено в Законодателния акт за малкия бизнес (SBA). Някои от основните ѝ цели, определени в 
10-те приоритетни области, включват: 

• осигуряване на подходяща регулаторна и административна рамка за МСП чрез прилагане на 
принципа „Мисли първо за малките!“; 

• подобряване на достъпа на МСП до финансиране; 

• насърчаване на предприемаческата дейност; 

• насърчаване на повишаването на уменията на МСП и на всички форми на иновации. 

Стратегическите цели за периода 2021—2027 г. ще се основават на напредъка, постигнат в настоящата 
стратегия, като се вземат предвид и установеният потенциал за растеж на сектора на МСП, 
набелязаните предизвикателства и движещите сили за по-нататъшното развитие на сектора. Някои от 
движещите сили за създаването и растежа на МСП днес са свързани с наличието на информация и 
знания, както и с използването на иновативни технологии на световно и местно равнище. Един от 
ефективните начини за достъп до тях е участието в клъстер от предприятия, който от своя страна е 
друг двигател за развитието на сектора. Други ключови фактори за конкурентоспособността са 
достъпът до финансиране, развитието на човешките ресурси и уменията, използването и 
дигитализацията на ИКТ, достъпът до пазари и интернационализацията. 

Европейската комисия (ЕК), която признава ключовата роля на МСП в промишлената структура на 
Европа, публикува стратегия за МСП за устойчива и дигитална Европа заедно с нова 
промишлена стратегия за Европа.Последният има за цел да спомогне за постигането на резултати 
по три ключови приоритета: запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост в 
световен мащаб и равнопоставени условия на конкуренция както у дома, така и в световен мащаб, 
постигане на неутралност на Европа по отношение на климата до 2050 г. и оформяне на дигитално 
бъдеще на Европа. Първият е насочен към осигуряване на уменията, необходими на МСП за 
ръководене на прехода, улесняване на тяхната дейност в рамките на единния пазар и извън него и 
даване на възможност на МСП да интегрират дигиталните иновации. В него се вземат предвид 
съществуващата рамка на политиката на ЕС за МСП и програмите за подкрепа (напр. Small Business 
Act, Инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия от 2016 г., Програмата 
за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME) и др.). Стратегията за МСП 
насърчава действия, основани на следните три стълба: 

• Изграждане на капацитет и подкрепа за прехода към устойчиво развитие и дигитализация; 

• Намаляване на регулаторната тежест и подобряване на достъпа до пазара; както и 

• По-добър достъп до финансиране.

                                                 
28 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 

Определението за МСП, използвано в 
настоящия анализ, е: 

- предприятие със среден брой 
персонал от по-малко от 250 души. 

Сред тях са малките предприятия, които имат: 

- среден брой на персонала под 50 души 

Микропредприятията са тези, които имат: 

- среден брой на персонала под 10 души 



 

 

 

Цели и обхват на научните изследвания 

Настоящият доклад, включващ задълбочен анализ на МСП в България, е изготвен за целите и нуждите 
на Министерството на икономиката и на всички други заинтересовани страни в публичната 
администрация, които отговарят за формулирането и прилагането на политики, насочени към 
развитието на българския сектор на МСП. 

Основната цел на анализа е да се направи задълбочена оценка на средата за МСП в България, която 
ще послужи като аналитична и основана на факти основа на новата Национална стратегия за МСП за 
периода 2021—2027 г. 

Промените в сектора на МСП се наблюдават главно през периода 2008—2020 г. Стандартните 
статистически показатели за сектора, публикувани от Евростат и НСИ, които понастоящем се 
актуализират от 2017 г. и 2018 г., се допълват от: 

• Две качествени регионални проучвания на PwC (въз основа на семинари и задълбочени интервюта, 
включващи общо 195 участници) и национално представително проучване (въз основа на 
стандартизиран въпросник с размер на извадката от 553 МСП), проведено сред предприемачите 
специално за целите на настоящия доклад в периода ноември 2019 г. — януари 2020 г. 

• 2018 Данни от Amadeus за българските МСП. 

• Случайна извадка от индивидуални данни (основни финансови и бизнес показатели) за 
стартиращите предприятия, създадена през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

• База данни на ОИСР за 2015 г. с добавена стойност (TiVA). 

• Актуални доклади с данни по въпроси, свързани с развитието на МСП, публикувани от съответните 
международни институции (ЕК, SBA, GEM, ЕИБ, ЕЦБ и др.). 

• Интегриране и скорошни академични изследвания по въпроси, свързани с развитието на МСП. 

Структурата на настоящия доклад включва шест основни раздела в основния текст и четири технически 
раздела в допълнението. Главите от доклада обхващат следните теми: 

• Развитие на МСП през периода 2008—2018 г. 

• определящи фактори за конкурентоспособността на МСП 

• по-добро регулиране и бизнес среда 

• МСП и околната среда 

• потенциал, предизвикателства и движещи сили за растежа на сектора на МСП 

• стратегически контекст 

• предварителни политически препоръки. 

 

Анализъте съсредоточен върху шест стратегически приоритета: предприемачество, достъп до 
финансиране, достъп до пазари, дигитализация и умения, иновации и технологично развитие и околна 
среда.

 



 

 

Бележка относно последните събития, свързани с COVID-19, и настоящия анализ 

Работата по техническия доклад беше извършена между октомври 2019 г. и април 2020 г. На 11 март 
2020 г. Световната здравна организация обяви пандемията от COVID-19 (коронавирус) за световна 
пандемия. Новата криза, предизвикана от COVID-19, се превърна в значително здравно, социално и 
икономическо предизвикателство за хората и организациите по света. 

Произтичащите оттова смущения вече са съществени и продължават да се развиват, като оказват 
значително въздействие върху икономиката и бизнес средата в държавите от ЕС.Секторът на МСП е и 
ще бъде сред първите непосредствено засегнати от новите обстоятелства. 

България не прави изключение, тъй като на 13 март правителството на страната обяви извънредно 
положение, което включваше мерки за социално дистанциране и ограничения за движението и 
пътуванията на населението, което от своя страна доведе до рязък спад в потреблението. 
Ограничителните мерки включваха и временно затваряне на обекти и предприятия от сектора на 
услугите, а въздействието беше допълнително увеличено от косвеното въздействие върху съответните 
вериги на доставки. Тези промени изцяло промениха икономическата среда, в която работят 
българските МСП, което доведе до непредвиден и безпрецедентен финансов натиск върху голяма част 
от предприятията. Въпреки че ефектът може да се разпространи във всички икономически сектори, 
някои от най-негативно засегнатите дейности вероятно ще бъдат хотелиерство и ресторантьорство, 
транспорт и съхранение, търговия на едро и дребно, дейности с недвижими имоти, някои 
производствени дейности, спортни, развлекателни и развлекателни дейности и т.н. Очаква се 
ориентираните към износа предприятия да продължат да страдат поради смущения във веригата на 
доставки, събиране или вземания и променената структура на търсенето на техните международни 
пазари. На този етап са налични ограничени данни за последните социално-икономически развития-
(официалните статистически данни ще бъдат публикувани най-рано през Q2 2020).Що се отнася до 
икономическите резултати за сектора на МСП, някои от тях могат да включват влошаване на 
финансовите резултати, проблеми с ликвидността, увеличена задлъжнялост, забавени инвестиции, 
намаляване на възнагражденията и числеността на персонала на служителите, нарастване на 
безработицата, закриване и несъстоятелност на предприятия и др. 

За да противодейства на някои от отрицателните последици и сценарии от кризата с COVID-19, 
българското правителство въведе някои първоначални спешни мерки, насочени към всички 
предприятия в икономиката, включително: 

• Поемане от държавния бюджет на 60 % от разходите за заплати и социални осигуровки за 
служители с намалено работно натоварване или без работно натоварване поради влошаващи се 
икономически условия 
• Забавени данъчни и други фискални плащания с няколко месеца в подкрепа на ликвидността 
• Защита на засегнатите длъжници чрез временно замразяване на последиците от забавени 
плащания по заеми и друго финансиране 
• Целева ликвидна подкрепа за МСП от: 
O Българска банка за развитие — общо 500 млн. лв. Фонд на фондове — общо 400 млн. лв. 
O ОП „Иновации и конкурентоспособност“ — 173 млн. лв. за осигуряване на ликвидност за микро- и 
малки предприятия (процедурата е в процес на подготовка, която трябва да започне до края на април 
2020 г.) 

Освен че позволи гъвкавост в рамките на държавните правила на ЕС, Европейската комисия отпусна 1 
милиарда евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще служат като гаранция за 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).По този начин ЕИФ ще може да издава специални гаранции, 
за да стимулира банките и другите заемодатели да предоставят ликвидност на най-малко 100,000 
засегнати европейски МСП с приблизително налично финансиране в размер на 8 милиарда евро. 

Въпреки че правителствата на държавите — членки на ЕС, включително в България и различни 
европейски институции, предприеха и планират да предприемат допълнителни мерки в подкрепа на 
местните предприятия в тези несигурни времена, има признаци, че кризата с COVID-19 ще има 
сериозни икономически последици и трайно въздействие върху сектора на МСП. 

От друга страна ситуацията с COVID-19 може да се окаже катализатор за развитието на определени 
пазарни възможности (като електронната търговия), за подобряването на електронните услуги за 
гражданите и предприятията (както по отношение на търсенето, така и за предлагането), за 

 



 

 

дигитализацията на образователната система и за цялостното приоритизиране на повишаването на 
дигиталните уменията в обществото и предприятията, включително МСП. 

Тъй като ситуацията се развива, екипът по проекта ще следи отблизо развитието и ще разгледа тяхното 
значение за бъдещата стратегия за МСП.Набелязаните области за намеса, които вече са очертани в 
техническия доклад, може да се нуждаят от допълнително приоритизиране и оценка с оглед на новата 
икономическа и бизнес криза и потенциалното ѝ въздействие. Това ще даде възможност в бъдещия 
стратегически документ да бъдат определени и рационализирани най-добрите рамкови варианти и 
инструменти на политиката.



 

Част I. анализ на сектора на МСП в 
България 

2. Развитие на МСП през периода 2008—
2018 г. 

• През 2018 г. броят на малките и средните предприятия (с над 10 служители) в 
нефинансовия сектор на българската икономика е 27.6 хиляди. Броят на 
микропредприятията (с до 10 служители) е значително по-висок — 317.8 хиляди. 

- През периода 2008—2018 г. се наблюдава продължаващо преструктуриране на 
сектора на МСП с постепенно увеличаване на броя на предприятията в 
производството и значителен ръст на този брой в професионалните, научните и 
техническите дейности, както и в областта на информацията и комуникацията. 

• През 2018 г. броят на заетите лица в МСП е 1.5 милиона. 

- Делът на производството в заетостта в МСП е 23,4 %, а в търговията — 29,8 % 

• През последните години се наблюдава положителна тенденция в броя на 

новосъздадените предприятия. 

- През 2017 г. броят на новосъздадените предприятия е бил 48.1 хиляди, докато 567 
от тях са имали 10 или повече служители. 

- Две трети от тези предприятия са започнали дейността си с 0 служители и 3 % от 
тях — с над 5 служители. 

- Показателите заустойчивост на новосъздадените предприятия в България показват, 
че има голяма вероятност едно от всеки пет предприятия да бъде затворено през 
първата година от дейността си, едно от три — през първите две години, а 
половината от тях — след третата година. Броят на служителите вероятно ще се 
удвои след четвъртата година от дейността. 

- Делът на стартиращите предприятия, които се разрастват през първите 3 години от 
създаването си, е 1: 1,000. 

• През периода 2008—2018 г. добавената стойност по факторни разходи на българските 
МСП се е увеличила с 69,6 %. 

- През 2008 г. делът на промишления сектор в общата добавена стойност е бил 
33,5 %. Значението на производството нараства, тъй като делът му в общата 
добавена стойност нарасна с 63,0 % през периода 2008—2018 г., достигайки 20,6 % 
от общата добавена стойност. 

- През 2018 г. делът на сектора на услугите в общата добавена стойност е бил 66,5 %. 
Най-висок темп на растеж в сектора на услугите се наблюдава при 
информационните и комуникационните дейности — 226,4 % през периода 2008—
2018 г., като в крайна сметка този дял е 8,2 % от общата добавена стойност. 

• През последните години се наблюдава задълбочаване на регионалните различия. 

- През 2018 г. почти две трети от МСП са разположени в пет региона (София град, 
Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград). 

- Половината от добавената стойност е генерирана в Югозападния район (където 
делът на София-град е бил само 42,1 % от общата добавена стойност) през 2017 г. 
Най-слабо развитият регион е Северозападният регион с дял от 5,6 % от общата 
добавена стойност. 



 

 

Статистически данни за предприятията 

Брой, структура и развитие на предприятията 

През 2018 г. в нефинансовия сектор на българската икономика има 346 хиляди предприятия, а броят 
на малките и средните предприятия е 27.6 хиляди (приблизително 8,0 % от всички нефинансови 
предприятия). 

В сравнение с предходната година се наблюдава растеж в сектора на МСП с 1,8 % и растеж от 3,0 % в 
големите предприятия (ГП), възлизащ на 1,7 % за всички предприятия. Ако се сравнят резултатите за 
2018 г. с тези от 2008 г., се наблюдава общ спад от 12,0 % за целия нефинансов сектор (69.4 хиляди 
предприятия), като най-голямото намаление се наблюдава при средните предприятия — 13,9 %.ГП 
обаче са се увеличили с 25,2 % за периода 2008—2018 г. 

През 2018 г. делът на микропредприятията е най-голям — 91,8 %, следвани от малките и средните 
предприятия със съответни дялове от 6,7 % и 1,3 %. И накрая, делът на ГП е далеч под 1,0 %, а именно 
0,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 Брой предприятия 
 
 
Дял в общия брой 

 

Ръст на броя на предприятията, 2008—
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Източник: Евростат, собствени изчисления 

 

 

 

Фигура 1 Годишна промяна в структурата на нефинансовите предприятия по класове по 
размер, България, 2017 г. и 2018 г.% 

Източник: Евростат, собствени изчислениq 

 

 

 

 

 

Таблица 1 Структура и растеж на нефинансовите 
предприятия по класове по размер, България, 2018 г. 
 
Микро Малки Среден МСП ГП Общо 

317 834 23 245 4 337 345 416 678 346 094 

91,8 % 6,7 % 1,2 % 99,8 % 0,2 % 
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Структура на предприятията по икономическа дейност 

През периода 2008—2018 г. броят на МСП в сектора на промишлеността се е увеличил с 3,3 %, докато 
през 2018 г. годишният им растеж е възлизал на 1,6 % (в сравнение с 2017 г.). Най-голямо увеличение 
се наблюдава при електроенергията (198,4 %), следвана от водоснабдяването (47,7 %) — 
икономически дейности с относително малък брой предприятия. През 2018 г. броят на МСП в 
преработвателната промишленост е бил най-високият (31.2 хиляди) и се е увеличил с 4,2 % за периода 
2008—2018 г. Икономическата дейност в строителството е втората по големина в промишления сектор 
през 2018 г. с 20.5 хиляди МСП и техният растеж за периода 2008—2018 г. е бил  отрицателна (-4,2 %). 
Като цяло за сектора на промишлеността LEs претърпяха устойчив спад; те обаче представляват доста 
малък дял от всички предприятия в този сектор (по-малко от 1 %). 

Що се отнася до сектора на услугите, през 2018 г. икономическите дейности на търговията на едро и 
дребно; ремонтът на моторни превозни средства и мотоциклети и професионалните, научните и 
техническите дейности са водещи по брой предприятия (съответно 141.9 и 46.1 хиляди).Растежът на 
МСП в сектора през периода 2008—2018 г. е 30,4 %, като най-голямото увеличение е в броя на 
предприятията в областта на информацията и комуникациите, възлизащ на 125,9 %.В сравнение с 
предходната година — 2017 — броят на МСП е доста стабилен; въпреки това се наблюдава 
продължаващ ръст на броя на предприятията в информационната и комуникационната икономическа 
дейност — 6,3 %.За разлика от ГП в сектора на промишлеността, броят на ГП в сектора на услугите се 
е увеличил с 19,8 % за периода 2008—2018 г. — главно поради увеличения в областта на 
информацията и комуникациите (с 114,3 %) и професионалните, научните и техническите дейности 
(88,9 %). 

През периода 2008—2018 г. динамиката на броя на предприятията показва продължаващостабилно 
преструктуриране на сектора на МСП в България, което се характеризира с постепенно и устойчиво 
развитие на производството и значително средносрочно нарастване на броя на предприятията в 
Информация и комуникация и в професионалната, научно-техническата дейност.



 

 

 
 

42 Представените данни се основават на проучването на СБС на нефинансовите предприятия. Той обхваща следните раздели 
на NACE Rev. 2 (2008), предимно1 цифри: B Добивна промишленост, C Производство, D Електроенергия, газ, пара и 
климатизация, E Водоснабдяване; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, F Строителство, G 
Търговия на едро и дребно, ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети, H Транспортиране и съхранение, I Дейности 
по настаняване и ресторантьорство, J Информация и комуникации, L Дейности, свързани с недвижими имоти, M 
Професионални, научни и технически дейности, N Административни и спомагателни дейности и S95 Други услуги: Ремонт на 
компютри и лични и домакински вещи. Тази класификация е в основата на всички други показатели за СБП, докладвани в 
настоящия анализ на МСП.Използването и позоваването на по-подробна разбивка на икономическите дейности (на3-цифрено 
ниво на NACE) е направено и изрично посочено в част IV.1. Потенциал за растеж на сектора на МСП, където са представени 
секторните измерения.

 

Таблица 2 
 Брой, структура и растеж на нефинансовите предприятия по класове по размер и икономическа дейност42, България, 2018 г. 

Икономически 
дейност 
(NACE.BG 2008) 

Брой предприятия Споделяне.% Растеж, 2017 г. — 2018 Г.,% 
Растеж, 2008 г. 
— 2018 Г.,% 

 

МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо 

ОБЩО 345416 678 346094 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,7 % 3,0 % 0,7 % 25,2 % — 12,1 % 25,1 % 

Промишленост 54460 388 54848 15,8 % 57,2 % 15,8 % 1,6 % — 1,3 % 1,6 % 3,3 % — 26,7 % 3,0 % 

Добивна 
промишленост 326 12 338 0,1 % 1,8 % 0,1 % — 0,9 % — 7,7 % — 1,2 % — 0,9 % — 50,0 % — 4,2 % 

Производство 31201 285 31486 9,0 % 42,0 % 9,1 % 0,7 % — 0,7 % 0,7 % 4,2 % — 17,4 % 4,0 % 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и 
топлинна енергия, 
на газообразни 
горива и 
климатизация 

1680 18 1698 0,5 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 5,9 % 1,1 % 198,4 % — 10,0 % 191,3 % 

Водоснабдяване; 
канализационни 
услуги, 
управление на 
отпадъци и 
възстановяване 

749 38 787 0,2 % 5,6 % 0,2 % — 0,4 % — 7,3 % — 0,8 % 47,7 % -9,5 % 43,4 % 

Строителство 20504 35 20539 5,9 % 5,2 % 5,9 % 3,3 % 0,0 % 3,3 % — 4,2 % — 64,3 % — 4,4 % 

Услуги 290956 290 291246 84,2 % 42,8 % 84,2 % 0,6 % 9,4 % 0,6 % 30,4 % 19,8 % 30,4 % 

Търговия на едро 
и дребно; ремонт 
на моторни 
превозни 
средства и 
мотоциклети 

141948 80 142028 41,1 % 11,8 % 41,0 % 0,7 % — 4,8 % 0,7 % 13,5 % 14,3 % 13,5 % 

Транспорт и 
складиране 

23270 51 23321 6,7 % 7,5 % 6,7 % 0,5 % 8,5 % 0,6 % 37,5 % 8,5 % 37,5 % 

Настаняване и 
дейности в 
областта на 
храненето 

27161 21 27182 7,9 % 3,1 % 7,9 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 22,7 % — 30,0 % 22,6 % 

Информация и 
комуникация 14276 45 14321 4,1 % 6,6 % 4,1 % 6,3 % 2,3 % 6,3 % 125,9 % 114,3 % 125,8 % 

Недвижими имоти 23128 5 23133 6,7 % 0,7 % 6,7 % 3,4 % — 3,4 % 51,5 % — 51,6 % 

Професионални, 
научни и 
технически 
дейности 

46074 17 46091 13,3 % 2,5 % 13,3 % 4,6 % — 4,6 % 62,3 % 88,9 % 62,3 % 

Административни 
и спомагателни 
дейности 

11678 71 11749 3,4 % 10,5 % 3,4 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 84,6 % 9,2 % 83,9 % 

Ремонт на 
компютри и 
персонални 
компютри и 

3421 0 3421 1,0 % 0,0 % 1,0 % — 50,9 % — — 50,9 % 24,6 % — 24,6 % 

 



 

 

Структура на предприятията по региони 

През 2018 г. регионалното разпределение на МСП в страната е неравномерно. Най-голям брой МСП 
се наблюдава в Югозападния регион — 163.0 хиляди (39,5 % от всички МСП), следван от южния 
централен регион — 72.6 хиляди (17,6 %). Северозападните и северните централни региони се 
характеризират с най-малък брой МСП — първите имат 29.1 хиляди (7,0 %), а вторите — 36.3 хиляди 
(8,8 %). През 2018 г. структурата на МСП по класове по размер в регионите остана стабилна (в 
сравнение с предходните години), като по-голямата част от предприятията са МСП — над 99,7 % във 
всеки регион. 

През периода 2008—2018 г. динамиката на броя на предприятията в българските региони показва 
задълбочаване на регионалните неравенства по отношение на развитието на сектора на МСП.Най-
голямо увеличение на МСП се наблюдава в Югозападния регион (51,5 %) и в Северния централен 
регион (29,1 %), докато най-ниското увеличение е наблюдавано в Северния централен регион (0,5 %) 
и Северозападния регион (3,0 %).В сравнение с 2008 г. броят на МСП нараства във всички региони, а 
не във всички региони (с изключение на Югозападния регион). Най-голямото намаление на ГП се 
наблюдава вСеверозападния регион, следван от този в Северния централен и Североизточен регион, 
със съответни темпове на спад от -32,8 %, — 22,8 % и -18,0 %. 

Последните развития в сектора на МСП показват продължаване на този процес на регионални 
различия. 
През 2018 г. се наблюдава годишен ръст на броя на предприятията във всички региони на страната. 
Най-висок е растежът в Югозападните и южните централни региони със съответно увеличение от 2,3 % 
и 2,3 %. Северните региони са с по-нисък темп на растеж, най-малко в Северния централен регион 
(0,4 %). ГП в страната също нарастват с постоянни темпове (с изключение на тези в Югоизточния и 
южноцентралния регион). 

По-внимателен преглед на данните на ниво Amadeus на ниво NUTS-3 показва, че през 2018 г. повече 
от една трета (38,5 %) от всички МСП с едно или повече заети лица във всички сектори (с изключение 
на селското стопанство, търговията и транспорта) са се намирали в София град, а близо една трета 
(29,1 %) са разположени в следните четири региона: Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград. 
Останалите 35,2 % от МСП са разпределени в останалите 23 региона в страната. По този начин всеки 
регион по NUTS-2 (дори добре развитите региони) включва значително по-слабо развити региони на 
ниво NUTS-3.

 



 

 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
Забележка: Данните съдържат отрасли, изключени от структурната бизнес статистика 

Фигура 2 Растеж в броя на предприятията по статистически региони и по класове по размер, 
България, 2018 г. 

10,0 % 

■ Micro ■ Малки ■ Средни МСП  

Източник: НСИ, собствени зчисления  

Статистич
ески 
регион 

Брой Структура Растеж, 2017 г. 
— 2018 Г.,% Растеж, 2008—2018 г.,% 

(NUTS 2) МСП LL Общо МСП LL Общо МСП LL Общо МСП LL Общо 

ОБЩО 412782 753 413535 99,82 % 0,18 % 100,00 % 1,78 % 1,21 % 1,78 % 28,12 % — 9,39 % 28,03 % 

Северозап
ад 29075 43 29118 99,85 % 0,15 % 100,00 % 1,23 % 2,38 % 1,23 % 3,02 % — 32,81 % 2,94 % 

Север 
Централна 

36344 71 36415 99,81 % 0,19 % 100,00 % 0,39 % 1,43 % 0,39 % 0,49 % — 22,83 % 0,43 % 

Североизт
ок 53523 82 53605 99,85 % 0,15 % 100,00 % 0,85 % 5,13 % 0,85 % 19,61 % — 18,00 % 19,52 % 

Югоизток 58219 85 58304 99,85 % 0,15 % 100,00 % 1,56 % — 1,16 % 1,56 % 18,39 % — 17,48 % 18,32 % 

Южна 
Запад 163048 351 163399 99,79 % 0,21 % 100,00 % 2,35 % 2,03 % 2,35 % 51,50 % 2,93 % 51,35 % 

Южна 
Централна 72573 121 72694 99,83 % 0,17 % 100,00 % 2,30 % — 2,42 % 2,29 % 29,05 % — 7,63 % 28,97 % 

Таблица 3 Брой, структура и растеж на предприятията по статистически региони, 
България, 2018 г. 
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Източник: Собствени изчисления въз основа на данни от Amadeus за 2018 г. 
Забележка: Данните се отнасят за МСП с едно или повече наети лица; секторите, свързани със селското стопанство, търговията 
или транспорта, са премахнати. 

 

Източник: Собствени изчисления въз основа на данни от Amadeus за 2018 г. 
Забележка: Данните се отнасят за МСП с едно или повече наети лица; секторите, свързани със селското стопанство, търговията 
или транспорта, са премахнати.

Фигура 4 Брой предприятия по статистически региони в България, избрани сектори, 2018 г. (без 
София град) 

 

Фигура 3 Брой предприятия по статистически региони в България, избрани 
сектори, 2018 г. 



 

 

Създаване настартиращи предприятия, разрастващи се 
предприятия и устойчивост на новосъздадени МСП 

Създаване на стартиращи предприятия 

Динамиката на новосъздадените предприятия зависи от бизнес цикъла и икономическия контекст. През 
периода 2012—2017 г. в България се наблюдава положителна тенденция в броя на новосъздадените 
предприятия, като пикът на кривата е през 2016 г. Този брой варира между 45 и 50 хиляди годишно, 
което през 2017 г. е 48.1 хиляди. 

Две трети от новосъздадените предприятия са започнали дейността си с 0 служители, а по-малко от 
една трета са имали между 1 и 4 служители. Делът на предприятията, които са започнали дейност с над 
5 служители, е около 3 % от общия брой новосъздадени предприятия. През 2017 г. броят на тези 
предприятия е бил 1.6 хиляди, докато този на предприятията с нулеви служители е бил 32.4 хиляди. 
Към петата година от дейността си около половината от предприятията все още са имали 0 служители. 
Фигура 6 Брой новосъздадени предприятия по брой служители към годината на създаване 

 

  

Фигура 5 Общ брой новосъздадени предприятия 
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Фигура 7 Структура на новосъздадените предприятия по брой на заетите лица към годината на 
създаване 

Източник: НСИ 

Около 80 % от предприятията, създадени в периода 2012—2016 г., са продължили дейността си след 
първата година. Процентът на продължаващи дейности след втората година е бил между 66,2 % и 
69,4 % за предприятията, създадени през периода 2012—2015 г. 

Въз основа на тези данни може да се приеме, че е много вероятно едно на всеки пет новосъздадени 
предприятия да закрие дейността си през първата година от дейността си, а едно на всеки три — през 
първите две години. Малко над половината от новосъздадените предприятия вероятно ще продължат 
да работят след третата година (от 57,1 % до 60,8 % в зависимост от годината на започване на 
дейността). След това през четвъртата и следващите години делът на предприятията, които остават 
активни, бавно се променя. 

Данните отНСИ показват, че оцелелите предприятия успяват постепенно да увеличат броя на 
служителите си. Средното увеличение през първата година на експлоатация е малко над 50 %, след 
което през втората година то варира между 67 % и 78 %, а през третата година е над 80 %. Средно 
броят на служителите вероятно ще се удвои през четвъртата и петата година от дейността. 
 

Последните налични данни за раждаемостта и смъртността на предприятията са от Евростат и се 
отнасят за периода 2016—2017 г. Новосъздадените микропредприятия и за двете години бяха около 
13 %, докато смъртността се промени от 13,0 % на 16,6 %.В резултат на това нетната раждаемост за 
2017 г. е спаднала до -3,6 %.За предприятията, състоящи се от 10 или повече служители, не се 
наблюдава голяма променливост, тъй като като цяло средните и големите предприятия не могат да 
бъдат закрити толкова лесно, а в много случаи те са родени доста по-големи. Въпреки това през 2017 г. 
имаше отрицателна нетна раждаемост за тази група предприятия. 

През 2016 г. най-високият процент на оцеляване през първата година се наблюдава при икономическата 
дейност в областта на транспорта и съхранението — 87,3 % от предприятията в тази дейност са 
продължили да осъществяват дейност една година след раждането си, следвани от информационната 
и комуникационната икономическа дейност с малко по-нисък процент на оцеляване през първата година 
от 85,3 % и водоснабдяването; канализационни услуги, управление на отпадъци и дейности по 

Таблица 4 Дял на предприятията, които са продължили дейността си през следващите години 
Година на 

започване на 

дейността 

Брой ново-

създадени 

предприятия 

Продължаване 

на дейността 

след първата 

година,% 

Продължаване на 

дейността след 

втората година,% 

Продължаване на 

дейността след 

трета година,% 

Продължаване на 

дейността след 

четвърта 

година,% 

Продължаване на 

дейността след 

пета година,% 

2017 48 119 — — — — — 

2016 49 967 79,9 % — — — — 

2015 46 275 81,6 % 66,2 % — — — 

2014 45 047 81,2 % 67,6 % 57,1 % — — 

2013 44 625 81,6 % 68,3 % 59,5 % 51,6 % — 

2012 48 507 82,3 % 69,4 % 60,8 % 54,1 % 47,6 % 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
 

69% — 
67 % 



 

 

възстановяване с процент на оцеляване от 85,29 %.Най-нисък процент на оцеляване през първата 
година се наблюдава при икономическата дейност по доставка на електроенергия, газ, пара и 
климатизация (52,1 %) и при дейностите, свързани с недвижими имоти (61,4 %). 

Фигура 8: ражданемост, смъртност  и нетна раждаемост на предприятията по класове по 
размер, България, 2016 г. и 2017 г. 

 
■ Процент на раждаемост ■ Процент на смъртност ■ Нетен процент на раждаемост 

Източник: Евростат, собствени изчисления 

Таблица 5 Процент на оцеляване по икономически дейности, България, 2016 г. 

                                                                                                                       Процент на оцеляване 

Икономическа дейност (NACE.BG 2008                                                            през първата година 

Минно дело и добивна промишленост 72,73 % 

Производство 84,17 % 

Снабдяване с електроенергия, газ, пара и климатизация 52,11 % 

Водоснабдяване; Канализационни услуги, управление на отпадъци и дейности по възстановяване85,29 % 

Строителство 76,68 % 

Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети 79,91 % 

Транспорт и складиране 87,26 % 

Хотелиерство и ресторантьорство 76,60 % 

Информация и комуникация 85,34 % 

Дейности с недвижими имоти 61,43 % 

Професионални, научни и технически дейности 80,46 % 

Административни и спомагателни дейности 82,45 % 

Общо за икономиката 79,45 % 

Източник: НСИ, собствени изчисления  
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Разрастващи се предприятия 

Разрастващите се предприятия са специфична група МСП, за които все още няма установено 
определение и официални статистически данни. За целите на настоящия анализ беше подбрана 
случайна извадка от 2400 новосъздадени предприятия и от НСИ бяха получени анонимни данни за тези 
предприятия. Тези предприятия са създадени и започват своята дейност през 2012, 2013 и 2014 г. 

Тези три различни групи бяха използвани, за да се отчете до известна степен въздействието на бизнес 
цикъла върху интензивността на стартиращите и разрастващите се предприятия. Получените данни 
показват, че наред с непроменливите във времето фактори, бизнес цикълът също оказва влияние върху 
създаването и растежа на новосъздадени предприятия. Средният брой на заетите лица през 
следващите години след началото на стопанската дейност бавно нараства сред тези предприятия, които 
продължават да извършват дейност. В сравнение с броя на заетите лица през началната година тези 
предприятия, които все още работят и имат служители, удвояват броя на заетите лица през петата 
година. Въпреки това средният брой на наетите лица на предприятие остава доста нисък (3.6, за 
предприятия с различен от нула брой служители). Промяната на този показател е скромна — след 
първите две години на функциониране всяка година 20 % — -25 % от предприятията, които остават 
активни, увеличават своя персонал с повече от 5 % на годишна база. Между 50 % и 60 % от 
предприятията не променят броя на своите служители, а между 19 % и 24 % в действителност 
намаляват този брой. 

 

Таблица 6 Брой заети лица в предприятията през следващите години след началната година, 
дял на всички предприятия, създадени през първата година 
Брой на 
служителите 

първа 
година 

втора 
година 

трета 
година 

четвърта 
година 

пета година Шеста 
година 

Седма 
година 

0 70,6 % 45,7 % 36,8 % 33,8 % 30,3 % 26,5 % 24,5 % 

1 16,5 % 17,8 % 15,3 % 11,9 % 11,0 % 10,5 % 10,1 % 

2—4 9,4 % 15,5 % 15,9 % 15,6 % 13,9 % 11,6 % 10,3 % 

Над 5 3,5 % 7,0 % 7,5 % 7,6 % 8,3 % 8,0 % 8,0 % 

Не извършва 
дейност 

 

14,0 % 24,5 % 31,0 % 36,5 % 43,3 % 47,1 % 

Източник: НСИ, собствени 
изчисления 

      

Подобно на промяната в броя на служителите, промяната в оборота също е скромна през следващите 
години след началото на дейността. Около половината от предприятията, които остават активни, 
увеличават оборота си с повече от 5 % годишно, но това се дължи главно на ниските базови нива и е 
придружено от значителна част от предприятията, които прекратяват дейността си. Делът на 
предприятията с оборот под 50 хиляди лева е около една трета след петата година на дейност. 

Таблица 7 Оборот на предприятията през следващите години след началната година, дял на 
всички предприятия, създадени през първата година 

Годишен оборот първа 
година 

втора 
година 

трета 
година 

четвърта 
година пета година Шеста 

година 
Седма 
година 

Не извършвайте 
дейност — 14,0 % 24,5 % 31,0 % 36,5 % 43,3 % 47,1 % 

0 ЛЕВА 21,0 % 7,6 % 6,8 % 6,9 % 5,0 % 3,4 % 2,8 % 

По-малко от 50 
хиляди лева 

63,5 % 51,6 % 43,1 % 37,8 % 34,0 % 29,7 % 27,4 % 

51—250 хиляди 
лева 

11,3 % 17,4 % 15,3 % 13,3 % 13,4 % 13,4 % 11,5 % 

Над 250 хиляди 
лева 

4,3 % 9,4 % 10,4 % 11,0 % 11,0 % 10,3 % 11,3 % 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
 



 

 

 

За целите на този анализ методологията от неотдавнашната програма скандинавска скала беше 
адаптирана към местните особености. В него се дава следното определение за разрастващи се 
предприятия: Предприятия с изключително висок растеж за период от три години2930.Растежът се 
измерва в оборот, заетост или и двете. Методологията функционира с три вида разрастващи се 
предприятия: разрастващи се предприятия по отношение на оборота, разрастващи се работни места 
и оборот и разрастващи се работни места. Скандинавските разрастващи се предприятия се определят 
въз основа на следните критерии: предприятия със среден годишен ръст на броя на служителите над 
20 % годишно за период от три години и с 10 или повече служители в началото на периода на 
наблюдение. Разглежда се само органичният растеж (без растеж, постигнат чрез сливания и 
придобивания, съвместни предприятия или съюзи). Точното определение за разрастващи се 
предприятия е следното: 

• Предприятия с 10 или повече служители в еквивалент на пълно работно време (наричани по-долу 
„заетост“ (ЕПРВ)) и годишен оборот от 2 или повече милиона евро през началната година на 
наблюдение. 

• Предприятия със среден годишен ръст на броя на служителите (ЕПРВ) и/или на оборота по текущи 
цени, по-голям от 20 % за период от три години. Поради нуждите на ползвателите, изразени от 
Nordic Innovation, анализът се извършва с три вида разрастващи се предприятия: 

• Разрастващи се предприятия само по ръст на заетостта (ЕПРВ) 

• Разрастващи се предприятия според оборота и растежа на заетостта (ЕПРВ) 

• Разрастващи се предприятия само по ръст на оборота 

За разлика от това, Европейският съюз определя друга категория, а именно тази на бързорастящите 
предприятия — с Регламент (ЕС) № 439/2014 това са предприятия с най-малко 10 служители през 
началната година на периода на растеж със среден годишен ръст на броя на заетите лица от 10 % или 
повече годишно за период от три години.31 

За целите на настоящото проучване за България горното определение за разрастващо се предприятие 
е леко изменено, все още възприето в ограничената версия на скандинавските разрастващи се 
предприятия: 

• Предприятия със среден годишен ръст на броя на служителите над 20 % годишно за период от три 
години и с 10 или повече служители, приравнени на пълно работно време (наричани по-долу 
„заетост“ (ЕПРВ)) и годишен оборот от 2 или повече милиона лева през началната година на 
наблюдение. 

• Предприятия със среден годишен ръст на броя на служителите (ЕПРВ) и/или на оборота по текущи 
цени, по-голям от 20 % за период от три години. 

• Включва се само растежът, причинен от органичния растеж (без растеж, постигнат от сливания и 
придобивания, съвместни предприятия или съюзи). 

При тълкуването на констатациите относно разрастващите се предприятия в България (тъй като това 
е пилотна методология в една по-скоро нова област на водещи статистически институции на ЕС и 
адекватните данни за сравнения в това отношение са ограничени).

                                                 
29 Пилотната програма беше проведена от националните статистически институти на Дания, Финландия, Исландия, 
Швеция и Норвегия и е предназначена за подпомагане на скандинавските разрастващи се предприятия за 
ускоряване на следващите им етапи на растеж. 
30 Nordic Innovation (Скандинавски иновации), 2019 г.Разрастващи се предприятия в Нордските острови от 
2017 г.Скандинавски съвет на министрите, Скандинавски иновации 
31 PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019 г.Годишен доклад относно европейските МСП 
за 2018/2019 г.Научни изследвания & Развитие и иновации от страна на МСП.Преглед на 
постиженията на МСП 2018/2019.Брюксел:Европейска комисия 

 



 

 

 

Резултатите показват, че делът на разрастващите се предприятия сред българските предприятия е 
общо 1 %, подобно на дела на скандинавските страни, измерен по адаптираните критерии (2 или 
повече милиона лева през началната година на наблюдение)33.Ако използваме по-ограничената 
скандинавска методология (оборот над 2 млн. евро), делът на разрастващите се предприятия ще бъде 
0,75 %.Наблюдаваният по-висок дял на разрастващите се предприятия в България в сравнение със 
скандинавските страни се определя от концентрацията на някои икономически дейности, което дава 
възможност за бърз растеж. Разрастващите се предприятия могат да бъдат описани по следните 
ключови характеристики: 

• Общият брой на разрастващите се предприятия в България въз основа на скандинавската методика 
е 275. 

• Основните сектори на разрастващите се предприятия през последните години са: информационни 
и комуникационни технологии, строителство, търговия, транспорт, недвижими имоти, хазарт и 
залагания, производство на хранителни продукти, производство на облекло, производство на 
стоки, ремонт и инсталиране на машини и оборудване, консултантски, архитектурни и инженерни 
дейности; технически изпитвания и анализи, здравеопазване. 

• Средният оборот на разрастващите се предприятия през 2018 г. в България е бил 8 млн. лева. 

• През третата или четвъртата година от дейността си средните трансмастни киселини на 
разрастващите се предприятия са четиридесет пъти по-големи от трансмастните киселини на 
другите предприятия, установени през същата година. След този период тази разлика в 
трансмастните киселини намалява и след петата и шестата година тя е тридесет пъти по-голяма 
от останалите предприятия, установени през същата начална година. 

Методологиятана ЕС по отношение на определянето на предприятия с висок растеж показва34, че през 

                                                 
Използвана е32 по-малко ограничена методология въз основа на паритетите на покупателната способност 
(ППС), индексите на ценовото равнище и реалните разходи за България, което е около 55 — -57 % от средното за 
ЕС.(код по Евростат:прибл. pp_ind). 
33 Тъй като в практиката на ЕС все още не е въведено официално определение за разрастващо се предприятие, 
което актуализира и усъвършенства традиционния подход (съсредоточен само върху заетостта), прилаганият тук 
подход се основава на методологията, използвана през 2019 г. от Nordic Innovation 
(https://www.norden.org/en/publication/scale-ups-nordics-2017-0).Тъй като няма други съпоставими данни за други 
държави от ЕС, констатациите за България и скандинавските страни са представени тук с цел сравнение. 
34 PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019 г.Годишен доклад относно европейските МСП 
за 2018/2019 г.Научни изследвания & Развитие и иновации от страна на МСП.Преглед на 

 

Таблица 8 Сравнение между българския и скандинавския дял на разрастващите се 
предприятия в МСП ,% 
 

Оборот на 
разраства
щи се 
предприя
тия 

Заетост на 
разрастващит

е се 
предприятия 

 
Оборот и 

заетост на 
разрастващи 

се 
предприятия 

Общо 
разрастващ

и се 
предприяти

я 

Разрастване през 
първите 3 
години от 
тяхното 
създаване 

 

  

 

 

 

България, по-малко ограничено 
определение32 
(2 млн. Оборот в лева) 

0,3 % 0,1 % 0,6 % 1,0 % 0,1 % 

България, ограничено определение 
(2 млн. Оборот в евро) 

0,13 % 0,08 % 0,54 % 0,75 % 
 

Общо скандинавски, ограничено 
определение 
(2 млн. Оборот в евро) 

0,21 % 0,08 % 0,12 % 0,41 % 
 

Дания 0,42 % 0,10 % 0,20 % 0,72 % 
 

Финландия 0,14 % 0,05 % 0,10 % 0,29 % 
 

Исландия 0,59 % 0,02 % 0,14 % 0,75 % 
 

Норвегия 0,16 % 0,12 % 0,10 % 0,38 % 
 

Швеция 0,17 % 0,06 % 0,11 % 0,34 % 
 

Източник: НСИ, собствени изчисления, разрастване в Nordics 2017, Скандинавски иновации 
 

https://www.norden.org/en/publication/scale-ups-nordics-2017-0


 

 

2016 г. делът на предприятията от бизнес икономиката35 с най-малко 10 служители в България е бил 
11,2 %36.Този резултат се различава от представените по-горе оценки на разрастващите се 
предприятия, тъй като предишният показател се определя от по-малко ограничителната методология 
на ЕС (включително само предприятия с най-малко 10 служители в началото на растежа си и среден 
годишен ръст на броя на служителите над 10 % годишно за период от три години).Съгласно последната 
методология на ЕС, в различни периоди между 2.7 г. и 3.0 хиляди предприятия в България бързо се 
разрастват. Средният брой на заетите в българските разрастващи се предприятия е 81 души, а 
средният брой на заетите лица е 83 души. Средният размер (по отношение на броя на служителите) на 
предприятията с висок растеж в икономиката на ЕС-28 е 86. 

Разрастващитесе предприятия все още не са проучени подробно, но разработването на методология 
е в ход. Липсват официални данни и анализи, които могат да обяснят факторите, обуславящи 
образуването на разрастващи се предприятия, както и да предоставят по-подробна информация за 
техния модел на развитие в средносрочен или дългосрочен план. 

                                                 
постиженията на МСП 2018/2019.Брюксел:Европейска комисия 
35 Данните обхващат „нефинансовата стопанска икономика“, която включва промишлеността, строителството, 
търговията и услугите (NACE Rev. 2, раздели B — J, L, M и N).Те не обхващат предприятията в сектора на селското, 
горското и рибното стопанство или в сектори на предимно непазарни услуги, като например образованието и 
здравеопазването. 
36 Стойността е малко по-висока от средната стойност за ЕС от 10,7 %.Предприятията с висок растеж се 
наблюдават на най-високо равнище в областта на транспорта и съхранението, както и в информационните и 
комуникационните дейности. 



 

 

Устойчивост на новосъздадените МСП 

Друга мярка за растеж и развитие на МСП беше разработена, за да се илюстрира разстоянието между 
новосъздадените МСП и всички активни МСП.Беше разработен индекс за растеж на предприятията, за 
да се оцени устойчивостта и жизнеспособността на новосъздадените предприятия въз основа на 
следните ключови показатели за предприятията: оборот, добавена стойност и брой на служителите. 
Освен това беше изчислен и включен средният оборот на наето лице. Основната цел на разработения 
индекс е да се сравнят новорегистрираните предприятия с всички други микро-, малки и средни 
предприятия в страната (спрямо средния процент на всички работещи микро-, малки и средни 
предприятия).По този начин беше възможно да се определи с кои показатели растежът на 
предприятията след определен период достига и надвишава средните стойности за съвкупността и 
какво е разстоянието между показателите на новосъздадените предприятия и на всички други 
предприятия в страната. Този индекс на практика илюстрира степента, до която стартиращите 
предприятия достигат националната средна стойност за отделните показатели, както и за обобщения 
индекс. 

Сумарните стойности на индекса измерват степента на приближение на предприятията спрямо 
средната национална стойност. С най-голямо внимание тук се разглеждат стойностите на този 
подкомпонент на индекса в края на наблюдавания период (2018). Важно е да се отбележи, че само 
микро-, малките исредните предприятия се вземат предвид при сравненията със средните стойности 
за страната, докато големите предприятия не са включени, за да се избегнат разликите в мащаба. 

Средният оборот на новосъздадените предприятия през седмата година от тяхната дейност достига 
приблизително 89 % от средния национален оборот на всички съществуващи (активни) МСП.Средната 
добавена стойност по факторни разходи надвишава средната национална стойност — една от 
причините е, че много от новосъздадените МСП изостават при придобиването на машини и оборудване 
и разчитат главно на вложен труд. 

Предприятията, които остават активни през шестата и седмата година, надвишават средния за 
страната брой заети лица. Това допринася за наблюдаваната по-ниска ефективност, тъй като оборотът 
на един служител е под средната национална стойност. 

Новосъздадените стартиращи предприятия успяват да достигнат равнището на всички останали 
активни предприятия до седмата година. Те дори леко превъзхождат другите предприятия в 
икономиката по отношение на средния брой наети лица и добавената стойност по факторни разходи, 
но изостават по отношение на оборота и оборота на наето лице. 

Фигура 9 Оборот за първите седем години от дейността, по година на раждане (млн. BGN) 

 
Новородено 2012 новородено 2013 новородено 2014  ------- Всички предприятия 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

51 Евростат, Високоразвиващи се предприятия (растеж с 10 % или повече) и свързаната с тях заетост по NACE Rev. 2, код на 
Евростат: Бг_9pm_r2
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Фигура 10 Добавена стойност през първите седем години от дейността, по година 
на раждане (млн. BGN) 
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Фигура 11 Брой заети лица през първите седем години на дейност, по година 
на раждане 
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Новородено 2012 новородено 2013 новородено 2014  ------- Всички предприятия 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Фигура 12 Оборот на заето лице през първите седем години от дейността, по година на 
раждане (млн. BGN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 
оборот 

ново 
роден 
2012 

ново 
роден 
2013 

ново 
роден 
2014 

Индекс 
добавена 
стойност 
към 
факторна 
себестойнос
т 

ново 
роден 
2012 

ново 
роден 
2013 

ново 
роден 

2014 

1 година 0.11 0.25 0.21 1 година 0.25 0.49 0.39 

2 година 0.37 0.57 0.44 2 година 0.64 1.24 0.74 

3 година 0.52 0.69 0.40 3 година 0.81 1.31 0.99 

4 година 0.65 0.61 0.44 4 година 0.93 1.28 1.06 

5 година 0.68 0.62 0.43 5 година 1.02 1.39 0.82 

6 година 0.68 0.69 
 

6 година 1.10 1.44 
 

7 година 0.89 

  

7 година 1.20 

  

Индекс Брой 
заети лица 

ново 
роден 
2012 

ново 
роден 
2013 

ново 
роден 
2014 

Индекс 
Оборот 
работещи 

ново 
роден 
2012 

ново 
роден 
2013 

ново 
роден 

2014 

1 година 0.36 0.49 0.37 1 година 0.29 0.52 0.55 

2 година 0.67 0.77 0.55 2 година 0.55 0.73 0.81 

3 година 0.77 0.92 0.66 3 година 0.67 0.75 0.60 

4 година 0.88 0.83 0.71 4 година 0.74 0.73 0.62 

5 година 0.99 0.90 0.72 5 година 0.69 0.70 0.60 

6 година 1.06 1.06 
 

6 година 0.64 0.65 
 

7 година 1.15 
  

7 година 0.77 
  

 

Таблица 9 Индекси за разрастване на 
българските МСП 

ОБЩ ИНДЕКС 
 

нов 
роден 
2012 

нов 
роден 
2013 

нов 
роден 
2014 

1 година 0.25 0.44 0.38 

2 година 0.56 0.83 0.63 

3 година 0.69 0.92 0.66 

4 година 0.80 0.86 0.71 

5 година 0.85 0.90 0.64 

6 година 0.87 0.96 
 

7 година 1.00 
  

Източник: НСИ, собствени 
изчисления 

  

 



 

 

 
 

Показатели за резултатите от дейността на 
предприятията 

Добавена стойност 

През 2018 г. добавената стойност при факторни разходи на българските МСП е била 38.3 милиарда 
лева и представлява дял от 65,3 % от общата добавена стойност в икономиката. Годишният растеж (в 
сравнение с 2017 г.) е 15,0 %. За периода 2008—2018 г. се наблюдава увеличение с 69,6 %, тъй като 
най-високият растеж се отнася до добавената стойност на микропредприятията (110,2 %). По този начин 
секторът на МСП продължи да изпреварва ГП. 

 

Източник: Преглед на ЕК на резултатите на МСП, собствени изчисления 

 

Таблица 10 Размер, структура и растеж на добавената стойност при факторни разходи, 
2018 г. 
 Микро Малки Среден 

размер 
МСП ГП Общо 

Добавена стойност, млн. 
лв. 

12 674.5 13 611.3 11 995.5 38 281.2 20 337.7 58 618.9 

Дял 21,6 % 23,2 % 20,5 % 65,3 % 34,7 % 100,0 % 

Растеж, 2017—2018 г. (%) 17,9 % 22,0 % 5,3 % 15,0 % 8,1 % 12,5 % 

Растеж, 2008—2018 г. (%) 110,2 % 77,4 % 35,3 % 69,6 % 60,7 % 66,4 % 
 

Таблица 11 Размер, структура и растеж на добавената стойност в МСП по икономически 
дейности, 2018 г. 

Economic activity (NACE.BG 2008) 
Value added, 

mln BGN 

Share, 

% 

Growth, % 

2017 – 2018 

Growth, % 

2008 – 2018 

 
Икономическа дейност (NACE.BG 2008) 

Промишленост 12 834.6 33,5 % 7,0 % 37,3 % 

Добивна промишленост 166.9 0,4 % — 8,1 % 32,7 % 

Производство 7 893.3 20,6 % 10,8 % 63,0 % 

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, на газообразни горива и 
климатизация 

1 629.0 4,3 % — 10,3 % 504,8 % 

Водоснабдяване; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 

246.5 0,6 % — 14,8 % 46,4 % 

Строителство 2 898.9 7,6 % 12,3 % — 26,4 % 

Услуги 25 446.6 66,5 % 19,4 % 92,4 % 

Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни 

превозни средства и мотоциклети 
11 343.0 29,6 % 20,7 % 74,9 % 

Транспорт и складиране 3 111.7 8,1 % 24,6 % 108,6 % 

Настаняване и дейности в областта на храненето 1 788.9 4,7 % 20,9 % 129,8 % 

Информация и комуникация 3 122.6 8,2 % 19,7 % 226,4 % 

Недвижими имоти 1 560.0 4,1 % 10,9 % 43,8 % 

Професионални, научни и технически дейности 3 242.3 8,5 % 14,7 % 72,5 % 

Административни и спомагателни дейности 

Източник: Преглед на ЕК на резултатите на МСП, 
собствени изчисления 

1 278.1 3,3 % 17,5 % 134,3 % 

 



Този проект се финансира от ЕС чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи и се изпълнява 
в сътрудничество с PwC и Европейската комисия 

Източник:НСИ, регионална статистика, собствени изчисления 
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Делът на добавената стойност в промишления сектор е бил 33,5 % през 2018 г., докато този на услугите 
— 66,5 %.Освен търговията на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети, 
чийто дял от добавената стойност е 29,6 %, производствената дейност е имала значителен дял в 
общата добавена стойност — 20,6 %.Последните нарастват на годишна база с 10,8 % и с 63,0 % през 
периода 2008—2018 г. 

Други икономически дейности със значителен дял в общата добавена стойност са професионални, 
научни и технически дейности (8,5 %), информация и комуникации (8,2 %) и транспорт и съхранение 
(8,1 %).През периода 2008—2018 г. най-високият темп на растеж на добавената стойност в сектора на 
услугите се наблюдава в „Информация и комуникации“ — 226,4 %, а през 2018 г. тази дейност показва 
годишен темп на растеж от 19,7 % (в сравнение с 2017 г.).Други значителни средни темпове на растеж 
в сектора са административните и спомагателните услуги (134,3 %), хотелиерството и 
ресторантьорството (129,8 %) и транспортът и съхранението (108,6 %). 

Разпределението на добавената стойност в нефинансовите предприятия между статистическите 
региони е неравномерно през 2017 г., като преобладаващият дял от този в Югозападния регион е 
50,2 % (30.1 милиарда лева от общо 60.0 милиарда лева за цялата страна). -Най-малкият дял от 
добавената стойност за същата година се наблюдава в Северозападния регион (5,6 %), следван от 
Северния централен регион (7,4 %), докато и в двата региона равнището на показателя е по-ниско от 
средното за страната. Прегледът на регионалното разпределение на този показател на ниво NUTS-3 
показва, че преобладаващ принос е имал (и най-вероятно все още има) регион София град, който през 
2017 г. е имал дял от 42,1 % от общата добавена стойност. Вторият по големина регион с принос е 
Пловдив с дял от 8,9 % от общата добавена стойност. Останалата половина от добавената стойност 
на факторна цена е поделена между останалите 26 региона. 

 

 

 

Таблица 12 Размер, дял и растеж на добавената стойност, нефинансови предприятия, по 
статистически региони, 2017 г. 

Статистически регион 
Добавена стойност към 

факторна себестойност, млн. 

лв. 

Споделяне, 
% 

Растеж,% 
2008—2017 

Северозапад 3 357.7 5,6 % 42,2 % 

Северен централен р-н 4 426.7 7,4 % 54,3 % 

Североизток 6 077.1 10,1 % 31,2 % 

Югоизток 7 633.1 12,7 % 81,9 % 

Югозапад 30 125.8 50,2 % 54,4 % 

Южен централен р-н 8 360.1 13,9 % 73,5 % 

Общо 59 980.5 100 % 56,3 % 

Източник: НСИ, регионална статистика, собствени изчисления 
 

Фигура 13 Добавена стойност към факторна себестойност, нефинансови предприятия, по 
статистически региони, млн. BGN, 2017 г. 

 



 

 

 

Приходи и разходи 

През 2018 г. приходите на МСП нараснаха с 7.05 процентни пункта до 205.3 млрд. лева. Техният дял от 
общите приходи за страната е бил 69,7 %, като този на ГП е бил 30,3 %.ГП също са отбелязали 
увеличение от 7,9 % и са достигнали стойност на този показател от 89.3 млрд. BGN.За цялата страна 
увеличението на приходите беше 7,3 % в сравнение с предходната година. 

Приходитена микропредприятията отбелязаха най-голям ръст от 8.81 процентни пункта и 
представляваха 24,3 % от общите приходи на страната. Следващите най-бързо разрастващи се 
предприятия са средните предприятия със ставка от 7,6 %, достигащи приходи от 69.9 милиарда лева. 

Разходите за МСП през 2018 г. също са се увеличили. В сравнение с 2017 г. увеличението е с 6.73 
процентни пункта, което води до общо 192.1 млрд. лева. През 2018 г. 30,8 % от разходите на страната 
възлизат на 85.7 млрд. лева. 

Сред МСП разходите на микропредприятията са нараснали най-много през тази година в сравнение с 
предходната (с 7,7 %), следвани от средните по големина с темп на растеж от 7,6 %. През 2018 г. 
дяловете на всички групи — микро-, малки и средни — бяха относително сходни в общите разходи в 
страната. 

Приходите и разходите следваха положителна тенденция както за промишлеността, така и за сектора 
на услугите. Въпреки това темпът на нарастване на приходите в сектора на услугите е 7,3 %, което е 
по-високо от това на промишлеността (6,5 %). Увеличението на разходите за услуги също е било по-
голямо (6,9 %) от това на промишлеността (6,2 %). 

 

Фигура 14 Годишен темп на нарастване на приходите и разходите на МСП, 2018 г. 

 

 

 

Таблица 13 Размер, структура и растеж на приходите и разходите, 2018 г. 
 
 Микро Малки Среден 

размер 
МСП ГП Общо 

Приходи, млн. лв. 71 456.7 63 995.7 69 863.9 205 316.3 89 333.2 294 649.5 

Дял,% от общата сума 24,3 % 21,7 % 23,7 % 69,7 % 30,3 % 100,0 % 

Растеж, 2017—2018 г.,% 8,8 % 4,5 % 7,6 % 7,0 % 7,9 % 7,3 % 

Разходи, млн. лв. 65 205.0 60 536.1 66 367.8 192 108.9 85 673.7 277 782.6 

Дял,% от общата сума 23,5 % 21,8 % 23,9 % 69,2 % 30,8 % 100,0 % 

Растеж, 2017—2018 г.,% 7,7 % 4,8 % 7,6 % 6,7 % 10,0 % 7,7 % 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
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През 2018 г. годишните темпове на растеж на разходите и приходите на МСП и ГП се различаваха в 
различните региони на България. По отношение на приходите всички предприятия са имали темп на 
растеж над 5 %. МСП са постигнали по-добри резултати в южните региони, докато ГП като цяло са се 
подобрили в северната част. Най-голямото увеличение на приходите за МСП се наблюдава в 
южноцентралния регион, а най-ниското — в Северния централен регион. По подобен начин най-ниските 
резултати за ГП са в северната централна част, но най-високата е в северозападната част на страната. 
 

Подобно на годишния прираст на приходите, LEs също имат по-голямо увеличение на разходите в 
сравнение с 2017 г. Регионът с най-големи разходи за ГП е Североизточен (13,0 %), а най-нисък е 
южният централен (5,3 %). За МСП най-голямото увеличение на разходите се наблюдава в 
южноцентралния регион (8,0 %), а най-ниското — в Северния централен регион (3,1 %). 

 
 

 

Дълготрайни материални активи (ДМА/TFA) 

През 2018 г. номиналната стойност на ДМА за МСП възлиза на 77.1 милиарда лева и е с 3,5 % по-висока 
от тази за предходната година. Това се дължи на растежа в микропредприятията и средните 
предприятия — съответно 3,6 % и 7,1 % в сравнение с 2017 г. Малките предприятия са отбелязали спад 
от 0.1 процентни пункта от 2017 г. насам и техните  ДМА са спаднали до 20.1 млрд. BGN. Инвестициите 
на  ГП, ДМА нарастват със същия темп като тези на МСП (с 3,5 %) и възлизат на 51.6 млрд. лева. 
 

 

Таблица 14 Годишен ръст на приходите и разходите в нефинансовите предприятия 
по статистически региони, България, 2018 г. 
 

             Приходи Разходи 
     Годишен растеж,% Годишен растеж,% 

 

 МСП ГП Общо МСП ГП Общо 

Общо 7.2 8.2 7.5 6.9 10.0 7.8 

Северозапад 7.5 11.0 8.4 7.1 10.4 8.0 

Северен централен р-н 3.2 5.9 3.7 3.1 6.5 3.8 

Североизточен 6.4 10.7 7.2 6.6 13.0 7.8 

Югоизток 6.8 3.6 5.6 7.3 10.0 8.3 

Югозапад 7.7 10.6 8.7 7.2 10.9 8.4 

Южен централен р-н 8.2 0.3 6.3 8.0 5.3 7.3 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
 

Таблица 15 Размер, структура и растеж на трансмастните киселини, България, 2018 г. 
 

Микро Малки 
Средени 

МСП ГП Общо 

Инвестиции в ДМА (млн. BGN) 37 548 20 153 19 362 77 063 51 600 128 663 

Дял,% от общата сума 29.2% 15.7% 15.05% 59.90% 40.10% 100.00% 

Растеж, 2017—2018 г.,% 
3.6 -0.1 7.1 3.5 3.5 3.5 

Растеж, 2008—2017 г.,% 

Източник: НСИ, собствени 
изчисления 

38.8 21.9 8.1 25.3 42.7 31.8 

 



 

 

 

Що сеотнася до разпределението по икономически дейности, през 2018 г. от общите ДМА на МСП (66.7 
милиарда лева) 24,2 % са направени от предприятия в областта на недвижимите имоти (16.1 милиарда 
лева), следвани от предприятията в Производство (12.0 милиарда лева или 18,0 %) и търговия на едро 
и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети (10.3 млрд. BGN или 15,4 %). Най-
ниското ниво на инвестиции на ДМА от страна на МСП е реализирано от предприятията във 
водоснабдяване, канализация, управление на отпадъци и възстановяване и в миннодобивната 
промишленост (по 0.5 млрд. лева). 

Най-големият ръст на инвестициите в ДМА е отбелязан в строителната дейност (17,0 %), следвана от 
водоснабдяването; канализационни услуги, управление на отпадъци и дейности по възстановяване 
(14,4 %) и дейности по настаняване и услуги по хранене (5,8 %). За дейностите по водоснабдяване, 
канализация, управление на отпадъците и възстановяване показателят е намалял от 2017 на 2018 г. с 
1,3 %.Спад от 0,2 % се наблюдава и при дейностите с недвижими имоти. 

  



 

 

 

 

 
Фигура 15 Годишен темп на растеж на по сектори, 2018 г. 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

 

 

 

Структурата на ДМА по статистически региони показва, че МСП са били основният фактор за 
придобиването на дълготрайни материални активи във всички региони. През 2018 г. МСП в 
Югозападния регион са имали най-голям дял от всички инвестиции (41,6 %), следвани от Югоизточен 
регион (14,8 %) и Южен централен регион (14,5 %). Положението в северната част на България обаче 
е различно — Северозападният регион е с най-ниско равнище на инвестиции на МСП (4.8 млрд. BGN 
или 6,2 %), следван от Северния централен район (6.2 млрд. BGN или 8,0 %). За ГП се 
наблюдаваподобна динамика — южните региони са водещи в същия ред. Като цяло Югозападният 
регион е този, който инвестира най-много в ДМА на национално равнище, като на него се падат почти 
половината от инвестициите на всички предприятия (48,1 %). 

В сравнение с предходната година от 2017 г. инвестициите на МСП в северните региони в областта на 
ДМА са нараснали по-бързо в сравнение с тези в южните региони, докато ГП в Северозападния регион 
са отбелязали спад. За големите предприятия Южен централен регион доведе до най-висок ръст на 
инвестициите в ДМА от 10 %.През периода 2008—2018 г. като цяло се наблюдава значително 
увеличение на инвестициите в ДМА за почти всички предприятия, с единственото изключение за ГП в 
Североизточния регион.
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Заетост в сектора на МСП 

Брой, структура и развитие на заетостта 

През 2018 г. броят на заетите лица в МСП в България е бил 1.5 милиона (75,7 %), докато този в ГП е 
бил 0.5 милиона (24,3 %). В микропредприятията са заети 616.0 хиляди души, което представлява 
30,6 % от общата заетост. Делът на заетите лица в малките предприятия е 23,7 %, а засредните 
предприятия — 21,5 %. 

Всравнение с 2017 г. заетостта в МСП е нараснала с 1,6 %, за разлика от ГП, където се наблюдава 
спад от 0,3 %. Най-висок годишен темп на растеж е отбелязан при малките предприятия (1,9 %), 
следвани от микропредприятията (1,8 %) и средните предприятия (1,1 %). 

Както се очакваше, всички предприятия бяха изправени пред сериозни ограничения на пазара на труда 
— намаляване на предлагането на работна ръка поради негативното демографско развитие през 
последните десетилетия. През периода 2008—2018 г. се наблюдава нулева промяна в заетостта в МСП 
и значително намаляване на броя на заетите лица в ГП с 8,2 %. Сред всички категории по размер в 
сектора на МСП само микропредприятията успяха да увеличат броя на наетите от тях лица (с 16,6 %). 
Следователно може да се очаква увеличаване на заетостта както за цялата икономика, така и за 
сектора на МСП в доста умерени темпове на растеж. 
 

 

Таблица 16 Размер, структура и растеж на ДМА по статистически регион, България, 2018 г. 
 
 

Инвестиции на TFA, млн. BGN  Структура,% Темп на растеж,% 

2017—2018 г. 
Темп на растеж,% 

2008—2018 г. 
 

МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо 

Общо 77 063.0 51 600.0 128 663.1 100,0 
% 100,0 % 100,0 % 3.5 3.5 3.5 25.3 42.7 31.8 

Северозапад 4 806.4 3 500.6 8 307.0 6,2 % 6,8 % 6,5 % 6.5 - 5.8 0.9 53.8 43.3 49.2 

Северен 
централен р-н 6 160.2 1 581.8 7 742.0 8,0 % 3,1 % 6,0 % 3.2 5.5 3.7 40.0 11.7 33.1 

Североизточен 10 764.9 3 770.1 14 534.9 14,0 % 7,3 % 11,3 % 1.4 3.2 1.8 41.1 -2.6 26.4 

Югоизток 12 151.4 7 947.7 20 099.1 15,8 % 15,4 % 15,6 % 1.9 1.2 1.6 38.5 78.7 52.0 

Югозапад 32 041.8 29 847.4 61 889.2 41,6 % 57,8 % 48,1 % 4.7 4.1 4.4 5.2 44.3 21.0 

Южен централен 
р-н 11 138.4 4 952.5 16 090.9 14,5 % 9,6 % 12,5 % 2.9 10.0 5.0 57.0 50.4 54.9 
 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
 

Таблица 17 Брой заети лица, структура и ръст на заетостта в нефинансовите предприятия по класове 
по размер, България, 2018 г. 
 
 Микро Малки Средни    МСП    ГП   Общо 

Брой лица 616 012 477 693 432 689 1 526 394 489 587 2 015 981 

работещи       

Дял,% от общата сума 30,5 % 23,7 % 21,5 % 75,7 %   24,3 % 100,0 % 

Растеж, 2017—2018 г.,% 1,8 % 1,9 % 1,1 % 1,6 % - 0,3 % 1,2 % 

Растеж, 2008—2018 г.,% 16,6 % -4,2 % - 13,4 % 0,0 % - 8,2 % -     - 2,1 % 

 



 

 

 

 

Структура на заетостта по икономически дейности 

През 2018 г. повечето от лицата в икономиката като цяло са били заети в сектора на услугите — над 
60 %. МСП следват подобна структура, която леко се доближава до услугите, които представляват 
65,3 % от заетите лица. Дяловете на заетостта в ГП са по-равномерно разпределени между секторите 
на промишлеността и услугите — делът на заетите лица във всеки от тях е 55,0 %, а останалите 45,0 % 
— в сектора на услугите. 

През 2018 г. за МСП по-голямата част от заетите лица в промишлеността се дължат на производствени 
дейности (23,4 % или 357.3 хиляди), следвани от Строителство с дял от 9,0 % от заетостта. Най-ниският 
брой служители в сектора на промишлеността за МСП се наблюдава в областта на минното дело и 
кариерите — 0,4 % или 5.9 хиляди. В сферата на услугите по-голямата част от лицата, заети в МСП, са 
били в търговията на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети — 29,8 % 
или 455.1 хиляди, следван от хотелиерство и ресторантьорство (9,1 %). Делът на лицата, заети в 
информационни и комуникационни дейности, е 4,4 % от заетостта в сектора на МСП, а този в 
професионалните, научните и техническите дейности — 6,8 %. 

 
 

 

Таблица 18 Брой заети лица, структура и развитие на заетостта в нефинансовите предприятия 
по класове по размер и икономическа дейност, България, 2018 г. 

Икономическ
а дейност 

Брой заети лица (в 
хиляди) Структура,% 

Темп на растеж,% 2017—

2018 г. 
Темп на растеж,% 2008—

2018 г. 

(NACE.BG 
2008) МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо 

Общо за 
икономиката 

1,526.4 489.6 2,016.0 100,0 
% 100,0 % 100,0 % 1,6 % - 0,3 % 1,2 % 0,0 % -8,2 % - 2,1 % 

Добивна 
промишленост 5.9 15.8 21.6 0,4 % 3,2 % 1,1 % 8,9 % -4,1 %  -

0,9 % 
-
14,8 % 

- 
31,3 %  - 27,5 % 

Производство 357.3 197.1 554.4 23,4 % 40,3 % 27,5 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % -
16,0 % 

- 
0,7 %-   -11,1 % 

Производство и 
разпределение 
на електрическа 

и топлинна 
енергия, на 
газообразни 

горива и 
климатизация 

6.1 25.6 31.8 0,4 % 5,2 % 1,6 % -3,1 % 1,7 % 0,7 % 31,5 % -
18,5 %   - 12,0 % 

Водоснабдяване
, 

канализационни 
услуги, 

управление на 
отпадъци и 

възстановяване 

12.1 20.6 32.8 0,8 % 4,2 % 1,6 % 10,6 % - 3,3 % 1,4 % 19,1 % - 6,7 %    1,4 % 

Строителство 137.0 14.1 151.1 9,0 % 2,9 % 7,5 % 7,7 % 2,2 % 7,2 % - 
35,0 % 

-
68,5 %   - 40,9 % 

Търговия на 
едро и дребно; 

ремонт на 
моторни 
превозни 

средства и 

455.1 59.7 514.9 29,8 % 12,2 % 25,5 % 3,6 % 4,7 % 3,7 % 1,8 % 33,7 %   4,7 % 
мотоциклети             

Транспорт и 
складиране 110.2 63.8 174.0 7,2 % 13,0 % 8,6 % 5,9 % 3,1 % 4,9 % 37,1 % - 

17,2 %   10,5 % 

Настаняване и 
дейности в 
областта на 
храненето 

138.4 11.5 149.9 9,1 % 2,4 % 7,4 % 8,5 % 13,4 % 8,8 % 26,2 % - 
13,2 %   21,9 % 

Информация и 
комуникация 

67.3 39.9 107.2 4,4 % 8,1 % 5,3 % 9,1 % 6,4 % 8,1 % 70,0 % 90,7 %  77,2 % 

Недвижими 
имоти 37.8 1.5 39.3 2,0 % 0,3 % 1,9 % - 7,5 % нп нп нп нп нп 

Професионални, 
научни и 

технически 
дейности 

104.3 9.6 113.9 6,8 % 2,0 % 5,6 % 5,7 % 23,3 % 7,0 % 36,5 % 173,9 
%   42,6 % 

 



 

 

 

През 2018 г. най-високият годишен ръст на броя на заетите лица в МСП се наблюдава при 
водоснабдяването, канализацията, управлението на отпадъците и дейностите по възстановяване — 
10,6 % (в сравнение с 2017 г.), следвани от информационните и комуникационните дейности 
(9,1 %).Наблюдава се спад в броя на заетите лица в областта на недвижимите имоти (7,5 %) и в 
доставките на електроенергия, газ, пара и климатизация (3,1 %).Тенденциите в структурата на 
заетостта в сектора на МСП през периода 2008—2018 г. показват, че най-значителното увеличение на 
броя на заетите лица е в областта на информационните и комуникационните дейности (ръст от 70,0 %), 
транспорта и съхранението (37,1 %) и професионалните, научните и техническите дейности (36,5 %). 
Икономическата дейност с най-значителен спад на заетостта през наблюдавания 11-годишен период е 
строителството (спад от 35,0 %). 

В рамките на МСП средният брой на заетите лица в промишлеността и услугите е доста стабилен през 
периода 2008—2018 г., тъй като през 2018 г. МСП в сектора на промишлеността са имали средно 10 
заети лица (като се е променил от средния брой от 9 през предходните години), а МСП в сектора на 
услугите са имали средно 3 заети лица (които остават непроменени през последните години).МСП в 
областта на минното дело и кариерите са имали най-голям среден брой заети лица — 18 МСП в 
производствени дейности са имали средно 11 заети лица в сравнение със средно 692 служители в ГП 
за същите дейности. За сектора на услугите през 2018 г. най-високият среден брой заети лица в МСП 
(5) се наблюдава в следните икономически дейности: Транспорт и съхранение, хотелиерство и 
ресторантьорство, информация и комуникация и административни и спомагателни дейности. МСП в 
професионалните, научните и техническите дейности са имали средно 2 заети лица 
 

 

 

Таблица 19 Наети лица по предприятия по класове по размер и 
икономическа дейност, България, 2018 г. 

Икономическа дейност (NACE.BG 
2008) Общо Микро Малки Средни МСП ГП 

Общо за икономиката 6 2 20 53 4 757 

Промишленост 14 2 21 31 10 704 

Добивна промишленост 64 3 22 117 18 1316 

Производство 18 3 22 103 11 692 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия, на 
газообразни горива и климатизация 

19 1 19 86 4 1423 

Водоснабдяване; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

42 3 23 112 16 543 

Строителство 7 2 20 91 7 403 

Услуги 5 2 19 30 3 859 

Търговия на едро и дребно; ремонт на 
моторни превозни средства и 
мотоциклети 

4 2 19 94 3 747 

Транспорт и складиране 7 2 19 98 5 1251 

Настаняване и дейности в областта на 
храненето 6 2 19 95 5 550 

Информация и комуникация 7 2 21 113 5 886 

Недвижими имоти 1 1 13 - 1 303 

Професионални, научни и технически 
дейности 

2 2 18 97 2 563 

Административни и спомагателни 
дейности 

10 2 21 100 5 762 

Ремонт на компютърна техника, на 
лични и домакински вещи 

2 1 13 
- 

2 
- 

 



 

 

 

 

Структура на заетостта по статистически региони 

През 2018 г. статистическият район с най-голям дял на заетите лица в МСП е Югозападен, като на него 
се падат 38,9 % от заетите лица във всички МСП в страната (или 640.8 хиляди).Най-малкият дял на 
заетите лица в МСП се наблюдава в Северозападния регион — 7,4 % или 121.5 хиляди души. 

В сравнение с предходната 2017 г. развитието на заетостта в сектора на МСП е по-благоприятно в 
южните региони, докато в северните региони се наблюдава спад в броя на заетите лица. През 2018 г. 
най-високият годишен ръст на показателя е бил в Югозападния регион (1,4 %), а най-голямото 
намаление — в Северния централен регион (1,5 %). 

През периода 2008—201 г. динамиката на броя на заетите лица в МСП показва увеличаване на 
разликата в заетостта в сектора между северната и южната част на страната, тъй като най-
значителното намаление се наблюдава в Северния централен регион (-13,1 %) и вСеверозападния 
регион (-12,4 %).Югоизточен регион се характеризира и с отрицателна тенденция в заетостта на МСП 
със спад от 6,0 %.Значителна положителна тенденция през наблюдавания 11-годишен период е 
отбелязана в Югозападния регион, където ръстът на заетостта в МСП е бил 8,3 %.Отрицателните 
демографски тенденции (включително раждаемостта, смъртността, застаряването на населението и 
миграцията) ще продължат да влияят на задълбочаването на регионалните различия. Друг ключов 
фактор в това отношение е разликата в заплащането между София град и всички други региони в 
страната, което е основна пречка за растежа на заетостта в МСП в по-слабо развитите региони. 
 

 

 

Фигура 16 Средна годишна брутна заплата на наетите лица, по статистически райони, хил. лв., 
2017 г. 

 

Таблица 20 Брой заети лица, структура и ръст на заетостта в нефинансовите предприятия по 
статистически региони, България, 2018  
Брой лица0 /Степенна растеж,% на растеж,% 
Заети лица, хиляди ’ 0— 2017 — 2018—2018 
 МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо МСП ГП Общо 

ОБЩО 1,647.3 561.1 2,208.4 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,4 % 1,4 % 0,7 % — 0,4 % — 0,7 % — 0,5 % 

Северозапад 121.5 28.1 149.6 7,4 % 5,0 % 6,8 % — 1,0 % 0,9 % — 0,7 % — 12,4 % — 24,4 % — 14,9 % 

Северен 
централен р-н 160.1 40.5 200.6 9,7 % 7,2 % 9,1 % — 1,5 % 0,2 % — 1,1 % — 13,1 % — 10,8 % — 12,6 % 

Североизток 205.2 48.7 253.8 12,5 % 8,7 % 11,5 % 0,0 % 3,2 % 0,6 % — 1,9 % — 18,6 % — 5,6 % 

Югоизток 213.9 75.0 288.9 13,0 % 13,4 % 13,1 % 0,0 % — 
1,1 % — 0,3 % — 6,0 % 4,5 % — 3,5 % 

Югозапад 640.8 295.5 936.3 38,9 % 52,7 % 42,4 % 1,4 % 2,0 % 1,6 % 8,3 % 7,6 % 8,1 % 

Южен 
централен р-н 
 
 

305.8 73.2 379.0 18,6 % 13,1 % 17,2 % 0,7 % 1,0 % 0,8 % 0,9 % — 4,1 % — 0,1 % 
 
 
Източник: НСИ, собствени изчисления 
 



 

 

3. Определящи фактори за 
конкурентоспособността на МСП 

Конкурентоспособността е многоизмерна конструкция, която се отнася до различни фактори, които 
определят резултатите. Като цяло е ясно кои фактори влияят на конкурентоспособността, но е трудно 
да се посочи единно общо определение.37Измерването на конкурентоспособността на дадено 
предприятие е още по-трудно, тъй като трябва да се вземат предвид специфични  
Като цяло през периода 2012—2020 г. се наблюдава подобрение на конкурентоспособността на всички 
български МСП. Делът на предприятията с високи резултати се е увеличил, но МСП със слаби 
резултати все още преобладават във всеки от наблюдаваните фактори за конкурентоспособност 

2012 

 

2020 

 

.  

                                                 
37 Освен това повечето от съществуващите индекси на конкурентоспособността се отнасят до националното, а не до равнището 
на предприятията. 
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ICT activities

HRD activities

Internationalisation

Innovations

Share of high performing SMEs

Share of low performing SMEs

Basic factors 

Internal factors 

Human resource development; 
implementation of business and 
marketing strategies; size of company, 
etc. 
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entrepreneur, skills, etc. 

Globalization-specific factors 

Innovation activities 

Internationalization 

Ownership of trademarks and 
patents 

ICT usage 
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Предприемачи и предприемачество в България 

Основни аспекти 

Основни проблеми                                                                                 Идентифицирани нужди      
Слабости на средата за развитие на предприемачеството. 

Настоящите рамкови условия за растеж на МСП не гарантират 

равенство (справедливи рамкови условия38) и водят до 

известна дискриминация спрямо по-малките предприятия. 

 

Незряла предприемаческа екосистема в страната. 

Концентрация на поддържащи организации като бизнес 

инкубатори, научни и технологични паркове и съвместни 

работни пространства главно в София, Пловдив и Варна. 

Липса на информация относно действителния брой на 
операциите 

клъстери в България 

Липса на доказателства за тяхната дейност. 

Неправилно разбиране на съществените характеристики и 

цели на промишлените клъстери като иновативни 

организационни мрежи 

Слабо присъствие на научноизследователски институти и 

университети в активни промишлени клъстери 

 

Недостатъчно ясна правна рамка по отношение на 

действителното функциониране на промишлените клъстери 

 

Недостатъчно участие на българските висши учебни 

заведения в насърчаването на предприемачеството и 

недостатъчни връзки с предприемаческата екосистема в 

страната39. 

 

Липса на екосистема за предприемачество и иновации в 

българските висши учебни заведения. 

                                                 
38 Van Roy, V. и Nepelski, D., 2016 г.Оценка на рамковите условия за създаване и растеж на фирми в Европа.Научни 
доклади и доклади за политиката наСИЦ.Люксембург:Служба за публикации на Европейския съюз. 
39 ОИСР, 2015 Г.Прегледна национално равнище — България.Прегледи на HEInnovate:Университети, предприемачество и 
местно развитие.Насърчаване на иновациите и предприемаческата нагласа чрез висшето образование.ОИСР. 

Необходимост от подобряване на средата за създаване и 

функциониране на нови предприятия във връзка с: 

• правителствена подкрепа за политиката и уместност и 

правителствени програми за предприемачество; 

• разпоредбите за извършване на стопанска дейност, 

свързана с получаване на електроенергия, започване 

на стопанска дейност, плащане на данъци, 

регистриране на собственост, трансгранична търговия, 

разрешаване на несъстоятелност; 

• намаляване на административната тежест и 

подобряване на услугите на публичната администрация 

за МСП, включително единно звено за контакт за МСП 

с цялата необходима информация за извършване на 

стопанска дейност в България; 

• културни и социални норми; 

• достъп до финансиране; 

• R & D трансфер. 

Необходимост от подобряване на средата за растеж на 

предприятията във връзка с пазарните условия, достъпа до 

човешки капитал, културата и институциите, създаването на 

знания и изграждането на мрежи. 

 

Необходимост от политика за екосистемите, която да е тясно 

координирана с политиката за интелигентна специализация. 

Необходимост от стратегии за създаване на предприемаческа 

екосистема. 

 

Необходимост от повече организации за подкрепа като бизнес 

инкубатори, съвместни работни пространства и научни и 

технологични паркове в повечето региони на България. 

 

Необходимостта от създаване на дългосрочна 

политика/програма на правителството по отношение на 

клъстерите 

 

Необходимост от единен регистър на промишлените клъстери 

и от редовен анализ на развитието на клъстерите. 

 

Предоставяне на подкрепа за инициативи за обучение и 

изясняване на възможностите, насочени към създаване на 

предпоставки за появата на устойчиви конкурентни 

предимства чрез участие в промишлени клъстери 

 

Увеличаване на броя на съвместните проекти между бизнес 

организации и изследователски звена 

 

Изменения в националното законодателство с цел улесняване 

на регистрацията на промишлени клъстери в България 

Българските висши учебни заведения трябва да разработят 

екосистема за предприемачество и иновации, която да 

включва: 

• култура, която подкрепя предприемачеството и 

разпространението и стартирането на нови 

предприятия; 

• помощни структури: офиси за трансфер на  

• технологии, бизнес инкубатори, научни и 

технологични паркове; 

 подкрепа за инициативиа;



 

 

 

 

• по-тесни партньорства между университетите и 
бизнеса и силни връзки с предприемаческата 
екосистема в страната. 

Необходимост от укрепване/въвеждане на обучение 
по предприемачество във всички области на 
формалното образование на предучилищно, начално, 
средно и университетско равнище. 
Необходимост от прилагане на висококачествено 
преподаване и учене по предприемачество, 
включително устойчиви и висококачествени 
извънкласни дейности, в областта на 
предприемачеството на всички образователни 
равнища. 
Необходимост от създаване на силни мрежи за 
подкрепа на предприемаческите умения и 
подобряването на образованието като подкрепа за 
МСП и конкретни целеви групи. 

Следва да се изпълни необходимостта от оценка на 
резултатите и въздействието на обучението по 
предприемачество на всички образователни равнища 
и във всички области на обучение. 

Необходимост от специфични политики за подкрепа 
на семейното предприемачество, включително по-
добър достъп до финансиране. 
Необходимост от специфични мерки за подпомагане 
на наследяването в семейни предприятия. 
Необходимост от подкрепа за различни видове 
предприемачество с висок потенциал за положително 
въздействие върху икономическото развитие и 
трансформацията на българската икономика, особено 
за технологичното предприемачество, 
високотехнологичното предприемачество, основаното 
на иновации предприемачество, предприемачеството, 
основано на знанието, академичното 
предприемачество. 
Необходимост от специфична целева подкрепа за 
предприемачеството на регионално равнище. 

Необходимост от специфична целева подкрепа за 

предприемачеството в селските райони. 
Необходимост от специфична целева подкрепа за 

социално и приобщаващо предприемачество. 

Необходимост от специфична целева подкрепа за 
„зелено“ предприемачество. 
 
 
 
 
 
 
 

Предприемачество: многообразие и нови тенденции 
 

Предприемачеството допринася за заетостта, благосъстоянието, конкурентоспособността и 
икономическия растеж. Насърчаването на предприемачеството и създаването на стартиращи 
предприятия е от решаващо значение за развитието и конкурентоспособността на българската 
икономика както на национално, така и на регионално равнище. Европейската комисия определя 
предприемачеството като „нагласа и процес за създаване и развитие на икономическа дейност чрез 
съчетаване на поемане на риск, творчество и/или иновации с добро управление в рамките на нова или 

Малък потенциал за предприемачество по 
отношение на предприемаческите 
самовъзприятия и намерения. 

Слабо участие на студенти, записани в български 
висши учебни заведения, в обучението по 
предприемачество, особено в областта на НТИМ. 

Недостатъчна подготовка на българските 
семейни предприятия за планиране на 
наследяването и за управление на процеса на 
наследяване. 

Ограничено икономическо въздействие на 
ранния етап на предприемаческата дейност 
в България. 

Много висок дял на хората, изложени на риск от 
бедност и социално изключване в България, в 
сравнение с други държави вЕС-56. 

Много висока енергоемкост и много ниска 
производителност на ресурсите на българската 
икономика в сравнение с други икономики в ЕС. 
Ниско равнище на екоиновации. 
Неизползван потенциал на новите бизнес модели на 
кръговата икономика. 



 

 

 

съществуваща организация“404142.Предприемаческият процес обхваща „всички функции, дейности и 
действия, свързани с възприемането на възможностите и създаването на организация за тяхното 
осъществяване“. Един от етапите на предприемаческия процес са следните43: 

 

• Потенциални предприемачи — тези, които виждат възможности в своята среда, разполагат с 
възможности за започване на стопанска дейност и не се възпират от страх от неуспех. 

• Умишлени предприемачи — тези, които възнамеряват да започнат бизнес в бъдеще (през 
следващите три години). 

• Начинаещи предприемачи — тези, които са предприели стъпки за започване на нов бизнес, но все 
още не са плащали заплати или надници в продължение на повече от три месеца. 

• Нови предприемачи — тези, които управляват нови предприятия, действащи от 3 месеца до 42 
месеца. 

• Утвърдени собственици на предприятия — тези, които управляват добре развита стопанска 

дейност в продължение на повече от 42 месеца. 

• Преустановени предприемачи — тези, които по каквато и да е причина са напуснали предприятието 

си през изминалата година. 

Въпреки че съществуват различни общи поведения, свързани с предприемаческия процес, като 
идентифициране на възможности, натрупване на ресурси, изграждане на организация и др.44, 
предприемачеството се разглежда като сложна, многостранна и разнородна дейност45.Различните 
мерки за предприемаческо поведение отразяват различните модели на предприемаческа дейност46“ 

1. Процентът на общата предприемаческа дейност на ранен етап (TEA) показва процента на 
възрастното население (на възраст между 18 и 64 години), което е или нов предприемач, 
или собственик — управител на нов бизнес в дадена държава. 

2. С процента на собственост на установеното предприятие се измерва процентът на 
пълнолетното население (на възраст 18—64 години), което понастоящем е собственик — 
управител на установено предприятие, т.е. притежаващо и управляващо предприятие, 
което е изплащало заплати, надници или всякакви други плащания на собствениците в 
продължение на повече от 42 месеца. 

3. Коефициентът на дейност на служителите по предприемачество показва степента на 
участие на наетите лица в предприемачески дейности, като разработване или пускане на 
нови стоки или услуги или създаване на нова стопанска единица, ново предприятие или 
дъщерно дружество. 

Установени саразлични видове предприемачество със специфични движещи сили и резултати.47Всеки 
вид предприемачество се характеризира със свои собствени особености и са необходими специфични 
стимули за неговото развитие, както и общи мерки, насочени към насърчаване на предприемачеството. 
В много случаи е трудно да се очертаят границите между различните видове. Освен това предприемач 
може да участва в няколко вида предприемачество от един и същи вид — например студент, който 
притежава социално предприятие, може да предоставя услуги на игралната индустрия и да произвежда 
собствени произведения на изкуството и занаяти, така че да осигурява работни места за семействата 
на хора с увреждания в собственото си социално предприятие. 
Освен това различните видове предприемачество имат различно потенциално въздействие върху 
икономическото и социалното развитие и екологичната устойчивост. 
 

                                                 
Официален уебсайт на40 Евростат.2020.Хора, изложени на риск от бедност или социално 
изключване.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-
/t2020_50>. 
41 Комисия на Европейските общности, 2003 г.Зелена книга „Предприемачеството в Европа“.Брюксел:Комисията на 
Европейските общности. 
42 Пак там. 
43 Андонова, В. и Кръстева, М., 2017 г.HAI ^ uoHaneH doKnad Ha GEM 3a npednpueMavecmBomo B Ebnaapun.София:ГЕМ. 
44 Gartner, W., 1985 г.Концептуална рамка за описание на феномената на създаването на нови 
предприятия.The Academy of Management Review, 10 (4), стр. 696. 
45 Kukoc, K. и Regan, D., 2008 г.Измерване на предприемачеството.Economic Round-up, (лятото на 2008 г.), стр. 15—26. 
46 Глобален наблюдател на предприемачеството, 2018 г.Глобален доклад 2017/18.Лондон:Световна асоциация за научни 

изследвания в областта на предприемачеството (GERA). 
47 Тодоров, K., 2011.5u3Hec npednpueMavecmBo — Racm I OCHOBU.Cb3daBaHe Ha HOB 6u3Hec.1-во издание.София:БАРМП. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_50
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 17 Различни видове предприемачество 

Знания за  
предприемачество 

Движени от 
иновациите 
предприемачество 

Занаяти 

 
Предприемачество 

на студенти и 
дипломирани 

студенти 

Технологично/високотех
нологично 

предприемачество 
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През последното десетилетие няколко основни глобални тенденции, обусловени от дигитализацията, 
промениха значително практиката на предприемачеството48: 

• Движение „Lean Startup“; 

• Явлението „ускорител на нови начинания“; 

• Глобални инициативи за стартиращи предприятия, като например Световната седмица на 

предприемачеството и проявата Slush; 

• Явлението „предприемаческа екосистема“; 

• Нова глобална форма на предприемаческа култура. 

Тези тенденции засягат начините за признаване и преследване на предприемачески възможности, 
улесняват значително възможностите за бърз растеж и интернационализация на новите предприятия и 
пораждат нови предизвикателства пред политиката49. 
 
Основни движещи сили за развитието на предприемачеството в България 

Потенциални предприемачи и предприемаческа дейност 

Мерките за нагласи, самовъзприятия и намерения по отношение на предприемачеството са показатели 
за потенциала на предприемачеството50 в България. В периода 2015—2018 г. се наблюдава 
положителна тенденция в обществените нагласи към предприемачеството. Процентът на българските 
възрастни, които считат предприемачеството за добър избор на кариера, се е увеличил от 52,9 % през 
2015 г. на 62,6 % през 2018 г., докато процентът на българските възрастни, които са съгласни, че в 
страната успешните предприемачи се радват на висок статус, се е увеличил от 66,9 % през 2015 г. на 
69,3 % през 201851г. И двата показателя за обществените нагласи към предприемачеството в България 
са малко над средното за ЕС през 201852г. 

Въпреки това самосхващанията по отношение на предприемачеството сред възрастното население в 
България се влошиха през периода 2015—201853г. Делът на възрастното население в България, което 
вижда добри възможности за започване на стопанска дейност в района, в който живее, е намалял от 
21,0 % през 2015 г. на 19,3 % през 2018 г., докато делът на възрастното население в България със 
самовъзприемани възможности за предприемачество е намалял от 39,7 % през 2015 г. на 36,9 % през 
201854г. Процентът на българските възрастни, които възнамеряват да започнат бизнес в бъдеще (през 
следващите три години), е намалял от 7,1 % (2015) на 3,9 % (2018), което може поне отчасти да се дължи 
на нарастващия процент на личен страх от фалит (от 25,1 % през 2015 г. на 31,0 % през 
2018 г.)55.България има най-нисък дял в ЕС от възрастни, които възнамеряват да започнат бизнес в 
рамките на 3 години56. 

                                                 
48 Аутио, Е., 2016 г.Подкрепа за предприемачеството в Европа:Тенденции и предизвикателства пред политиката 
на ЕС.Лондон:Imperial College Business School (Бизнес школа на Империал). 
49 Пак там. 
Световен наблюдател на предприемачеството за7г. (2018).Глобален доклад 2017/18.Световна асоциация за научни 
изследвания в областта на предприемачеството (GERA):Лондон, Обединено кралство. 
51 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 

адрес:Https://www.gemconsortium.org. 
52 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 
53 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 

адрес:<Https://www.gemconsortium.org> 
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Резултатите на България са доста под средните за ЕС като цяло за ранния етап на предприемаческата 
дейност в периода 2015—2018г. Въпреки че през 2018 г. общото равнище на предприемаческа активност 
на ранен етап в България достига най-високото си годишно равнище за периода (6,0 %), то все още е 
под средното за ЕС (7,64 %) 

През същия период показателят „Процент на собствеността на установени предприятия“ бележи 
постоянно увеличение и резултатите му редовно надвишават средните за ЕС.През 2018 г. установеният 
дял на собствеността на предприятията е 8,4 %, което е с 1,5 % над средното за ЕС57. 

Според Националния индекс за контекста на предприемачеството (NECI58 през 2018 г. България има 
общ резултат по NECI 4.7 от 10 и се нарежда на 14-то място сред 18-те държави от ЕС и на 36-то място 
сред 54-те държави, участващи в НИРД и динамика на вътрешния пазар. Компонентите на NECI с най-
добри резултати за България са физическата инфраструктура и предприемаческото финансиране 
България е с нисък резултат по следните компоненти на NECI: правителствена политика: подкрепа и 
целесъобразност; правителствени програми за предприемачество, обучение по предприемачество в 
следучилищния етап, културни и социални норми, трансфер на. 

Ориентираната към възможностите предприемаческа дейност е една от най-ниските в ЕС за периода 
20152018г. Процентът на предприемаческата дейност, основана на възможностите, намалява от 2016 г. 
насам, а през 2018 г. достига най-ниската си годишна стойност (27,5 %) за периода 2015—2018г. През 
018 г. значителна част от общата ранна предприемаческа дейност в България има някои силни признаци 
за семейно предприемачество59. 
 

През 2016 г. процентът на самостоятелно заетите лица в България е 10,8 %, което е под средното за ЕС 
(14,0 %)60.Страната обаче е сред държавите — членки на ЕС, със сравнително голям брой 
самостоятелно заети лица на милиард от БВП.61Делът на самостоятелно заетите лица с 0 служители е 
повече от 67 % от общата самостоятелназаетост в България през 2016 г. Процентът на самостоятелно 
заетите жени (7,8 %) е по-нисък от този на мъжете (13,5 %), което показва, че голяма част от работещите 
жени предпочитат платената заетост пред самостоятелнатазаетост. Следователно съществува 
неизползван потенциал за самостоятелна заетост на жените. По-голямата част от самостоятелно 
заетите лица в България през 2016 г. имат гимназиален етап на средното образование и висше 
образование след завършено средно образование, но не висше. България претърпя спад в равнищата 
на самостоятелна заетост както в периода преди кризата (2000—2007 г.), така и в периода следкризата 
(2009—2016 г.). Това показва постоянно относително нарастване на предпочитанията на работещите 
лица за платена заетост. 

Икономическото въздействие на TEA в България изглежда относително ограничено. Показателят 
„Високи очаквания за създаване на работни места“ измерва процента на предприятията, участващи в 
общата предприемаческа дейност на ранен етап, които очакват да създадат шест или повече работни 

                                                 
57 Пак там. 
58 NECI се основава на рамковите условия и важността на тези условия за 12 г., предоставени от експерти, 
участвали в проучването на националните експерти на GEM през 2018 г. (https://www.gemconsortium.org). 
59 Глобален наблюдател на предприемачеството, 2019 г.Глобален доклад 2018/19.Лондон:Световна асоциация за научни 
изследвания в областта на предприемачеството (GERA). 
60 CARSA, PwC Luxembourg и др., 2017 г.Годишен доклад относно европейските МСП за 2016/2017 г.Фокус 
върху самостоятелната заетост.Преглед на постиженията на МСП 2016/2017.Съюз. 
61 Пак там. 

Таблица 21 Показатели за предприемаческата дейност и очакванията за работни места за 
периода 2015—2018 г. (%) 
Показател         2015 2016 2017    2018 
     

Общо предприемаческа дейност на ранен етап          3.5 4.8   3.7     6.0 

Процент на собственост на създадени 
предприятия (%) 

         5.4 6.2     6.5      8.4 

Предприемаческа дейност, основана на 
възможности 

         29.0  35.0  28.5     27.5 

Висок процент на очаквания за създаване на 
работни места 
 

           7.3    13.4     9.4       2.5 
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места през следващите 5 години. Процентът е намалял от 13,4 % през 2016 г. на 2,5 % през 2018 г. и 
сега е най-ниският в ЕС62. това може да се дължи на липсата на квалифицирана работна ръка или може 
да отразява предпочитанията за работа като част от мрежа за създаване на стойност или за използване 
на гъвкави краткосрочни договори63.През 2018 г. 72,2 % от предприятията, участващи в 
предприемаческа дейност на ранен етап, не очакват да създадат нови работни места през следващите 
5 години, докато само 14,9 % от TEA са иновативни, т.е. техният продукт или услуга е нов за някои или 
всички клиенти и се предлага от малко или никакви други конкуренти. Само 7,4 % от българските 
предприемачи на ранен етап участват в интернационализация, т.е. генерират най-малко 25 % от 
продажбите си от клиенти извън техните икономики. През 2018 г. почти половината от TEA е 
съсредоточена в търговията на едро/дребно (47,4 %), което е значително по-високо, отколкото в 
повечето други европейски държави64. 
Други сектори с високи ТЕА включват селското стопанство (11,6 %); здравеопазване, образование, 
държавни и социални услуги (11,0 %); И производство (9,3 %)65. 

Среда за подкрепа на предприемачеството и предприемачеството 

Предприемаческата среда се отнася до „комбинация от фактори, които играят роля за развитието на 
предприемачеството“, включително цялостни икономически, социокултурни, политически и други 
фактори, които влияят на желанието и способността за предприемачество, както и програми за 
подкрепа, които улесняват предприемачеството. 
Обработване66. 

Все ощее по-трудно да се извършва стопанска дейност в България, отколкото в повечето държави — 
членки на ЕС. Страната спадна с 2 позиции на 61-во място сред190-те икономики в годишната класация 
на Световната банка за 2020 г. в областта „Doing Business“ за89 г. България е на 113-то място в „Doing 
Business 2020 „, а в „Doing Business“ — 2019. 

Разпоредбите за извършване на стопанска дейност, свързана с получаване на електроенергия, 
започване на стопанска дейност, плащане на данъци, регистриране на собственост, трансгранична 
търговия и разрешаване на случаи на несъстоятелност, трябва да бъдат значително подобрени: 

Таблица 22: Извършване на стопанска дейност в България. 

 

Показателитеза предприемачество и разрастване (ЕСИФ) предоставят инструмент за наблюдение и 
Предприемаческата сравнение на държавите — членки на ЕС, във връзка с рамковите условия за 

                                                 
62 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 
63 Глобален наблюдател на предприемачеството, 2019 г.Глобален доклад 2018/19.Лондон:Световна асоциация за научни 

изследвания в областта на предприемачеството (GERA). 
64 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 

адрес:<Https://www.gemconsortium.org>. 
65 Пак там. 
66 Gnyawali, D. и Fogel, D., 1994 г.Среда за развитие на предприемачеството:Ключови измерения и 
последици за научните изследвания.Теория и практика на предприемачеството, 18 (4), стр. 43—62. 

 

Започването на бизнес в България отнема средно 23 дни и приключването на 7 процедури. 

Показателите са класирани над средното 

регионално в ЕС 
    ранг 

Показатели, класирани под средно 
 за ЕС 

    Ранг 

Защита на миноритарните инвеститори       25 Трансгранична търговия     21 

Налагане на спазването на договори        42 Разрешаване  неплатежоспособността    61 

Работа със строителни помещения        43 Регистриране на собственост    66 

Получаване на кредит       67 Плащане на данъци    97 
  

Започване на бизнес    113 
  

Получаване на електричество   151 
Източник: Световна банка 
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създаване и растеж на предприятия6768.Въз основа на индекса за разрастване България е разположена 
в групата държави от ЕС със справедливи рамкови условия за растеж на предприятията с индекс за 
разрастване на мащаба доста под средния за ЕС.България и други държави от тази група са изправени 
пред значителни предизвикателства при създаването на бизнес среда, която увеличава потенциала за 
растеж на предприятията.69Страните от тази група изостават по отношение на пазарните условия, 
достъпа до човешки капитал, културата и институциите, създаването на знания и изграждането на 
мрежи. Въз основа на индекса на предприемачеството България принадлежи към групата държави с 
добри рамкови условия с резултати на индекса за предприемачество под средните за ЕС.Държавите 
от тази група показват ниски равнища на предприемаческа култура и слаби инвестиции и иниц иативи 
в областта на правата върху интелектуалната собственост в подкрепа на създаването на знания. 

Предприемаческата екосистема е „набор от независими участници и фактори, координирани по такъв 
начин, че да дават възможност за продуктивно предприемачество в рамките на определена 
територия“70.Предприемаческите екосистеми представляват ключов елемент от предприемаческата 
среда, тъй като улесняват не само създаването на иновативни, продуктивни и ориентирани към растеж 
нови предприятия, но и общата факторна производителност чрез тристранно и погрешно 
разпределение на ресурсите71.Предприемаческите екосистеми се състоят от шест общи области 
(политика, култура, финанси, пазари, човешки капитал, подкрепа),72 включващи множество елементи, 
които „взаимодействат във висока степен

                                                 
67 Световна банка, 2020 г.Извършване на стопанска дейност 2020.Вашингтон:Световна банка. 

Световна банка (2019).(извършване на стопански дейности през 2020 г.:Сравнение на регулирането на бизнеса в 190 икономики. 
68 Световна банка, 2020 г.Извършване на стопанска дейност 2020.Профил на региона:Европейски съюз 

(ЕС).Вашингтон:Световна банка. 
69 Пак там. 
70 O’Connor, A., Stam, E., Sussan, F. и Audretsch, D., 2018.Предприемачески екосистеми.За предприятие Cham:Спрингер. 
71 Аутио, Е., 2016 г.Подкрепа за предприемачеството в Европа:Тенденции и предизвикателства пред 
политиката на ЕС.Лондон:Imperial College Business School (Бизнес школа на Империал). 
72 Исенберг, D, 2011 г.Стратегиятаза екосистемата на предприемачеството като нова парадигма за 
икономическата политика:принципи за развитие на предприемачеството.Проект Babson Entrepreneurship 
Ecosystem Project, Babson Park:УО:Бабсън Колеж 



 

 

 

 

Въпреки че българската предприемаческа екосистема процъфтява бързо през последното 
десетилетие73, нито една от 30-те най-големи екосистеми на стартиращи предприятия, установени от 
Startup Genome, не се намира в България74.Българската предприемаческа екосистема е много 
неравномерно развита в различните региони. В България е необходима политика за 
предприемаческите екосистеми, която е тясно координирана с политиката за интелигентна 
специализация75.Тази политика трябва да отчита функционирането на българските предприемачески 
екосистеми на регионално равнище и да ангажира активно заинтересованите страни от 
екосистемите76.Стратегиите за създаване на благоприятни условия за предприемаческите екосистеми 
в България могат да включват: избягване на различни форми на регулаторна сложност и 
преразглеждане на прекомерно рестриктивните изисквания за лицензиране; картографиране на 
екосистемата; и ангажиране на предприемачите и техните представителни организации. 

Бизнес инкубаторите и съвместните работни пространства са важни елементи на предприемаческата 
екосистема. Бизнес инкубаторите предлагат подкрепа на предприемачите за създаване и развитие на 
предприятия и могат да допринесат за укрепването на местните предприемачески екосистеми и за 
развитието на местния бизнес.77Процесът на бизнес инкубация включва три етапа:78 

• Предварителната инкубация е свързана с различни дейности в подкрепа на разработването на 
бизнес идеи, бизнес модели и бизнес планове от потенциални предприемачи. 

• Инкубацията обхваща услуги в подкрепа на предприемачите от създаването на предприятия до 
разрастването на бизнеса, като например наставничество, наставничество и обучение, достъп до 
финансиране, хостинг услуги, възможности за изграждане на мрежи и др. 

• Слединкубацията включва дейности, насочени към подпомагане на утвърдени предприятия, 
напускащи инкубатора, включително подкрепа за интернационализация, иновации, клъстери, 
бизнес развитие и др. 

Научните и технологичните паркове предоставят подобни услуги като бизнес инкубаторите, но те се 
съсредоточават главно върху подкрепата за приложни изследвания в сравнение с развитието на 
бизнеса. 79 

Съвместните работни пространства са сравнително нова форма на подкрепа за бизнеса, която 
осигурява (временно) работно пространство, улеснява работата в мрежа и може да организира 
семинари и обучение. 80 

В Българияима повече от 95 бизнес инкубатора и съвместни работни пространства, концентрирани 
предимно в София, Пловдив и Варна. Повечето от инкубаторите са създадени с финансовата подкрепа 
на различни европейски програми и други международни инициативи. Функционирането на бизнес 
инкубаторите в България е свързано с различни проблеми81.Много бизнес инкубатори са прекратили 
дейността си през последните две десетилетия главно поради ниското качество на предоставяните 
услуги, слабостите в портфейла от предоставяни услуги, липсата на финансови ресурси, слабото 
управление и т.н.82Някои от съществуващите инкубатори също показват слабости в портфейла от 
предоставяни услуги, като например липса на наставничество и наставничество, улесняване на 
достъпа до финансиране и достъп до мрежи. В много случаи инкубационният процес не включва 
всеобхватни изследвания и анализ на потребностите от инкубация и се характеризира с липса на 
значителна връзка между осигурената инкубация.
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Услуги и цели на предприятията и липса на подробна, съобразена с конкретните нужди програма за 
инкубация. Мрежите на съществуващите инкубатори рядко включват университети и други 
научноизследователски организации. Липсва трансфер на най-добри практики от други държави с по-
голям опит в бизнес инкубацията. 

За разлика от бизнес инкубаторите, съвместните работни пространства в България показват бързо и 
обещаващо развитие през последните години. Според европейския индекс за съвместни горещи точки, 
изготвен от Cushman & Wakefield, България се нарежда на 19 места в Европа по брой съвместни 
работни пространства, които представляват около 2 % от цялото офис пространство в София83.По-
голямата част от работните пространства в България са частни инициативи на местни дружества. Те не 
само предлагат работно пространство, но също така организират специални прояви и дори предоставят 
различни услуги, като например безплатни консултации с счетоводител или адвокат, за да станат 
конкурентоспособни. Българските съвместни работни пространства играят ключова роля за 
стимулиране на предприемаческата култура и стимулиране на предприемаческата екосистема, особено 
в по-малките български градове. Сред най-успешните съвместни работни пространства са Puzl 
CowOrKing, Betahaus, Work & Share и CampusX. 

София Тех Парк е най-големият научен и технологичен парк в България. Включва лабораторен 
комплекс с 11 лаборатории; място за провеждане на мероприятия в областта на науката, технологиите 
и образованието; постоянно описание; инкубатор, в който се помещават 14 стартиращи предприятия и 
7 развити дружества, и съвместно работно пространство.84От момента на откриването му 
лабораторният комплекс се използва от над 50 МСП85. 

Малко български бизнес инкубатори и съвместни работни пространства са част от българските 

университети и научноизследователски организации и са разположени в тях. 

Други участници в българската предприемаческа екосистема, които участват активно в нейното 
развитие, включват различни сдружения като Българската асоциация на стартиращите предприятия 
(БСС) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), предускорители (т.е. стартиращи 
предприятия) и ускорители, фондове за рисков капитал и други инвеститори, НПО, агенции и центрове 
за подкрепа на предприемачеството и МСП, промишлени зони и клъстери и др. 

От 2008 г. насам се прилагат различни мерки на политиката във връзка с препоръките на SBA, свързани 
с предприемачеството като измерение на политиката. Повечето мерки на политиката спадат към трите 
области за незабавна намеса, включени в Плана за действие „Предприемачество 2020 г.“: 

• Образование и обучение в областта на предприемачеството в подкрепа на растежа и развитието 

на бизнеса на нови предприятия. 

• Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията 

• Ролеви модели и достигане до конкретни групи. 

Въпреки тези политически усилия, през 2018 г. средните експертни оценки за правителствените 
политики в областта на предприемачеството и правителствените предприемачески програми в 
България са под средните за ЕС. 

Ролята на политиката за интелигентна специализация 

Стратегията за интелигентна специализация все още има слабо въздействие върху предприемаческата 
екосистема поради краткия период на нейното ефективно изпълнение и ресурсите, инвестирани до 
момента. Изпълнението на стратегията за интелигентна специализация допринася за напредъка на 
показателите на България за подобряване на иновационния потенциал на страната с явно увеличаване 
на заетостта в бързо разрастващите се предприятия в иновативни сектори, промишлен дизайн и заявки 
за търговски марки. Според сравнителния анализ на европейските иновации за 2019 г. най-слабите 
резултати в България са отчетени от иновационните измерения „финансиране „и „подкрепа„, „системи 
за научни изследвания „и „новатори“. Резултатите за „публични разходи за НИРД „, „най-често цитирани 
публикации„и „учене през целия живот“ са най-ниски. Страната следва да продължи усилията си за 
постигане на високи резултати по отношение на заетостта в нововъзникващите отрасли от иновативни 
сектори, както и във връзка със заявките за промишлен дизайн и търговски марки от иновативното 
измерение на интелектуалната собственост. Необходимо е да се предприемат мерки за увеличаване 
на публичните разходи за НИРД и за подобряване на ценностите на най-често цитираните публикации 
и показатели за учене през целия живот.
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Оперативните програми и националното финансиране допринасят значително за постигането на 
целите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Изпълнението на 
стратегическите и оперативните цели на ISSS обаче все още се характеризира с бавен напредък. Някои 
показатели все още не се прилагат в достатъчна степен, а някои от тях са по-ниски в сравнение с 2011 г. 
В резултат на това разликата между България и групата държави, които са в категорията „умерени 
новатори“, въпреки че намалява, продължава да бъде значителна (през 2019 г. с около 10 пункта под 
минималните стойности на групата държави, принадлежащи към умерени новатори)86.Това се дължи и 
на изключително големите различия в иновационната дейност и потенциала за иновации в различните 
региони на страната87.Към 2019 г. четири от шестте региона в България намаляват стойностите на своя 
индекс на иновациите в сравнение с 2011 г. Растеж се наблюдава само в Югозападния регион (2.5 
процентни пункта) и Северния централен регион (1 процентни пункта). 

Ключов фактор, който оказва влияние върху темпа на напредък, е обемът на инвестициите по линия 
на ЕСИ фондовете и националното финансиране. Понастоящем отпуснатите средства за иновации все 
още не могат да достигнат такова натрупване, което ще доведе до радикална промяна в иновационната 
дейност. Освен това част от инвестициите, финансирани с европейски фондове, ще бъдат направени 
през следващите години поради факта, че процесът на договаряне и изразходване на средствата все 
още е в процес на разработване. 

Всъщото време следва да се отбележи, че ефектът от текущите инвестиции и тези, които предстои да 
бъдат реализирани, все още не е видим. Поради това с малко по-дълъг хоризонт на изпълнение (до 
края на 2023 г.) могат да се очакват по-осезаеми резултати в иновационната дейност. 

Друг важен фактор, който може да повлияе на иновационната дейност на предприятията, е 
положителната икономическа ситуация и икономическият растеж, които характеризират развитието на 
страната през последните няколко години. Натрупването на различни фактори и натрупването на 
инвестиционни ресурси за иновации от различни източници могат да доведат до увеличаване на 
иновационния потенциал и растеж на иновационната дейност на предприятията в България. 
Ускоряването на тези процеси ще зависи от разпределението на финансовите ресурси и качеството на 
инвестициите в иновации, включително чрез увеличаване на средствата за иновации и разширяване 
на обхвата на инвестициите. 
Обучение по предприемачество 
Обучението по предприемачество предоставя предприемачески умения, знания и нагласи и води до 
развитие на предприемаческо мислене.88Емпиричните данни показват, че обучението по 
предприемачество оказва положително въздействие върху предприемаческите нагласи и намерения 
на българските студенти89. 
България е приела европейското определение за ключова компетентност на предприемачеството, но 
все още не е въвела специфична национална стратегия за обучение по предприемачество. Въпреки 
това беше признато, че приемането на национална стратегия за обучение по предприемачество е „по-
последователен и всеобхватен подход за подпомагане на обучението по предприемачество“ в 
сравнение с други видове стратегии, които могат да включват изрично позоваване на обучението по 
предприемачество90. 
От 2016 г. Министерството на образованието и науката въвежда темата „Технологии и 
предприемачество“ в структурата на общото образование в началното образование (I-IV степен), 
прогимназиалния етап (степен V-VII) и първия етап на средното образование (VIII-X степен).От 2018 г. 
насам темата „Предприемачество“ е въведена в структурата на професионалното образование (VIII 
степен).Не е налична изчерпателна информация за обучението по предприемачество на 
университетско равнище в България. През 2017 г. студенти в 193 дисциплини са получили обучение по 
предприемачество и 221 учебни програми са актуализирани в български университети91.През 2018 16 
г. в българските университети започват да функционират центрове за предприемачество.92Не всички 
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за 2020 г. — България за 2017 г.София:Министерство на икономиката. 
92 Министерство на икономиката (2019), Доклад за изпълнение на Плана за действие за предприемачеството за 2020 г. — 
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студенти обаче имат достъп до обучение по предприемачество, особено в областта на НТИМ 
 

Българските студенти следва да получат въведение в предприемачеството и самостоятелната заетост 
като част от професионалното ориентиране и възможността да изберат поне един курс по 
предприемачество по време на обучението си93.Въпреки постоянното развитие на обучението по 
предприемачество в България, националното експертно проучване в рамките на проучването GEM 
показва резултати под средните за ЕС по отношение на обучението по предприемачество в основното 
училище и след средното образование през периода 2015—201894г. 

Българските университети следва да играят по-голяма роля в предоставянето на обучение по 
предприемачество, като гарантират високо качество на преподаването и ученето по предприемачество 
и силна подкрепа за мрежите. Обучението по предприемачество може да окаже по-голямо въздействие 
върху предприемаческите нагласи, намерения и поведение, когато е част от „предприемачески 
университет“.Българските висши учебни заведения обаче имат тясно разбиране на концепцията за 
иновативен и предприемачески университет95.Насърчаването на предприемачеството не е 
стратегическа цел за българските висши учебни заведения и те рядко са свързани с 
предприемаческата екосистема в страната96.Положителна стъпка към преобразуването на българските 
университети в предприемачески университети е неотдавнашният регламент, който дава възможност 
на държавните университети да създават самостоятелни дружества. Основните пречки пред тази 
трансформация включват липсата на подходяща организационна структура и управление, подходящо 
законодателство, връзки с бизнеса, стратегическа визия, предприемаческа култура, ресурси, 
подходящи възнаграждения, финансиране и опит9798. 

Индустриална клъстеризация 

Определяне на индустриални клъстери 

Несъмнено индустриалните клъстери играят значителна роля за развитието на предприемачеството. 
В края на 20-и векМайкъл Портер е изследовател, който популяризира и популяризира термина „ 
клъстер“.99Впоследствие той очерта специфичните характеристики, които оформят клъстера като 
ефективна форма за пространствената организация на индустриалните дейности.100В тази концепция 
клъстерът се разглежда като специфична пространствена промишлена организация, основана на два 
основни принципа: 

1. отношенията между участниците по отношение на географската близост, взаимното допълване и 
изграждането на доверие; 

2. наличието както на конкурентни, така и на кооперативни взаимодействия между съвместно 
локализирани (локализирани в един и същ регион) дружества. 

                                                 
Министерство на икономиката. 
93 Европейска комисия, 2008 г.Предприемачество във висшето образование, особено в рамките на нестопанско 
обучение.Брюксел:Европейска комисия. 
94 Официален уебсайт на GEM — Глобален мониторинг на предприемачеството.2020.[онлайн] На разположение на 
адрес:<Https://www.gemconsortium.org> 
95 ОИСР, 2015 Г.Прегледна национално равнище — България.Прегледи на HEInnovate:Университети, 

предприемачество и местно развитие.Насърчаване на иновациите и предприемаческата нагласа чрез висшето 

образование.ОИСР. 
96 Пак там. 
97 Йорданова, Д., Филип, J. A., 2019 г.Към предприемачески университети:Пречки, улеснения и най-добри 
практики в българските и португалските университети.International Journal of Economics & Business Administration 
(IJEBA), 7 (4), стр. 213—227. 
98 Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (Европейска комисия), 2019 г.SMART Guide to 
Entrepreneurship Support through Clusters (Интелигентен наръчник за подкрепа на предприемачеството чрез 
клъстери).Люксембург:Служба за публикации на Европейския съюз. 
99 Носител, 1990 г.По-късно той прави многобройни допълнения и промени в последващите си публикации (Porter, 
1995, 1998a, 1998b, 1998c, 2000).Той даде неоспорим принос за развитието на клъстеризацията в ЕС, където 
резултатите му служат като основа за изграждането на успешно функциониращи промишлени 
клъстери.Докладчикът също така беше първият, който направи задълбочено проучване на процесите на групиране 
в различни държави, включително в Европа.В първото си развитие по този въпрос Porter дава много общо 
определение за клъстер:„географска концентрация на взаимосвързани дружества, специализирани доставчици, 
доставчици на услуги, предприятия, извършващи дейност в сходни сектори, както и свързани институции (като 
организации и институти за нормализиране на университетите, както и браншови асоциации).В някои области тези 
организации също си сътрудничат и се конкурират.“ (Порт 1990, стр. 273). 
100 Носител 1998, стр. 78:„...географска концентрация на взаимосвързани дружества и институции в определена 
област.Клъстерите обхващат редица свързани отрасли и други субекти, които са важни за конкуренцията.Те 
включват например доставчици на специализирани суровини като компоненти, машини и услуги, както и 
доставчици на специализирана инфраструктура.Клъстерите също така често се простират надолу по веригата до 
каналите и клиентите и буквално до производителите на промишлени отрасли, свързани с умения, технологии или 
общи ресурси.И накрая, много клъстери включват правителствени и други институции — като университети, 
агенции за определяне на стандарти, мозъчни тръстове, доставчици на професионално обучение и търговски 
асоциации — които предоставят специализирано обучение, образование, научни изследвания и техническа 
подкрепа.“ 

https://www.gemconsortium.org/


 

 

 

Комбинацията от тези две измерения прави предприятията и отраслите, участващи в един клъстер, по-
конкурентоспособни (в сравнение с тези, които работят при други организационни условия) Това 
определение е широко признато от много учени, както и от национални и регионални политици. 
Въпреки факта, че повечето твърдения на Porters относно предполагаемите преки връзки между 
индустриалното групиране и конкурентоспособността като цяло не са обосновани нито теоретично, 
нито емпирично101102, начинът, по който се представя понятието „клъстер“, би могъл да повдигне 
различни въпроси и да очертае редица аналитични предизвикателства. 

Области на клъстерни дейности 

130 

Клъстерните дейности могат да бъдат разделени на седем отделни области, както е посочено по-
долу.103 
 

                                                 
101 Вж. Martin, R. и Sunley, P., 2003 г.Разрушаване на клъстерите:хаотична концепция или политическа 
панацея?Journal of Economic Geography, 3 (1), стр. 5—35. 
102 Solvell, Lindqvist и Ketels, 2003 г.Иновационните региони в Европа.„Подгрупа за регионално групиране и 
изграждане на мрежи от контакти в рамките на IRE като движеща сила за иновации:Управление на 
клъстери (модул за обучение 5 г.), Ръководство за управление на клъстерите.КЛОЕ (2006) 
103 Както самият Porter признава (вж. Porter, 1998a), неговата концепция се основава до голяма степен на 
концепцията на Alfred Marshall за „промишлени зони“.На практика двете ключови измерения на клъстерите, 
подчертани от Porter, явно се припокриват с описаните от Marshall, макар и с различни думи (вж. Marshall, A., Book 
IV, Ch.X, 1903 г., стр. 152—153).Следва също така да се отбележи, че в средата на 20-и век имаше и други учени, 
които работиха в тази посока (вж. Perroux, 1950 г.;Хиршман, 1958 г.;Jacobs, 1961 г.). 



 

 

 

Таблица 23 Области на клъстерните дейности 

Описание 

Дейностите за изграждане на мрежи включват официално и 
неофициално събиране на информация в рамките на цялата мрежова 
организация. Обменът на информация се осъществява чрез срещи на 
представители на членовете на клъстерите, информационни 
платформи като уебсайтове, общи бюлетини, списания и др., 
съвместни семинари, работни срещи и кратки курсове за всички 
предприятия и организации в рамките на структурата. Също така се 
вземат предвид контактите с участници извън клъстера, например 
доставчици, клиенти, доставчици на средства за научни изследвания и 
образователни институции, както и други субекти. Дейностите на 
мрежата стимулират обмена на знания, опит и добри практики между 
членовете на клъстерите. Този процес им дава възможност да се учат 
едни от други, да изграждат доверие и комуникация, както и да 
създават връзки във и извън клъстера. 

            В областта на човешките ресурси промишлените клъстери се  
 съсредоточават върху повишаването на уменията и квалификациите  

на своите членове. Тези дейности включват образование и обучение 
(обмен на знания и опит), организиране на семинари, работни срещи и 
конференции, сътрудничествос образователни институции и др. 

 

 Научноизследователските и иновационните дейности, които улесняват 
подобренията в производствените процеси и засилват технологичното 
развитие, представляват неделим елемент от клъстерните дейности. 
Те са съсредоточени върху общата научноизследователска и развойна 
дейност, сътрудничеството с научноизследователските институции, 
изпълнението на иновативни проекти (по отношение на 
производствените процеси, продуктите и др.). 

Дейностите за сътрудничество и насърчаване на бизнеса също играят 
решаваща роля за развитието на промишлените клъстери. По 
отношение на областтана бизнес сътрудничеството всички членове 
съсредоточават вниманието си върху съвместното закупуване, 
споделянето на производството и управлението на логистиката. В 
областта на популяризирането те са насочени към маркетингови 
изследвания, съвместно участие в международни панаири и изложения, 
съвместни каталози на продукти и услуги, логотипи, търговски 
наименования и съвместни реклами. 

В областта на финансирането на инвестиционни планове клъстерите 
съсредоточават своите дейности върху: 
съвместни инвестиции в инфраструктурата, които се опитват да получат 
подходящи и 

 достатъчно финансови ресурси. 

            Друга важна област на сътрудничество включва дейности, свързани с 
лобиране и оказване на влияние върху сферата на политиката, например 
лобиране в полза на 
на инфраструктурата, за по-благоприятни правни разпоредби или за 
субсидии. 

Индустриалните клъстери са придружени и от помощни дейности, като 
например: 
Подпомагане на сътрудничеството в дейностите по подготовка и 
управление на проекти, сравнителен анализ и други услуги. 

 

Зона 

Спомагателни 
дейности 

Правителствени/ 
 политически 

 

Финансиране на 
инвестиции 

Работа в мрежа 

Човешки ресурси 

Научни 
изследвания и 
иновации 

Бизнес 
сътрудничество и 
насърчаване 



 

 

 

Източник: Въз основа на Solvell, Lindqvist и Ketels (2003) 

Поради специфичните характеристики на всеки отделен клъстер някои ефекти от съвместните 
дейности ще бъдат видими по-рано, а други се очаква да станат видими на следващите етапи от 
развитието на клъстера. Тъй като резултатите от сътрудничеството се наблюдават за период от 
няколко години, съществува риск от загуба на интерес към общи инициативи от страна на участниците, 
които могат да бъдат уморени да чакат свързаните с тях ползи. 

Развитието на промишлените клъстери може да бъде повлияно както от външни, така и от вътрешни 
фактори. Външните фактори, които оказват влияние върху развитието на отделните субекти, включват 
рамковите условия на макроикономическо равнище, публичните политики, националните и 
регионалните стратегии, правните разпоредби и др. съществуват и вътрешни фактори с гледната точка 
на микроклъстерите, които определят условията за функционирането на отделните клъстери. Те са 
повлияни от естеството на тези клъстери, тяхната структура, управление, определени цели и т.н. 

 
Въпреки че всеки клъстер е уникален, съществуват няколко характеристики, които могат да бъдат 
идентифицирани и разграничени като общи фактори, характеризиращи успешния клъстер. Сред тях са: 
„меки „характеристики като мрежа и „твърди“ характеристики като физическа инфраструктура, 
присъствие на големи предприятия в клъстера, някои нематериални аспекти като наличието на 
предприемаческа култура в клъстера и др. съществуват и други фактори като достъп до пазари, 
финансиране или специализирани услуги. 
Основните критерии за оценка на клъстерите също играят важна роля за успешното им развитие. Те 
могат да бъдат подредени в следния ред: принос за създаването на БВП (брутен вътрешен продукт); 
участие в износа на съответните промишлени отрасли в региона, държавата (сила на клъстера); 
създаване на работни места (редица звезди, дадени на клъстера, тъй като клъстерите с по-малко от 
1000 работници не получават звезди); иновации. Въз основа на тези критерии и критичния преглед на 
литературата следните фактори се различават като изключително важни и критични за успешното 
развитие на клъстерите: 

 

 

 
 
 
 
 

mutual confidence of 
cluster members;

mutual communication 
amongst companies;

personality of the 
cluster manager;

professionalism of the 
cluster manager;

access for enterprises 
to information;

presence of a 
dominant company in 

the cluster;

presence of a 
multinational company 

in the cluster;

education of human 
resources;

co-operation with 
educational 
institutions;

joint co-operation with 
a research institution;

innovative technology;
the cluster covers 

entire or most of the 
value chain;

strong entrepreneurial 
spirit of companies;

competition rivalry 
amongst companies;

access to finances;

subsidies from the 
government during 

mapping and 
formation of the 

cluster;

subsidies from the 
government during 

growth of the cluster;

access to support 
services;

developed 
infrastructure;

monitoring of 
productivity of 

enterprises in the 
cluster;

benchmarking;

lobbying in favour of 
infrastructure, 

legislation, subsidies, 
etc.



 

 

Клъстерни практики в България 

Официалното институционализиране на първите промишлени клъстери в България се появи с решение 
на Съвета 

на министрите през 2004 г. Бяха набелязани четири основни насоки за осъществяване на създаването 
на такива 

организационни мрежи, насочени към увеличаване на растежа и конкурентоспособността на 
българските МСП, а именно: 

• привличане на чуждестранни инвестиции на местно равнище; подкрепа за експортно ориентирани 
клъстери; организиране на работата на регионалните държавни органи по отношение на 
създаването на благоприятни условия за създаване на клъстери за развитие; 

• създаване на специализирани програми за обучение и квалификация; създаване на регионални 
клъстерни центрове за технологична подкрепа; разпространение на конкретна информация; 
подобряване на регионалната инфраструктура; 

• установяване на актуални регулаторни стандарти; повишаване на предвидимостта на бизнес 
средата; насърчаване на новаторско поведение; спонсориране на независимото категоризиране 
и сертифициране на клъстерните продукти; 

• успоредно разработване и подпомагане на клъстерните отрасли — провеждане на политики, 

насочени към присъединяване към клъстера на нови предприятия — доставчици или филиали на 

свързани отрасли. 

Първата стратегия за развитие на промишлената клъстеризация в България беше изпълнена с 
подкрепата на програмата ФАР в периода преди присъединяването на страната към ЕС104105.Тази 
инициатива имаше за цел да предостави подкрепа и да повиши конкурентоспособността на 
българската икономика. Основната цел на стратегията беше да се извърши подробен анализ на 
потенциала за развитие на клъстерния подход в различни промишлени сектори и подсектори. Тя е 
разделена на два етапа, а именно: 

• „Въвеждане на клъстерния подход и създаване на пилотен модел на клъстерите“ 

• „Инициативи за развитие на клъстери“ 

Към онзи момент българският управителен орган е Изпълнителна агенция ФАР, част от 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

Повреме на първия етап бяха създадени девет клъстера с голям потенциал за бъдещо развитие. След 
подробен подбор бяха подкрепени две от тях. Те извършваха дейност в два промишлени сектора: 
производство на мебели (Троян) и туризъм (регион Родопи). 

Вторият етап от изпълнението на стратегията се основава изцяло на резултатите, постигнати на първия 
етап. Беше планиран бюджет от 2.4 млн. евро за подпомагане на различни клъстерни инициативи, 
свързани с подобряване на конкурентоспособността на МСП.В тази част проектът е в съответствие с 
целите на Иновационната стратегия на Република България за създаване на промишлени клъстери 
(мярка 6), Националната стратегия за регионално развитие 2005—2015 г., както и Националната 
стратегия за насърчаване на МСП. 

Друг важен източник на финансова подкрепа за развитието на клъстерния подход в България беше 
оперативната програма „Конкурентоспособност“.Поради разнородния характер на отделните клъстери 
програмата предостави финансиране както за дейности в рамките на клъстера, така и за инициативи, 
свързани с отделни членове на мрежата. 

За периода 2014—2020 г. програмата „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) подпомага различни 
клъстерни инициативи чрез различни мерки, включително процедура BG16RFOP002—1.016 

Основната цел на процедурата е да подкрепи насърчаването на клъстерните иновации чрез 
споделяне на съоръжения, обмен на знания и опит, ефективен принос и трансфер на знания, 

                                                 
104 „Бизнес и наука“ — Национален бюлетин 2013. 
105 ОПИК.2020.BG16RFOP002—1.016 „Pa3eumue Ha iAHoeauyoHHU Kn ^ cmepu“.[онлайн] 
На разположение на адрес:<Https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1016-razvitie-na-
inovatsionni-klsteri>. 

 

https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri
https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri


 

 

 

изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани участници (но все още оставащи 
конкуренти) на пазара, разпространение на информация и сътрудничество между 
предприятията и други организации в клъстера. 
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„Развитие на иновационни клъстери“: 

През 2009 г. беше създадена Асоциацията на бизнес клъстерите (ABC), която изглеждаше като „голяма 
българска платформа за взаимодействия, обмен на информация и работа в мрежа“.106Основната цел 
на асоциацията е да защитава интересите на клъстерите, да стимулира и подобрява развитието на 
клъстерния подход, както и да участва активно в създаването и последващите изменения на 
съществуващите политики в областта на клъстерите в България 

Резултатите от въвеждането на клъстерния подход в България през 2004 г. показват потвърждение на 
положителните тенденции към прилагане и успешно адаптиране на такива организационни мрежи в 

...76,9 % от разпръснатостта на капацитета за иновации се дължи на участието на 
дружества в промишлени клъстери. Съответно само 23,1 % (коефициент на 
неопределеност) от дисперсията на способността за иновации се дължи на други фактори, 
които могат да окажат въздействие, но не са включени в анализа. 
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Българската икономика. Процесите на групиране могат да бъдат определени като ключов елемент от 
стратегията за бъдещото развитие на националната икономика. Въпреки относително краткото си 
съществуване много клъстери създават конкурентни предимства за своите членове, създават 
иновационен потенциал и подпомагат всички субекти за повишаване на способността им да създават 
иновации по отношение на съответните продукти и процеси107108: 

Същевременно иновационният капацитет на бизнес организациите, които участват в промишлени 
клъстери, е по-висок от този на неучастващите109110. 

Все още обаче има редица нерешени въпроси. Ясен пример е липсата на единен регистър на 
промишлените клъстери. Това създава предпоставки за спекулации и двусмислени тълкувания като 
огромни броят на клъстерите е наблюдаван в рамките на относително кратък период от време: 

 България има над 260—270 клъстера. За сравнение в Румъния има 50, в Германия — 80 " 
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Повечето от тях не разполагат с информация за действителното си функциониране111.Списъкът на 
действителните клъстери е много по-кратък. 

 
 
.

                                                 
106 Уебсайт на Abcluts.2020.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://abclusters.org>. 
107 Виж допълнение 
108 Ангелов.I, 2017. y ^ aon/ie B i/iHflycTpuanHiu mtcTepu u UHOBa ^ OHHa cnoco6Hocr Ha opraHM3a ^ i/rre.C6opHUK 
c flornaflu OT MewgyHapoflHa KOH ^ epeH ^ s — MKOHOMi/wecKU u ynpaBneHCKU noni/m/iKU u 
npeflU3BUKaTencTBa — KSM UHflycTpus 4.0: 
TexHonorns uni/i ufleononus, npoBegeHa Ha 29—30 cernreMBpu 2017 r. 
109 Ангелов, I., 2020 г.HI/IBO Ha UHOBa ^ OHHa cnoco6HOcT Ha opraHi/raa^ i/rre OT ceKTop MKT cto6pa3HO y ^ 
acTueTO UM B i/iHflycTpuanHi/i KntcTepu.CTpaTenuu Ha o6pa3OBaTenHaTa u Hay ^ HATA nonum/IKA, Национална 
издателска къща AzBuki.(npegcTOs ^ o ny6nuiKyBaHe) 
110 Bloombergtv.bg.2020.5u3Hec Knbcmbpume — MHcmpyMeHm 3a noBumaBaHe Ha MHOBau,uume M 
Pacmexa.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2016-10-10/biznes-klastarite-
instrument-za-povishavane-na-inovatsiite-i- rastezha>. 
111 Броят на реално функциониращите клъстери според неофициални данни към 2020 г. е приблизително 35—
40, тъй като 17 от тях са членове на Асоциацията на бизнес клъстерите. 

https://abclusters.org/
https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2016-10-10/biznes-klastarite-instrument-za-povishavane-na-inovatsiite-i-rastezha
https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2016-10-10/biznes-klastarite-instrument-za-povishavane-na-inovatsiite-i-rastezha


 

 

Основни видове предприемачество, пречки и решаващи фактори и български 
МСП 

В настоящия раздел е представен преглед на избрани видове предприемачество, които съответстват 
на стратегическия контекст в България. В раздела се разглеждат техните отличителни характеристики 
и пречки, както и възможностите и предизвикателствата пред тяхното развитие. 

Семейно предприемачество 

Семейното предприемачество е един от основните видове предприемачество в България, което 
присъства във всички сектори на българската икономика. 
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Общото европейско определение за семейно предприятие от Европейската комисия (2009) е следното: 

1. По-голямата част от правата за вземане на решения са във владение на физическото (ите) 
лице (а), което (които) е (са) създало (и) дружеството, или е (са) във владение на физическото 
(ите) лице (а), което (които) е (са) придобило (и) капитала на дружеството, или е (са) 
притежавано (и) от своите съпрузи, родители, дете или преки наследници на децата. 

2. Мнозинството от дялове с право на глас може да бъде пряко или непряко; 
3. Най-малко един представител на семейството или сродник участва в ръководството или 

управлението на дружеството; 
4. Регистрирано на борсата дружество отговаря на определението за семейно предприятие, ако 

е основано от семейството, или ако семейството е придобило дялове от дружеството, или ако 
потомците на семейството притежават 25 процента от правата на глас въз основа на дяловия 
им капитал. 

Това определение не е изрично прието в законодателството на България 
 

Разликите между семейните и несемейните предприятия засягат основното ядро на предприятието. 
Семейството и предприятието са взаимосвързани в семейното предприятие. Семейните предприятия 
се характеризират с акцент върху дългосрочната устойчивост на предприятието, смяната на 
поколенията в собствеността и управлението, господството на ръководството в семейството, личната 
ангажираност и ангажираността на членовете на семейството в рамките на предприятието, наличието 
на емоционално и неформално вземане на решения, патернализъм и непотизъм. За да се постигне 
устойчивост на семейните предприятия, настоящото поколение следва да позволи на следващото 
поколение да се развива и да предоставя необходимата подкрепа, включително наставничество, 
експертен опит и др.112113114 

Националният статистически институт предоставя следните данни за икономическото значение на 
семейните предприятия в България за референтната 2015 г.147 г.: 

• Общият брой на активните семейни предприятия в България е 103 хиляди, което представлява 

25,0 % от всички активни предприятия. 

• Добавената стойност на семейните предприятия в България към БВП е 10,5 %. 

• Делът на заетостта в семейните предприятия е 16,2 % от общата заетост в страната. 

• През 2015 г. лицата, заети в български семейни предприятия, са 399 хиляди; 31,3 % от тях са заети 
в сектор G — „Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети“; 
27,0 % в сектор В — „Производство“; 7,2 % в сектор I — „Хотелиерство и ресторантьорство“; 6,8 % 
в сектор F — „Строителство“. 

• Делът на семейните предприятия в общия оборот на всички предприятия в страната е 12,4 %. 

• Семейните предприятия извършват дейност във всички икономически сектори на NACE rev.2. Трите 
сектора с висок дял на семейните предприятия са сектор G — „Търговия на едро и дребно; ремонт 
на моторни превозни средства и мотоциклети с 40,3 %; сектор М — „Професионални, научни и 

                                                 
112 Австрийски институт за изследвания на МСП, 2008 г.Преглед на въпросите, свързани със семейните предприятия.Виена. 
113 PwC.(2019).Агенти на промяната:Получаване на шофьорска книжка за извършване на 
дейност:Глобално проучване на PwC за NextGen за 2019 г.PricewaterhouseCoopers. 
114 НСИ (2017).Окончателен методологичен доклад за изпълнението на действието, озаглавен 
„Статистически данни за семейните предприятия — SFB_NSI България“.Споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства № 692654 — SFB_NSI България.София:НСИ. 

 



 

 

 

технически дейности „с 9,3 % и C — „Производство“ с 8,6 %. 

• Географското разпределение на семейното предприятие в България на ниво NUTS 2 е, както 
следва: най-големият дял около 33,2 %, т.е. 34 хиляди предприятия, се намира в Югозападния 
район на България, където се намира столицата София; около 20,0 % — в статистическия регион 
South Central; а в югоизточната част — 15,1 %.Регионите с най-малък брой семейни предприятия 
са Северозападна (9,0 %), Северноцентрална (10,0 %) и Североизточна (13,0 %). 

• Делът на заетите лица в семейните предприятия е най-висок в статистическия регион Югозападен 
(31,3 %), Южен централен (20,5 %), Югоизточен (14,9 %) и най-нисък в североизточната част 
(13,3 %), Северния централен (11,1 %) и Северозападния (8,8 %). 

• Делът на активните семейни предприятия с нулеви служители е най-големият брой от всички 
активни семейни предприятия през 2015 г. (47 хиляди семейни предприятия или 46,0 %).42,0 % от 
семейните предприятия са в групата „1—4 служители“.Семейните предприятия в групите „5—9 
служители „и „10 или повече служители“ са най-малките с дял по 6,0 %.Семейните предприятия от 
групата „10 или повече служители“ имат най-голям дял от гледна точка на служители (64,0 %), 
оборот (68,0 %) и материални дълготрайни активи (59,0 %). 

• 67,7 % от активните семейни предприятия са на възраст 5 или повече години. Броят на семейните 
предприятия от първо поколение, които са във възрастова категория „0—2 години“, е 20 хиляди 
(20,0 %) 

Повечето български семейни предприятия се управляват от учредителя им и значителна част от тях 
планират да прехвърлят собствеността и управленския контрол на приемник през следващите 5 
години115.Въпреки че повече от 30 % от семейните предприятия съобщават, че планират прехвърляне 
на стопанска дейност в рамките на следващите 10 години, само 17 % са развили наследство116.Някои 
от причините за слабото планиране на наследяването в българските семейни фирми са следните117: 

• собствениците и управителите не са наясно със значението на планирането на наследяването за 

оцеляването и непрекъснатостта на семейното предприятие; 

• собствениците и управителите не притежават достатъчно знания и умения за ефективно 

управление на процеса на наследяване; 

• липсват консултантски услуги в областта на управлението на семейните предприятия и 
наследяването; 

• българските образователни институции рядко предоставят образование и обучение в областта на 
управлението на семейните предприятия. 

 

                                                 
115 Симеонова — Ганева и др., 2012 г.Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България за периода 2011—
2012 г.: 
Икономическо възстановяване и конкурентоспособност/ София:Българска агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Нома 
117 Йорданова, Д., 2010 г.Глава 7:Наследяване в български семейни фирми.Разяснително разследване.В Surdej, 
A. и Wach, K. (eds.) „Managing Ownership and Succence in Family Firms“ (Управление на собствеността и 
наследяването в семейни фирми), стр. 110—120.Варшава —Научна издателска къща. 



 

 

 

Занаяти 

Занаятите са вид предприемачество (фигура 17) с дълги традиции в България. 

Занаятите са признати за форма на нематериално културно наследство в ЕС, което трябва да бъде 
насърчавано и съхранявано118.В европейските държави занаятчийският сектор е неблагоприятно 
засегнат от драстично намаленото пазарно търсене, конкуренцията с евтини вносни продукти, 
намаляването на работната сила, повишаването на цените на суровините, липсата на достъп до 
финансиране, липсата на фискални и правителствени стимули за подпомагане на занаятчийското 
производство и предприемачеството и „проблема с имиджа“119.Основните движещи сили за 
съживяването на занаятите са движението на производителите, дигиталните технологии, трансферът 
на занаятчийски умения към други сектори на икономиката и културните институции120121. 

Според анализа на МСП на BSMEPA от 2013 г. 5,1 % от МСП в България са регистрирани по Закона за 
занаятите и тяхната основна дейност в следните производствени отрасли: производство на мебели; 
производство на дървесен пулп; производство на хартия, пастова картон и продукти от нея; 
производство на храни; дървения материали т.н. Повечето от регистрираните занаятчии (60 %) 
съобщават, че регулаторните режими и административните пречки възпрепятстват тяхната дейност. 
Само 48,0 % от регистрираните занаятчийски предприятия са имали достъп до информация относно 
програми на ЕС и национални програми в подкрепа на бизнеса. Един от всеки трима от регистрираните 
занаятчии и малко над половината от членовете на занаятчийски асоциации са имали достъп до 
международните пазари и до мрежи от потенциални партньори. 

 

Високотехнологично предприемачество 

Технологичното предприемачество е замислено като „разпознаване, откриване и дори създаване на 
предприемачески възможности от технологичното развитие“122.По-специално, високотехнологичното 
предприемачество се разглежда като средство за превръщане на новите знания и технологии в 
икономическа стойност, която може да играе преобразяваща роля в европейската 
икономика123124.Според Евростат агрегирането на производствения сектор в съответствие с високата 
технологична интензивност и въз основа на 2-цифрено ниво на NACE Rev. 2 е: високи технологии (21,26 
г.) и средно високи технологии (20 г., 27—30 г.).

                                                 
118 Европейски парламент, 2015 г.Резолюция наЕвропейския парламент „За интегриран подход към културното 
наследство на Европа“.Брюксел. 
119 Обновяване на състава, R. I. C. h. E. S. иновации & Промяна:Наследство и европейско общество 2016.Към възстановяване 
на плавателните съдове:Повторно калибриране 
Социална, културна, икономическа и технологична динамика.Общ преглед на европейската политика:Европейска комисия. 
121 Van Roy, V. и Nepelski, D., 2017 г.Решаващи фактори за високотехнологичното предприемачество в 
Европа.Научни доклади и доклади за политиката на СИЦ.Люксембург:Служба за публикации на Европейския 
съюз. 
122 Petti, C., 2009 г.Случаи на технологично предприемачество:Превръщане на идеите в стойност.Northampton, MA:Едуард 
Елгар. 
123 Van Roy, V. и Nepelski, D., 2017 г.Решаващи фактори за високотехнологичното предприемачество в Европа.Научни 
доклади и доклади за политиката на СИЦ. 
Люксембург:Служба за публикации на Европейския съюз. 



 

 

 

Доказателствата за стабилно равнище на високотехнологични утвърдени предприятия и за 
повишаване на равнището на високотехнологичната предприемаческа дейност на ранен етап в същото 
време предполагат, че е по-трудно да се поддържа високотехнологично предприятие, отколкото 
нискотехнологично предприятие в европейските държави, включени в проучването 157158.отрицателната 
връзка между цялостната предприемаческа дейност и високотехнологичната предприемаческа 
дейност подчертава необходимостта от специфични политики за подкрепа на високотехнологичното 
предприемачество в Европа.125Някои от определящите фактори за високотехнологичното 
предприемачество в Европа са достъпът до финансиране, бюрокрацията, режимите на политиката, 
обучението по предприемачество, правата върху интелектуалната собственост и технологичната 
плътност126. 

Липсват широкомащабни, представителни изследвания в областта на високотехнологичното 
предприемачество в България. 

Висок растеж, иновативно предприемачество127 

Бързоразвиващите се иновативни предприятия могат да създадат нови работни места, да насърчат 
конкурентоспособността и икономическия растеж и да въведат структурни промени128.Бързорастящите 
предприятия притежават следните характеристики: 

• Разпределението на темповете на растеж е силно изразено. 

• Малък брой бързо развиващи се предприятия създават голям дял от новите работни места. 

• Предприятията с висок растеж обикновено са млади, но не непременно малки. 

• Предприятията с висок растеж не са по-често срещани във високотехнологичните отрасли. 

• Високият растеж не трябва да бъде устойчив с течение на времето. 

• Трудно е да се предвиди кои предприятия ще се разрастват. 

• Използването на различни показатели за растеж избира различен набор от дружества. 

В ЕС има данни за отрицателна взаимовръзка между високия растеж и иновациите на национално 
равнище, което може да се обясни със секторната специализация на държавите. По-малко 
иновативните предприятия се разрастват бързо в страните от Източна Европа и балтийските държави, 
включително България. Отрицателната корелация между висок растеж и иновации, наблюдавана на 
национално равнище, се обръща на ниво голям сектор (1-цифрено ниво на NACE).Няколко сектора, 
свързани с „икономиката на знанието“ (J — Информация и комуникация; М — Професионални, научни 
и технически дейности; и P — образование) имат добри резултати както по отношение на иновациите, 
така и по отношение на високия растеж. 

Резултатите в областта наиновациите обикновено се увеличават според размера на предприятията, 
докато резултатите с висок растеж обикновено намаляват по класове по размер. Предприятията с 
различен размер вероятно ще се сблъскат с различни пречки и възможности както за иновациите, така 
и за растежа. 

В България липсват широкомащабни, представителни изследвания в областта на предприемачеството 

с висок растеж и/или иновации. 

Предприемачество в областта на дигиталните технологии129 

Дигитализацията играе все по-важна роля за предприемачеството. Дигиталното предприемачество е 
определено като един от основните видове предприемачество в различни сектори на българската 
икономика. Въпреки това в България липсват широкомащабни представителни изследвания в областта 
на дигиталното предприемачество. 

Дигитализацията оказва въздействие върху предприемаческата дейност по различни начини130: 

• Дигитализацията преобразява начина, по който се създава, постига и улавя стойността в 

икономиката. 

                                                 
Пак там. 

1 България не е включена в 

проучването.„IBbid. пак там. 
127Vertesy, D., Del Sorbo, M., Damioli, G., 2017 г.Бързо развиващи се иновативни предприятия в Европа.Люксембург:Служба за 

публикации на Европейския съюз. 
Пак там. 

129 Autio, E., Szerb, L., Komlosi, E. and Tiszberger, M., 2018.Европейски индекс на дигиталните системи за 
предприемачество.Люксембург:Служба за публикации на Европейския съюз. 
130 Пак там. 



 

 

• Дигитализацията оказва въздействие върху всички заинтересовани страни в обществото, а не само 

върху новите предприятия, работещи в секторите на ИКТ. 

• Дигиталните технологии са инфраструктурни и засягат всички предприятия и отрасли, макар и по 
различни начини и по различно време. 

• Дигитализацията преобразява както местоположението, така и появата на предприемачески 
възможности, процеса на откриване и преследване на предприемачески възможности, както и 
процесите на разрастване на нови предприятия. 

• Поради това дигитализацията увеличава значението на контекстуалните фактори за 
предприемачеството (като „рамкови условия за предприемачество „и „предприемачески 
екосистеми“), както и на откриването на предприемаческия бизнес модел и свързаната с него 
динамика на разпределение на ресурсите, която се основава на тях. 

• Тези промени поставят под въпрос традиционните, статични, низходящи и „пазарни „и „системни“ 
подходи към МСП и политиката в областта на предприемачеството, като изискват по-динамични, 
възходящи и екосистемни политики, които имат за цел да идентифицират и коригират 
недостатъците на екосистемите. 

Европейският индекс на дигиталните системи за предприемачество (ЕИДСД) оценява рамката и 
системните условия за дейности по поддържане, стартиране и разрастване в страните от ЕС-28, като 
разграничава дигиталния компонент на предприемаческите условия и етапите на развитие. България 
принадлежи към групата на изоставащите държави по отношение на техните дигитализирани общи и 
систематични рамкови условия за предприемачество с 27-о място по подиндексина подкрепа, 
стартиращи и разрастващи се предприятия и общ индекс ЕИДЕС за 2018 г. Най-слабите стълбове на 
ЕИДУ за България включват пазарни условия и култура и неформални институции, докато най-силните 
стълбове са работа в мрежа и подкрепа, физическа инфраструктура, финанси и човешки капитал.165 

Академично предприемачество 

Академичното предприемачество е специфичен вид предприемачество, което е важно средство за 
насърчаване на иновациите в различни сектори на българската икономика. Академичното 
предприемачество е процес на създаване на икономическа стойност чрез комерсиализация на 
технологии и/или резултати от научни изследвания от отделни лица или групи в академични 
институции. Положителните резултати от създаването на вторични университетски предприятия 
включват не само комерсиализация и разработване на технологии, но и генериране на финансови 
ресурси за подкрепа на научните изследвания и образованието, принос за местното икономическо и 
технологично развитие и др.1166 Няма широкомащабно, представително изследване на академичното 
предприемачество в България. Многобройни проучвания на конкретни примери от българските 
академични предприятия показват, че някои от тях показват успешни резултати, интернационализират 
дейността си и са постигнали бърз растеж167. 

Социално предприемачество 

Социалното предприемачество е специфичен вид предприемачество, което се занимава с неотложни 
социални проблеми в българското общество и присъства в различни сектори на българската 
икономика. Тя се определя като „предприемаческа дейност с вградена социална цел“, която включва 
прилагането на бизнес експертен опит и пазарни умения за създаването и развитието на социални 
предприятия131.Основната му движеща сила е създаването на социална стойност. Пречките пред 
създаването на социални предприятия са специфични за институционалния и културния контекст, в 
който се появяват, и могат да бъдат свързани с правни и регулаторни рамки, финансови ресурси, 
достъп до пазари, структури за подкрепа и развитие на бизнеса и обучение132. 

В България новият Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика, приет през 
2018 г., дава определение за социални предприятия, мерки за тяхното насърчаване и механизми за 
взаимодействие с различни заинтересовани страни, включително държавата.133Законът установява 
изискването за икономическа дейност и подчертава определящата роля на социалната цел и 
независимостта на структурите, които съответстват на определението на ЕС171. 

172 

Социалните предприятия в България обхващат различни правни форми: 

• Юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност със социални цели 

                                                 
131 Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J., 2006 г.Социално и търговско предприемачество:едно и също, различно 
или и двете?Теория и практика на предприемачеството, 30 (1), стр. 1—22. 
132 ОИСР/Европейски съюз, 2013 г.Политически преглед на социалното предприемачество.Люксембург:Служба за публикации на 
Европейския съюз. 
133 Европейска комисия, 2019 г.Социалните предприятия и техните екосистеми в Европа.Актуализиран доклад за 
страната:България.Люксембург:Служба за публикации на Европейския съюз. 



 

 

 

(сдружения и фондации); 

• Chitalishta — ако извършват стопанска дейност; 

• Специализираните предприятия за трудова интеграция на хората с увреждания; 

• Кооперации на хора с увреждания (другите кооперации са изключени, тъй като няма ограничения 

за разпределението на печалбата). 

Установените социални предприятия (3.7 хиляди икономически субекта) биха могли да представляват 
около 1 % от всички предприятия в страната, като осигуряват заетост на приблизително 1,6 % от всички 
заети лица и генерират около 0,7 % от добавената стойност, произведена в страната. Тези цифри са 
под средните за ЕС.С друженията и фондациите, включително chitalishta, обикновено предоставят 
социални, образователни, обучителни и здравни услуги, докато други видове социални предприятия 
извършват дейност в много различни области на дейност. Над 91,0 % от българските социални 
предприятия са малки. Българските социални предприятия обикновено осигуряват нискокачествени 
работни места, характеризиращи се с ниска производителност на труда и ниски заплати. съществуват 
значителни регионални различия в разпределението на социалните предприятия. Сдруженията и 
фондациите (с изключение на chitalista) са концентрирани в столицата, големите градове и 
регионалните центрове, докато кооперациите и хиталистията са по-разпръснати. 

„Екологосъобразно предприемачество“ 

Преходът на европейската икономика към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски 
въглеродни емисии предлага нови бизнес възможности както за потенциалните предприемачи, така и 
за съществуващите предприятия174.Подкрепата за екологосъобразното предприемачество е приоритет 
за ЕК. 

В България делът на МСП, които са предприели действия за ефективно използване на ресурсите, както 
и делът на МСП, които планират да предприемат действия за ефективно използване на ресурсите през 
следващите две години, са много под средното за ЕС за175г.Значителен дял от българските МСП срещат 
трудности, когато се опитват да предприемат действия за ефективно използване на ресурсите, 
включително сложност на административните или правните процедури (32,0 %), разходи за екологични 
действия (14,0 %), трудности при адаптирането на законодателството в областта на околната среда 
към тяхното предприятие (11,0 %), липса на специфичен експертен опит в областта на околната среда 
(12,0 %), неактуални технически изисквания на законодателството (20,0 %), трудности при избора на 
подходящи действия за ефективно използване на ресурсите за тяхното предприятие (9,0 %), липса на 
търсене на продукти или услуги с ефективно използване на ресурсите (14 %), липса на предлагане на 
необходими материали, части, продукти или услуги (11,0 %).В България 55,0 % от МСП, които са 
предприели действия за ефективно използване на ресурсите, заявяват, че тези действия са намалили 
производствените разходи през последните две години.11,0 % от българските МСП са инвестирали 6.0 
— -10,0 % от годишния си оборот, а 6,0 % са инвестирали 11.0 — -30,0 % от годишния си оборот в 
действия за ефективно използване на ресурсите през последните две години. Българските МСП 
обикновено разчитат главно на собствените си финансови ресурси (65,0 %) и на собствения си 
технически опит (65,0 %) в усилията си за по-ефективно използване на ресурсите. Само 13,0 % от 
българските МСП заявяват, че разчитат на външна подкрепа в усилията си за по-ефективно използване 
на ресурсите. Понастоящем само 15,0 % от българските МСП предлагат екологични продукти или 
услуги. 

Предприемачество в селските райони 

Предприемачеството вселските райони играе важна роля за развитието на селските райони и може 
да допринесе за намаляване на бедността и социално приобщаване в българските селски райони. Тя 
присъства в повечето сектори на икономиката. 
Селските райони съставляват значителна част от територията и в тях се намира значителен дял от 
населението на държавите — членки на ЕС, включително България134.Въпреки това поне половината 
от населението в селските райони в България е било изложено на риск от бедност или социално 
изключване през 2015135г. 
Българските предприемачи в селските райони са изправени пред предизвикателства, специфични за 
селските райони, свързани главно с различната степен на достъпност на селските райони, малкия 
размер и ниската гъстота на населението на селските общности, техния социален и икономически 
състав и естеството на вътрешните и външните връзки136.Селските райони са засегнати неравномерно 
от различни взаимосвързани процеси на промяна, например демографски промени, технологични 
промени, околна среда и изменение на климата, глобализация и развиващи се пазари, които създават 

                                                 
134 Rural Entrepreneurship (Предприемачество в селските райони в селските райони), EU Rural Review, N 11, зима 2011 г. 
135 Евростат — Европейска комисия, 2017 г.Статистически данни за селските райони в ЕС.Статистическите данни са обяснени. 
136 Rural Entrepreneurship (Предприемачество в селските райони в селските райони), EU Rural Review, N 11, зима 2011 г. 



 

 

както възможности, така и предизвикателства за предприемачите в селските райони137.В нови сектори 
като хранителната икономика, зелената и кръговата икономика, биоикономиката, дигиталната 
икономика, социалната икономика, икономиката с опит и жилищната икономика възникват нови 
възможности за предприемачество в селските райони138. 

Приобщаващо предприемачество 

Европейската комисияпризнава, че съществува нереализиран предприемачески потенциал сред 
групите, които са по-слабо представени и в неравностойно положение на пазара на труда, включително 
жени, младежи, възрастни хора, немигранти и др.,както и необходимостта да се насърчава 
и подкрепя предприемачеството във връзка с този доклад „The Missing Entrepreneurs 2017“ 
подчертава, че тези групи са изправени пред специфични пречки пред създаването на 
предприятия и въпреки че предприемачите от такива групи имат потенциала да 
управляват предприятия с висока добавена стойност, много от тях няма да успеят да 
изградят такива предприятия. 

Приобщаващото предприемачество като специфичен вид предприемачество в България присъства 

във всички сектори на българската икономика. 

Жени предприемачи 

В ЕС жените проявяват различна мотивация и намерения в предприемачеството в сравнение с мъжете 
и са изправени пред специфични предизвикателства.139 

През 2016 г. 2016 4,3 % от възрастното женско население в България е участвало в „Обща ранна 
предприемаческа дейност“ (TEA), което е по-малко от ангажимента по TEA на възрастното население 
от мъжки пол (5,4 %).140Българските жени са малко по-склонни да се ангажират с предприемачество, 
основано на възможности, отколкото мъжете. Българските жени показват третото най-ниско равнище 
на TEA (3,4 %) в ЕС през периода2017 г., което може да се обясни с по-високите предпочитания за 
платена заетост сред жените. През същия период жените са по-склонни от средното за ЕС да се 
занимават с предприемачество по необходимост (30,5 % спрямо 22,4 %)141. 

През 2017 г. вероятносттабългарските жени да бъдат самостоятелно заети лица е по-малка от тази на 
мъжете (7,6 % спрямо 13,5 %), като и двата процента са под средните за ЕС142.През 2017 г. 
самостоятелно заетите жени са били по-склонни от самостоятелно заетите мъже да са завършили 
висше образование и са били съсредоточени главно в търговията на едро и дребно и в селското, 
горското и рибното стопанство. Вероятността жените предприемачи да предлагат нови продукти и 
услуги през периода 2013—2017 г. е малко по-малка от тази на мъжете предприемачи (10,5 % спрямо 
15,4 %).Делът на иновативните жени предприемачи в България е най-ниският в ЕС.Малко повече от 
37,0 % от жените предприемачи са докладвали за износ през периода 2013—2017 г. През този период 
българските жени показаха малко по-високи очаквания за създаване на нови работни места в 
сравнение с мъжете, което може да се дължи на общото образователно равнище на жените. Делът на 
българските жени, които са очаквали да създадат бизнес през следващите три години, е около 
половината от средния за ЕС за периода 2013—2017 г. 
 

Специфични фактори, ограничаващи предприемачеството сред жените в България, могат да бъдат 
отрицателните социални нагласи в някои сектори, доминирани от мъже предприемачи и мениджъри 143, 
ограничени източници и достъп до информация, липса на собствени финансови ресурси, липса на 
начален капитал, липса на увереност и по-ниско доверие в способността им за успех в бизнеса144.Повече 
от 47 % от жените са възприели страха от неуспех като пречка за създаването на предприятия, а около 
една трета от жените са посочили, че не са притежавали умения, опит или знания, за да започнат 
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стопанска дейност през периода 2013—2017145146147г. 

Младежко предприемачество 

Въпреки че много млади хора в ЕС се интересуват от предприемачество, само 4,1 % от младите хора 
(на възраст между 15 и 24 години) са били самостоятелно заети през 2016 г., което представлява една 
трета от дела на всички възрастни (на възраст между 15 и 64 години).През 2016 г. самостоятелно 
заетите млади хора в ЕС са имали една трета от наетите лица като самостоятелно заети възрастни 
(9,9 % спрямо 28,5 % за възрастните). 

През 2016 г. процентът на самостоятелно заетите млади хора в България (3,7 %) е бил под средния за 
ЕС, а българските младежи са показали третото най-ниско равнище на TEA (4,0 %) за периода 2013—
2017 г.148Тези констатации се дължат отчасти на по-малко благоприятната бизнес среда за МСП и 
новосъздадените предприятия, отколкото в ЕС — зараждащата се система за започване на стопанска 
дейност, зависима от публична подкрепа; И забавянето в прилагането на публичните финансови 
инструменти149.В периода 2013—2017 г. българските младежи са по-склонни от средното за ЕС да се 
занимават с предприемачество по необходимост (16,8 % спрямо 23,2 %)150и е било с около 60,0 % 
толкова вероятно, колкото и техните колеги от ЕС да очакват да създадат предприятие през 
следващите три години151152.Около 38,0 % от младите хора съобщават, че страхът от неуспех е пречка за 
създаването на предприятия през периода 2013—2017 г., което е малко под средното за ЕС, а около 
една трета от младите хора смятат, че не притежават умения, опит или знания, за да започнат бизнес. 
Младите предприемачи са най-склонни да въведат нови продукти и услуги (18,2 %) и да имат клиенти 
в други държави (38,4 %) в сравнение с мъжете, жените и предприемачите в напреднала възраст. 
Делът на иновативните млади предприемачи в България обаче е най-ниският във всички държави от 
ЕС. 

Предприемачество в напреднала възраст 

Страхът от неуспех беше пречка за предприемачеството за почти половината от възрастните 
български граждани (т.е. тези над 50 години) за периода 2013—2017 г. Процентът на самостоятелно 
заетите лица в България е по-нисък от средния за ЕС (13,4 % спрямо 17,9 %) през 2017 г. Българските 
възрастни хора показват най-ниското равнище на ТЕА в Европа за периода 2013—2017 г. (2,2 %) и е 
най-вероятно да се занимават с предприемачество по необходимост, отколкото мъжете, жените и 
младите хора в България (37,5 %), което е около 1.5 пъти повече от средното за ЕС.Делът на 
възрастните хора в България, които се очакваха да създадат бизнес през следващите три години, 
представляваше около 40,0 % от средната стойност за ЕС за периода 2013—2017 г. Около една трета 
от възрастните хора считат, че нямат умения, опит или знания, за да започнат бизнес, което може да е 
свързано с ограничен образователен и образователен опит, ниска грамотност и местоположение в 
селските райони с ограничени възможности за обучение и обмен по предприемачество. Българските 
старши предприемачи са били по-малко склонни да предлагат нови продукти и услуги на своите 
клиенти (13,4 %) и да изнасят (30,7 %) през периода 2013—2017 г.
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Последни данни за предприемачеството в България 

Водещи видове предприемачество (както са определени от предприемачите) 

Проучванетона PwC за МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия анализ, 
показва, че почти всяка трета МСП се определя като предприятие, занимаващо се с технологично 
предприемачество (31,9 %), което се оказва най-разпространеният вид според определението на 
предприемачите. Значителна част от предприятията съобщават, че техните дейности включват 
предоставяне на услуги и/или производство на продукти в областта на информационните и 
комуникационните технологии (19,3 %). Приблизително един на всеки десет предприемачи счита, че 
участва в дигиталното предприемачество (11,4 %). Академичните и зелените видове 
предприемачество, които до известна степен са свързани с изброените по-горе, се характеризират с 
много по-нисък процент от 6,5 %. 

Почти същото значение като технологичното предприемачество е семейното предприятие — 30,8 % от 
МСП се определят като семейно предприемачество. Социалното предприемачество се възприема като 
част от дейностите на предприятията на 18,8 % от тях. Процентът на предприемачите, които считат, че 
участват в предприемачеството сред жените, е 13,1 %. Младежкото предприемачество включва 7,5 % 
от МСП, студентското предприемачество — 5,2 %, а спортното предприемачество — 4,3 %. 

При някои видове предприемачески оценки самооценката е завишена поради различните възприятия 
и липсата на осведоменост за основните характеристики, определящи съответните видове. 

 

Процентът на членовете на български професионални/браншови сдружения е 28,8 %, докато този на 
членовете на международни сдружения е 8,0 %.Делът на МСП, регистрирани съгласно Закона за 
занаятите, е 4,1 %, а 3,2 % са членове на занаятчийски асоциации. 

Актуални въпроси, свързани със семейните предприятия 

На първо място, измерването на семейното предприемачество е предизвикателство. Представените 
по-горе резултати от проучването показват малко по-висок дял на семейните предприятия в сравнение 
с официалните данни, докладвани от НСИ.От една страна, това може да се обясни с неформалното 
участие в управлението на членовете на семейството на предприятието (на семейството на 
предприемача), дори ако МСП не са официално регистрирани като семейни предприятия. От друга 
страна, изкривеното предубеждение засяга и самоотчитането в този случай — особено когато 
предприятието предоставя целия или по-голямата част от дохода на семейството на предприемача. 

Друг въпрос, свързан с цялостната устойчивост на семейните предприятия, е прехвърлянето на 
управленския контрол и собствеността към следващото поколение собственици/управители. Това 
наследяване е от решаващо значение за оцеляването на семейните предприятия, тъй като данните 

 

Фигура 19 Самооценка от страна на предприемачите на видовете предприемачество, в които 
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сочат, че малко на брой от тези предприятия оцеляват до второто или третото поколение.153 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че по-малко от половината от 
семейните предприятия имат план да прехвърлят управлението на предприятието на един или повече 
наследници, докато само 22,6 % имат списък с потенциални правоприемници 
 
Най-важните докладвани характеристики на потенциалните наследници включват: професионален и 
управленски опит, придобит във или извън предприятието (79,0 %), уважение на служителите (77,0 %), 
способност за работа с други членове на семейството (75,6 %), лични отношения с настоящия 
собственик (65,1 %). 

Повече от половината от семейните предприятия са положили специални усилия да образоват 
потенциални бизнес приемници за бъдещата си роля в дружеството. Българските семейни 
предприятия използват различни подходи за развитие на потенциални наследници. Повече от 66 % от 
предприятията разчитат на опита, придобит в предприятието, за да улеснят развитието на потенциални 
правоприемници. Около 69 % от предприятията са предоставили подкрепа за висшето образование на 
своите потенциални наследници, а над 59 % са подпомогнали различни обучения на потенциални 
наследници. Придобиването на професионален опит на потенциалните наследници е факт само в 
30,4 % от предприятията. Придобиването на международна специализация се практикува от 42,5 % от 
предприятията. Едва 9,2 % от предприятията имат подробен бизнес план за предприятието след 
прехвърлянето на управлението към правоприемниците, докато 16,6 % са решили как собствеността 
ще бъде разпределена след прехвърлянето на управлението върху предприятието на правоприемника 
(ите). 

Профил на предприемача в България 

Проучванетона PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че половината от предприемачите имат 
предишен професионален опит от около 10 години като служители в други предприятия, преди да се 
установят. Предишният опит е важен за следните сектори: строителство, информация и комуникация, 
финансови и застрахователни дейности, дейности, свързани с недвижими имоти. Напротив, 
предишният опит е много по-малко важен в производството, хотелиерството и ресторантьорството. 

През 2020 г. няма значително неравенство между половете сред собствениците на МСП — 44,0 % жени 
и 56,0 % мъже. Сравнението на настоящия дял на жените предприемачи с половата структура на 
населението на възраст 18 години и повече потвърждава, че жените са доста добре представени сред 
собствениците на предприятия. 
Положителната промяна в предприемачеството сред жените обаче беше постепенна през последните 
три десетилетия след демографските промени на поколенията и институционалното преструктуриране 
на българската икономика. 

Фигура 20 Дял на мъжете и жените предприемачи през периода 1991—2020 г. 
 

 

 

Понастоящем средната възраст на българските предприемачи е 49 години, а през 2011 г. — 46 
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години154.Настоящата средна стойност е малко над средната за населението, но все още е под 
средната възраст на населението 18 + (които са съответно 44.6 и 51.2 години).Възрастта на 
предприемачите разкрива други особености на българските собственици на МСП — делът на 45-
годишните е около 62,0 %, което показва, че делът на младите предприемачи все още е по-малък. 
Причината за това е, че средната възраст, на която настоящите собственици започват дейност, е 32 
години, като половината от предприемачите са на възраст под 30 години, когато започват дейността 
си. Тези, които остават активни в предприятието, имат средно 15 години опит като предприемачи. 
Следователно делът на младите предприемачи сред всички активни предприемачи не е много висок, 
тъй като преобладава по-старата група сред активните МСП. 

Образователният профил на предприемачите в България се подобри значително през последните 
десетилетия. През 2020 г. повечето от тях са завършили висше образование или имат по-висока 
образователна степен — 79,0 % притежават бакалавърска или магистърска степен, а 3,0 % притежават 
докторска степен. Около една пета от собствениците на предприятия са завършили средно 
образование. Предприемачите с прогимназиален етап на основното образование са по-скоро 

рядко.(докато през 2013 г. 48,2 % са завършили висше образование; около една трета са придобили 
диплома за средно техническо/професионално образование; а 18,2 % са завършили общо средно 
образование). 

Понастоящем около една четвърт от предприемачите не говорят чужди езици. Останалите говорят 
предимно английски и руски, а поради възрастовия профил на собствениците двата езика имат сходни 
ценности, като английският преобладава с около 7 п.п. (55,0 % казват, че говорят английски, а 48,0 % 
казват, че говорят руски).Езиковите умения на собствениците са ключов фактор за интернализация на 
МСП и липсата на такива се превръща в пречка за ефективната комуникация с потенциалните 
партньори и за осъществяването на износ — делът на предприятията износители намалява 
значително, в случай че собственикът не говори чужди езици (от 28,0 % на 22,0 %).
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Достъп до финансиране 

Основни аспекти 

Основни проблеми Идентифицирани нужди 

Ниска степен на осведоменост сред МСП относно 

съществуващата необходимост от единна точка за 

информация и възможности за финансиране. 

 

Комуникационна кампания, обясняваща ползите от 
различни видове финансиране. 

.

Недостатъчно развити умения и компетентности в 

областта на финансите и управленското счетоводство 

сред предприемачите. 

 

Проблеми с кредитните обезпечения, особено за 

микропредприятията и предприятията без регистрирана 

история. 

 

Все още трудни и отнемащи време процедури за 

кандидатстване за финансиране от европейски и 

национални програми. 

По-малките предприятия срещат трудности при 

получаването на банкови заеми. 

Бавни и тромави процедури за кандидатстване за дългово 

финансиране. 

Това важи особено за малките предприятия и МСП, които 

използват средства на собственика, които до голяма 

степен разчитат на кредитна карта, финансов лизинг и 

заеми от приятели и семейства. 

Необходимост от обучение в областта на 

финансите и управленското счетоводство, както 

и в планирането на инвестициите, особено за 

микропредприятията. 

Необходимост от предоставяне на обезпечение — 

особено за микропредприятията (т.е. гаранционни 

фондове). 

Необходимост от намаляване на административната 

тежест на процедурите за кандидатстване, не толкова 

сложен процес. 

Необходимост от предоставяне на постоянни възможности 

за финансиране с течение на времето. 

Необходимост от използване на общ език във 

финансовите материали на програмата и във 

формулярите за кандидатстване. 

Необходимост от прехвърляне на оценката на 

съответствието към органа за управление на схемата за 

финансиране (т.е. да не се изисква от МСП да извършват 

самооценка и да декларират, че отговарят на условията за 

кандидатстване, тъй като попадат в обхвата на специален 

параграф от регламентите, съгласно които функционират 

финансовите институции). 

Необходимост от микрофинансиране, насочено към 
микропредприятията. 

Необходимост от по-гъвкави кредитни инструменти в 

допълнение към традиционните заеми за оборотен 

капитал.
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Финансиране на МСП в България 

В сравнение с големите предприятия МСП обикновено срещат трудности при получаването на 
финансиране, тъй като те се възприемат от традиционните инвеститори и финансисти (например 
банки) като по-рискови инвестиции155. 

Като цяло МСП следва да имат достъп до различни източници на финансиране, като например 
традиционни банкови инструменти (например банкови заеми, кредитни линии, овърдрафти и др.), 
микрокредитиране, правителствени и международни програми за финансиране, средства на 
собственици, семейства и приятели и др. лесният достъп до тези ресурси е от решаващо значение за 
устойчивото развитие на сектора на МСП. 

Ролята на МСП за получаване на финансиране 

Тематаза финансирането на МСП включва сътрудничеството между три заинтересовани страни — 
МСП, финансиращата институция и държавата, която осигурява правилата за бизнес условия. Често 
нито един от тях не е наясно с предизвикателствата и пречките, пред които са изправени другите, 
нито е готов да се постави в своите обувки156.Липсата на разбиране за това към какво се стреми всяка 
от страните не спомага за създаването на среда на доверие и просперитет. Следователно полагането 
на усилия да се види гледната точка на другите заинтересовани страни би могло да бъде от взаимна 
полза. 
 

Като цяло, когато се разглежда достъпът до финансиране, се прави позоваване както на наличността, 
така и на цената на различните финансови инструменти. Наличността се отнася до предоставянето 
на външен капитал, неговия вид, обхват и качество, както и възможностите на МСП за достъп до него. 
Разходите се отнасят до цената на придобиване на финансиране.157158 
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МСП в Българиячесто считат, че финансирането, с което разполагат, е много ограничено. Една от 
причините за това е липсата на разбиране от страна на повечето МСП, че наличните възможности за 
финансиране не са непосредствено приложими за всяко МСП, а следва предварително да се извърши 
подходящ анализ на конкретните нужди и тяхното съответствие с различни финансови инструменти. 
Следователно ролята и отговорността на МСП във всеки процес на придобиване на финансиране 
е да се подготви за осъществяването му. По-малките предприятия се нуждаят от повече помощ в 
това отношение. Подкрепата с оглед на разбирането на тяхната роля би могла да бъде под формата 
на обучения в областта на финансовото управление, инициативи за обмен на опит и др. 

За целите на вземането на решение относно конкретния източник на финансиране, които 
да се използват, МСП следва да разгледат редица въпроси, включително разработването 
на бизнес план, отчитането на бизнес целите, оценката на необходимите средства и 
анализа на потенциалните видове финансиране и др. 

Предприятие, което търси финансиране, следва надлежно да изготви своя бизнес план, 
включително финансов и маркетингов план, за да има вътрешно разбиране и 
ангажираност с неговите ценности и цели. Това е основният елемент, който може да 
насочи ръководството към къде е било разпределено предприятието и как би достигнало 
до него. В него ще бъде посочен и видът финансиране, който би бил подходящ за всеки 
отделен случай, тъй като различните видове финансиране имат различен обхват и роля в 
развитието на дружеството. Дали МСП ще разчита на външни консултантски услуги за 
подготовката си или не зависи от конкретното му положение. 

В началната точка на процеса на намиране на съответствия следва да се вземе предвид 
размерът на предприятието. Други фактори, които също трябва да бъдат взети предвид, 
включват размера на необходимото финансиране, независимо дали става въпрос за 
собствен капитал или дълг, за сектора на дружеството. Всички тези фактори биха могли 
да сочат кой би бил най-добрият потенциален партньор за финансиране. 

                                                 
По155 принцип банките са предназначени за хора с пари.Микрокредитът обслужва тези, които не могат да бъдат обслужвани от 
традиционното банкиране поради липса на обезпечение (небанково финансиране).Тя дава възможност на милиони хора по света да 
стартират и прилагат предприемачески идеи.(GERT van Maanen, 2004 г.). 
156 Тези заключения се основават на констатациите от качественото проучване на PwC, проведено за целите на настоящия 
анализ (поредица от задълбочени регионални интервюта с представители на МСП). 
157 Както е определено в работен документ на ЕИФ относно индекса за достъп на МСП до финансиране 2018/47, EIF Research and 
Market Analysis, януари 2018 г. 
Заключенията158 отново се основават на резултатите от качественото проучване на PwC. 



 

 

 

Възможности за финансиране 

МСП в България разполагат с различни видове капиталово и дългово финансиране, главно в 
зависимост от етапа на развитие на предприятието, който в общи линии е разделен на Seed159, 
представляващи предприятията, които едва започват своето бизнес начинание, и Mature 
Companies, които са тези с по-утвърдени бизнес модели. 

През последните няколко години дейността160 по сливания и придобивания в страната показа, че 
чуждестранните инвеститори не възприемат България като привлекателен пазар, тъй като техният 
дял в сделките в страната намалява. През 2018 г. по-малко от 20 % от сделките са имали 
чуждестранно предприятие като купувач161(в сравнение с приблизително 50 % от всички сделки, 
приключени през предходните две години). 

В таблицата по-долу е включено обобщение на капиталовите и дълговите инструменти. Не може да 
се направи директно сравнение на тяхното използване в България. От една страна, спецификите в 
техните приложения представляват ограничение за правенето на паралелен модел. От друга 
страна, наличните данни за минали периоди са доста ограничени. Освен факта, че нито една 
официална институция не предвижда такива, съществуват и обективни причини за това 
ограничение — някои от финансовите инструменти наскоро бяха стартирани (като например BEAM), 
а други се характеризираха с ниска степен на навлизане.

                                                 
159 Финансиране, предоставено преди дружеството, в което е инвестирано, да започне масово 
производство/разпространение с цел завършване на изследванията, определянето на продукта или проектирането на 
продукта, включително пазарни тестове и създаване на прототипи.Това финансиране няма да се използва за започване на 
масово производство/разпространение. 
160 През последните пет години (2015—2019 г.) чуждестранните инвеститори са били по-малко, отколкото през 
2014 г.Същото важи до голяма степен и за периода 5—6 г., предхождащ 2014 г. 
161 Иванова, М., 2020.CflenKi/me Ha 2019:Manko, ManKi/i, Mecmi/i. Capital Weekly, [онлайн] На 
разположение на 
адрес:<Https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/16/4017111_sdelkite_na_2019_malko_malki_m
estni/>. 

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/16/4017111_sdelkite_na_2019_malko_malki_mestni/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/16/4017111_sdelkite_na_2019_malko_malki_mestni/
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Seed Companies Seed and Mature Companies Mature Companies 

Финансирането от семейството и 
приятелите е форма на начален капитал, 

предоставян на новосъздадено предприятие в 
замяна на дял от собствения капитал или 

конвертируем акционерен дял в дружеството. 
Обикновено това е първият вид финансиране, 

който е на разположение и се разглежда от 
стартиращите или малките предприятия. Тя е 

на разположение и се използва в България, но 
зависи от личната мрежа от контакти на 

предприемачите и нейната стойност и 
въздействие едва ли могат да бъдат 

проследени. 

Business Angels са богати физически лица, 
които предоставят финансиране под формата 

на миноритарен капитал за предприятия на 
ранен етап с висок потенциал за растеж на 

международните пазари в пазарни ниши. Те 
също така действат като наставници на 
предприемачите, като споделят своята 

стопанска и финансова дейност, както и бизнес 
контакти, за да подкрепят успешното 

разгръщане на проекта. В България някои от 
тях са организирани в няколко мрежи на 

„Бизнес ангели“, които улесняват процеса на 
комуникация и установяване на контакти.  

Microfinance162 Микрофинансирането в 
България е широко достъпно, като дава 

От средата на 90 г. в България има само два 
фонда за рисков капитал и фондове за дялово 
участие, като и двата са част от международни 
структури за управление на фондове. Те 
проправят пътя за капиталово финансиране за 
МСП в страната  

Понастоящем на етапа на инвестиране има 
няколко активни фонда за рисков капитал и 
фондове за дялово участие, които подпомагат 
новосъздадените предприятия и осигуряват 
капитал за растеж на утвърдени 
предприятия.163Почти всички от тях обаче са 
създадени по програми на ЕС чрез инициативи 
на ЕИФ за финансиране на МСП и се 
управляват от български управленски екипи. 
Някои местни предприятия също са създали 
корпоративни оръжия за рисков капитал, главно 
за да инвестират в технологични предприятия. 

Следва да се отбележи, че съществуват 
редица алтернативи за финансиране на МСП 
от инвеститори в рисков капитал и частни 
капиталови инвестиции, които не присъстват с 
офис в страната, но обмислят възможности за 
инвестиции с български МСП. 
 

Пазарът за растеж на МСП е специален 
сегмент на публичния пазар, който има за цел 
да улесни дяловото финансиране на МСП чрез 
Българската фондова борса. Тя е разработена 
с оглед на МСП — осигуряване на достъп до 
публичния пазар, като изискванията са по-
малко ограничителни, по-лесно постигнати и с 
по-ниски общи разходи за предлагане на 
пазара в сравнение с пазара на премии. 
Въпреки това, тъй като интересът на ключова 
заинтересована страна към тази схема — 
потенциалните инвеститори — не е бил оценен 
и взет под внимание, успешният резултат от 
тази инициатива все още предстои да бъде 
потвърден. 

Като част от тази инициатива ИАНМСП въведе 
ваучерна схема за финансово подпомагане на 
МСП в процеса на листване. Някои от 
включените изисквания обачене отговалят на 
изискванията на пазара за растеж, поради 
което тази инициатива не е имала ясна полза 
за МСП 

Банковите заеми обикновено не са на 
разположение на нововъзникналите 
предприятията, тъй като те не могат да покажат 
доходоносни бизнес резултати и да 
предоставят осезаемо обезпечение, приемливо 
за банките. ЕИФ работи с повечето банки в 

                                                 
162 Microfinance is a category of financial services targeted at individuals and small businesses who lack access to conventional banking and related services. Microfinance includes microcredit, 

the provision of small loans to poor clients; savings and checking accounts; micro insurance; and payment systems. 

След като продуктът или услугата бъде напълно разработен, на дружествата сепредоставя163 финансиране за започване на масово производство/разпространение и за покриване на 
първоначалния маркетинг.Дружествата може да са в процес на създаване или да са упражнявали дейност за по-кратък период от време, но все още не са продавали продукта си с търговска 
цел.Предназначението на капитала ще бъде най-вече за покриване на капиталовите разходи и началния оборотен капитал.Финансирането на по-късенетапе финансирането, предоставено на 
оперативно дружество, което може да бъде рентабилно или не.Капиталза растеж:вид частни капиталови инвестиции (често миноритарни инвестиции) в относително зрели дружества, които 



Този проект се финансира от ЕС чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи и се изпълнява 
в сътрудничество с PwC и Европейската комисия 
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възможност на физическите лица да получат 
достъп до краткосрочни заеми под формата на 

малки суми пари, които биха могли да се 
използват за подпомагане на техните 

микропредприятия. Тъй като лицето е лицето, 
което получава заема, няма обратна връзка 

относно нетния ефект от това  

Инструментът EaSI на ЕИФ също подкрепя 
развитието на тази опция за финансиране. Той 
предоставя първостепенни и подчинени заеми 
на микрофинансови институции и заемодатели 

за социални предприятия, за да стимулира 
кредитирането на микропредприятия и 

социални предприятия. Информацията за него 
и въздействието на тази инициатива обаче не 

са широко популяризирани. 

България чрез споразумения в рамките на 
гаранционния инструмент за банките по 
Инициативата за МСП, за да им окаже 
подкрепа за отпускането на заеми на МСП при 
преференциални условия — на пазарния 
лихвен процент и изискване за рационално 
обезпечение. Въпреки този инструмент 
процедурите за кандидатстване за заем все 
още се считат за предизвикателство   по 
отношение на административните изисквания и 
изискванията за обезпечение. Финансирането 
тип „Мецанин“ не е много популярно сред 
българските МСП  и само някои от тях са се 
възползвали от тази възможност за 
финансиране .Като квазикапиталов инструмент 
досега той е бил достъпен за местни 
предприятия главно чрез фондове, базирани в 
чужбина. Създаването на български управител 
на фонд с дейност в тази област се 
осъществява с подкрепата на ОПИК чрез 
Фонда на фондовете.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
търсят първичен капитал, за да разширят дейността си и да подобрят дейността си или да навлязат на нови пазари, за да ускорят растежа на бизнеса.(методология и определения за научни изследвания „Инвестиране в 
Европа“, Invest Europe, април 2019 г.) 

 



 

 

 

 

 

Достъп до финансиране на българските МСП 

Международни данни за достъпа на МСП до финансиране в България 

През последните години беше въведена систематизирана информация относно достъпа на 
предприятията до финансиране и съответните показатели бяха спазени от международните организации. 

През 2008 г. ЕЦБ изготви проучване относно достъпа до финансиране на предприятията (SAFE), което 
предоставя информация за условията за финансиране, пред които са изправени МСП в ЕС, включително 
необходимостта и наличието на финансиране, както и недостига на финансиране във връзка с външното 
финансиране.164През 2019 г. загрижеността във връзка с достъпа до финансиране беше счетена за най-
важната от 6,0 % от българските МСП (доста малка част, следвайки процента на МСП, които съобщават 
за наличието на човешки ресурси, намират клиенти и разпоредби като най-важни)165.Използването на 
външно финансиране на МСП в България показва, че: 

— Най-често използваният метод на финансиране от българските МСП е „кредитна линия, 
овърдрафт или овърдрафт с кредитни карти“ 166167 (използван от 36,0 % от МСП в България за периода 
април-септември 2019 г. спрямо 34 % от МСП в ЕС-28). 

— Следваше използването на „лизинг или покупка на изплащане“ (19 % от МСП в България спрямо 
24 % от МСП в ЕС-28). 

— Банковите заеми са били използвани по-малко (от 14,0 % от МСП в България спрямо 15 % от 
МСП в ЕС-28). 

— Използването на безвъзмездни средства или субсидирани банкови заеми е сравнимо с това в 
ЕС-28 (около 30 % от МСП са използвали такива през предходните шест месеца или в по-ранни периоди). 

— Най-малко използваният метод на финансиране е „собственият капитал“ (използван някога от 
4 % от МСП в България спрямо над 10 % в ЕС-28). 

Данните отSBA допълнително потвърждават, че през 2019 г. българските МСП са се сблъскали с 
трудности при получаването на финансиране. Според този източник делът на отхвърлените заявления за 
кредит е бил 14,5 %, докато 16,9 % от предприятията са докладвали влошаване на достъпа до публична 
финансова подкрепа.168Всички те са довели до доста ниско равнище на инвестиции — значителен дял от 
българските предприятия (20,0 %) са докладвали, че саинвестирали по-малко през последните три години 
(2017—2019 г.).169Методът170 на финансиране със собствен капитал не би могъл да допринесе за подобрения 
в това отношение. 
През 2016 г. ЕИФ въведе индекс за достъпа на МСП до финансиране (ESAF), който дава възможност за 
сравнителен анализ по държави за всички държави членки от ЕС-28 и проследява динамиката на 
капиталовите инвестиции и други източници на финансиране. През 2018 г. индексът ESAF на България е 
0.26, което представлява подобрение с 0.04 процентни пункта спрямо 2017 г. (като само подиндексът на 
Macro Factors се влошава спрямо предходната година, но все още далеч под равнището си от 2016 г. от 
0.35 г.).171Въз основа на проучване, проведено от Invest Europe, в периода 2015—2018 г. частната 
капиталова дейност в България намалява от гледна точка на стойността на сделките.172Това се дължи 
главно на инвестициите в стартиращи предприятия.173През 2018 г. стойността на инвестициите е 
възлизала съответно на едва 0,6 % от общата стойност на преките инвестиции в Централна и Източна 
Европа (CEE) за227 г. и на 0,3 % от БВП на страната.

                                                 
164 За повече информация вж. уебсайта на ЕЦБ:https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb проучвания/безопасни/html/index.en.html 
165 Въз основа на последните констатации на SAFE (за периода април — септември 2019 г.), 
166 Разликата между банков заем и кредитна линия е, че при банков кредит точният размер на кредита и датите на погасителните вноски обикновено се определят, 

докато в случай на кредитна линия заемополучателят може да тегли само част от парите по преценка до договорен максимален баланс, а лихвите се начисляват само 

върху действително изтеглените пари.Овърдрафт е отрицателното салдо по банкова сметка със или без конкретни санкции.Овърдрафтът с кредитна карта е 

отрицателно салдо по кредитна карта. 
167 Краткосрочни и дългосрочни заеми. 
168 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 

Група на169 ЕИБ, 2019 г.Проучване на групата наЕИБ относно инвестициите и инвестиционното финансиране за 2019 г.Преглед по държави:България.Проучване 

на инвестициите на ЕИБ (EIBIS).Люксембург:Група на ЕИБ. 
170 Разработен в сътрудничество с Лондонското училище по икономика и основан на четири съставни показателя, включително i) заеми, ii) кредитиране и лизинг, iii) 

собствен капитал и iv) макрофинансови фактори 
171 По данни от 2018 г. само Румъния, Кипър и Гърция показват по-добри резултати. 

172 Делът на инвестициите в рисков капитал в БВП е бил значително нисък (0,01 %) според Информационния фиш на SBA за 2019 г. за България. 

Статистически данни за173Централна и Източна Европа за 2018 г., Invest Europe, юни 

2019 г.  

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
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Фигура 22 Инвестиции в частен капитал в България по видове инвестиции (в 
евро) 

 

Последни данни относно достъпа до финансиране 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия 
анализ, е съсредоточено както върху външното,така и върху неофициалното финансиране. 
Външното финансиране включва заеми, проучени в подробности, които са от значение 

227 ЦИЕ включва държавите от Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Молдова, Черна гора, 

Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна. Тези държави имаха общо население от около 161 милиона души и регистрираха общ БВП от 1.6 трилиона евро през 

2018 г. 
228 Видът на инвестицията обхваща категориите рисков капитал (начален капитал, финансиране на стартиращи предприятия, финансиране на последния етап) и капитал за 

дружества от природата (капитал за растеж, изкупуване — финансиране, предоставено за придобиване на дружество. Оздравяване/обмяна — финансиране, предоставено на 

съществуващо предприятие, което е изпитало финансови затруднения, с цел възстановяване на просперитета, заместващ капитал — закупуване на малцинствени дялове от друга 

организация за частни капиталови инвестиции или от друг акционер или акционери).То не включва категориите: Рисков кредит, заеми за участие, инкубатори, Ускорители, бизнес 

ангели. 



 

 

 

 

 
 

за българската практика (кредитна карта и овърдрафт по текуща сметка, заеми за оборотен капитал 
и инвестиционни заеми).Неофициалното финансиране се проучва чрез използване на 
самофинансиране и заеми от приятели и семейства. Всяко пето предприятие в България разчита 
само на банкови или неформални източници на финансиране. Собственият капитал също е 

обхванат за пълнота на източниците на финансиране, въпреки че степента му на навлизане е доста 
ниска. 
Констатациите от проучването показват, че най-често използваните източници на финансиране през 
последните 12 месеца са били средствата на собствениците (самофинансиране), което е докладвано 
от 56,2 % от МСП, следвани от кредитната карта (33,8 %)174, овърдрафта по текущата сметка (24,3 %) 
и заема за оборотен капитал (24,1 %). 

 
 

Кредитните карти са били използвани най-много от малките предприятия — 46,0 % от предприятията 

                                                 
174 Според последното парично проучване на Българската народна банка през януари 2020 г. обемът на револвиращите 
кредити, усвояванията по кредитни линии и кредитите по кредитни карти е възлизал на 33,4 % от обема на всички 
кредити за нефинансови предприятия. 
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Източни
к: 2019 ■ 

— Проучване на PwC 
за МСП от 2020 г. 

       

По-големите МСП са имали по-добър достъп до банкови заеми в сравнение с по-малките — заемите 
от банките за инвестиции и оборотен капитал са били използвани съответно от 10,3 % и 15,4 % от 
микропредприятията, докато дяловете на средните предприятия, които са използвали тези 
източници, са били 47,2 % за инвестиции и 45,3 % за заеми за оборотен капитал. 
 

 

Фигура 23 Източници на финансиране за МСП (дял на МСП, които са използвали 
съответния източник през последните 12 месеца,%)      
                                                                                                                                                 56,2 % 

 

 



 

 

 

 

с брой служители между 20 г. и 49 г. са докладвали, че са използвали такъв метод на финансиране 
през предходните 12 месеца, докато за средните предприятия процентът е бил 37,7 %.  

В повечето случаи кредитните карти се използват за редовни и други плащания към Националната 
агенция за приходите (социалноосигурителни трансфери, приходи и други данъци и др.), за онлайн 
плащания към доставчици (комунални услуги, телекомуникации и др.), за служебни пътувания, за 
плащания за гориво на бензиностанции и др. причините, поради които предприемачите предпочитат 
този източник на финансиране, са удобството му (липса на разходи за трансакции, липса на 
административна тежест и др.), наличност във времето и гъвкавост по отношение на размера на 
кредита, размера на вноските и срока на плащане.* 

* Тези заключения се основават на констатациите от качественото проучване, проведено за целите 
на настоящия анализ (поредица от регионални задълбочени интервюта с представители на МСП). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Въз основа на резултатите от проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. и в съответствие 
с други източници на данни рисковият капитал като източник на финансиране не се използва от големи 
МСП.Предимно микро- и много малки предприятия са имали достъп до такива — 2,4 % от 
предприятията с до 9 служители и 1,2 % от предприятията с брой на служителите между 10 и 19 г. 
Статистическите констатации показват, че източникът на рисков капитал се използва предимно от 
предприятия, които са използвали средства на собствениците през последните 12 месеца. 

Най-голям контраст между микро- и средните предприятия се наблюдава при използването на 
средствата на собствениците (самофинансиране) и заемите от семейството и приятелите.175През 
2019 г. 56,2 % от МСП са използвали такъв метод на финансиране. Две от всеки три 
микропредприятия са използвали самофинансиране през последните 12 месеца (61,3 %), докато 
съответният дял сред средните предприятия е бил 26,4 %. Едно от всеки четири микропредприятия е 
използвало заеми от семейството и приятелите (24,7 %), докато само едно от десетсредни 
предприятия е използвало такъв източник (9,4 %). 

По-внимателното разглеждане на категорията МСП със самофинансиране показва, че тези 
предприятия често използват кредитни карти значително по-често от тези, които не са използвали 
самофинансиране (40,5 % спрямо 25,1 % съответно). Освен това самофинансиращите се МСП по-
често използват заеми от приятели и семейства в сравнение с предприятия без самофинансиране 
(31,6 % спрямо 7,7 %) и на финансов лизинг (26,6 % спрямо 17,0 %).  

 
,

                                                 
175 Този метод на финансиране обикновено не се взема предвид при основния анализ на достъпа до финансиране в ЕС.Този 
източник на финансиране обаче е типичен за България през целия период на прехода.Например проучването на МСП от 
2001 г., проведено за ASME, показа, че през 2000 г. 81 % от стартиращите предприятия са използвали средства на 
собственика като източник на финансиране, докато 59,8 % от предприемачите са използвали собствени средства за поне 
50 % от финансирането, необходимо за започване на стопанска дейност.През 2014 г. 2011,62 % от МСП в България са 
използвали такова финансиране. 

 

Таблица 26 Използване на източниците на финансиране по размер на предприятието 
Клас по размер (брой наети лица) 1—9 10—19 20—49 50—249 

Инвестиционен банков заем 10,3 % 17,9 % 33,3 % 47,2 % 

Банков заем за оборотен капитал 15,4 % 33,3 % 44,4 % 45,3 % 

Заем със специална цел 5,5 % 4,8 % 11,1 % 7,5 % 

Овърдрафт 18,5 % 23,8 % 46,0 % 41,5 % 

Кредитна карта 32,5 % 31,0 % 46,0 % 37,7 % 

Финансов лизинг 11,6 % 27,4 % 46,0 % 49,1 % 

Рисков капитал 2,4 % 1,2 % 
не се 

прилага 
не се 
прилага 

Заем от семейство и приятели 24,7 % 22,6 % 15,9 % 9,4 % 

Средства на собственика (ците) 61,3 % 57,1 % 54,0 % 26,4 % 

Финансиране от фондовете на ЕС 8,2 % 19,0 % 19,0 % 26,4 % 

Финансиране от национални, регионални и други 
чуждестранни програми 8,2 % 10,7 % 6,3 % 17,0 % 

Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 
 



 

 

 

 

Фигура 24 Източници на финансиране за МСП (дял на МСП,%), по две категории предприятия — 
1) МСП, които са използвали самофинансиране,и 2) МСП, които не са използвали такъв през 

последните 12 месеца. 

 

■ Без самофинансиране ■ С самофинансиране 

Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 
Забележка: Маркираният раздел се отнася до онези източници на финансиране, за които има статистически значима разлика 
между двете докладвани категории (степен на значимост < 0.05). 

Неравенството по отношение на достъпа до финансиране се наблюдава и в случая на възможностите 
за финансиране от фондовете на ЕС — това финансиране е използвано в по-голяма степен от по-
големи МСП (поради различни причини — изисквания за кандидатстване и специфики на операциите, 
необходимост от допълнителен експертен опит и ресурси за кандидатстване, пристрастност при 
самоподбора и др.).Делът на микропредприятията, които са използвали такова финансиране, е бил 
8,2 %, докато този на средните предприятия е бил 26,4 %.Наблюдаваното неравенство по отношение 
на финансирането по национални, регионални и други чуждестранни програми е било по-малко, но е 
било използвано в най-голяма степен от средни предприятия (17,0 %), докато 8,2 % от 
микропредприятията са съобщили, че са използвали този източник през предходните 12 месеца. 

Значителна част от МСП докладваха, че са проявили интерес към оперативните програми „Иновации 
и конкурентоспособност „ (40,5 %), „Развитие на човешките ресурси“ (37,3 %) и „Инициатива 
за малките и средните предприятия“ (24,1 %).Въпреки това, поради изискванията за 
кандидатстване, наличието на експертен опит за прилагане и особеностите на други предприятия, 
много по-малки части са кандидатствали за финансиране по тези програми — ОП IC (15,5 %), ОП HRD 
(19,0 %) и Инициативата за малките и средните предприятия (2,8 %), а повече от половината от 
заявленията са получили финансиране.  
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Някои от причините за наблюдаваните несъответствия между интереса на МСП към ОП, 
действителното кандидатстване и придобиването на финансиране се подразбират от 
наблюдаваната самооценка на предприемачите по отношение на капацитета им да участват 
ефективно в проект, финансиран от SCF: 
— Приблизително едно от всеки три МСП е на мнение, че има пълен достъп до 
информация относно възможностите за финансиране по линия на фондовете на ЕС (38,7 %), 
докато почти половината от предприятията не са съгласни с това твърдение (48,9 %). 

— Изразеното съгласие с твърдението „нашето дружество отговаря на изискванията за 
кандидатстване по програмите, представляващи интерес за нас“епосочено с 51,9 %, а 
несъгласието — с 24,7 %. 

— Също така почти половината от МСП съобщават, че могат да подготвят необходимите 
документиза кандидатстванеза финансиране по програми на ЕС (48,5 %), докато делът на 
предприятията, които докладват обратното, е 37,9 %.  

— Значителен дял от предприятията показват, че са се консултирали с партньори, които 
могат да подготвят необходимите документи в случай на кандидатстване за финансиране от 
ЕС (45,9 %), докато делът на тези, които показват, че те нямат такива партньори, е малко по-нисък 
— 40,9 %. 

— Повечето предприемачи са съгласни, че техните предприятия могат да гарантират 
успешното изпълнение на проектите (60.6%), докато делът на онези, които считат, че не 
могат да направят това, е 19,4 %. 

Предприемачите разкриват доста оптимистично мнение за готовността си да изпълняват 
успешно проекти, финансирани от ЕС. 

Почти половината от тях обаче съобщават, че разполагат с ограничена информация относно 
възможностите за финансиране.  
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Фигура 26 Самооценка от страна на МСП на наличната информация, капацитет и 
ресурси за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС (% от 
предприемачите, предоставили съответните отговори 

 

Източник: 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC 

Индекс за достъп до финансиране на българските МСП 
 
През 2011,2012 г. и 2013 г. достъпът до финансиране на българските МСП беше анализиран чрез 
индекс, наречен „ Достъп до финансиране“, който беше въведен в годишния анализ на МСП, 
възложен от ИАНМСП. Индексът определя предприятие с лесен достъп до финансиране като такова, 
което има (почти) свободен достъп и може да използва широк набор от методи на финансиране от: 
• Банкови източници на финансиране; 

• Собствен капитал; 

• Фондове на ЕС, подкрепа от държавния бюджет, програми на международни организации, други 

чуждестранни помощи; 

• Средства на собствениците, семейството и приятелите. 

За целите на настоящия анализ е приложен същият индекс, така че за периода 2011—2020 г. може да 
се проследи определена динамика в това отношение. 

През последното десетилетие се наблюдава подобряване на достъпа до финансиране (за целия 
сектор на МСП, както и за всеки клас по размер на предприятието). 

През 2015 г. 2011,93,0 % от МСП са имали много труден достъп, а делът им в началото на 2020 г. е 
значително по-нисък (64,2 %).Въпреки това понастоящем значително малък процент от 
предприятията имат лесен или много лесен достъп до финансиране (4,1 %).Въпреки че през годините 
по-малко и по-малко предприятия се сблъскват с много труден достъп до финансиране, има постоянна 
част от МСП с труден достъп до финансиране (приблизително едно от всеки четири 
предприятия).Този резултат потвърждава, че като цяло МСП срещат трудности при получаването на 
финансиране. През 2013 г. стойността на индекса за МСП беше изчислена само за производствените 
предприятия, поради което в настоящия анализ данните за сравнението включват само годините 2011, 
2012 и 2020. 
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Фигура 27 Разпределение на МСП (%) по категории индекси за достъп до финансиране (2011, 
2012 и 
 2020 г.) 

 

Source: 2011 and 2012 BSMEPA SMEs Analysis; 2019 – 2020 PwC SMEs survey; own calculations 

 
 
Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 

По-малките предприятия продължават да имат по-труден достъп до финансиране в сравнение с по-
големите. През последното десетилетие средната стойност на индекса за достъп до финансиране се 
удвои за микропредприятията (от средна стойност от 8 до средна стойност от 18), но средното 
финансиране все още е много трудно за тези предприятия. Подобна тенденция е следвана от малките 
предприятия — средната стойност на индекса се е повишила от 12 на 25 за периода 2011—2020 г., но 
в този случай се наблюдава преминаване към сравнително по-добра категория (от много труден 
към труден достъп).Въпреки че развитието на средните предприятия е било значително през 
периода 2011—2012 г. (средните стойности на индекса са се увеличили от 17 на 29), през периода 
2012—2020 г. се наблюдава забавяне в това отношение (от 29 г. до 28 г.), което показва, че тези 
предприятия все още не подобряват достъпа си до финансиране. 

 
Фигура 28 Средни стойности на индекса за достъп до финансиране по класове по размер на 
предприятието (2011, 2012 и 2020) 
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За периода 2011—2020 г. се наблюдава общо подобрение на достъпа до финансиране във 
всички български региони (ниво NUTS 2). Понастоящем регионът с най-лош достъп до 
финансиране е Северозападният, а регионът с най-висока средна стойност на индекса е 
Северноцентралният. 
 

Въпреки това разликите между регионите са относително малки. През 2020 г. МСП в три от 
регионите продължават да имат много труден достъп до финансиране (а именно Северозападна, 
Югоизточна и Югоизточна централна).Останалите три региона се характеризират с труден достъп 
до финансиране (Северен централен, Североизточен и Югозападен).Това от своя страна 
предполага, че МСП в тези региони традиционно страдат от липса на финансиране, което се 
отразява на тяхната конкурентоспособност и бизнес резултати. 

Фигура 29 Средни стойности на индекса за достъп до финансиране по региони (2011, 2012 и 
2020 г.) 

 

 
Пречки и определящи фактори за достъпа до финансиране 
 
Пречки и пречки 

Типичната пречка пред достъпа до финансиране е размерът на предприятието — по-малките 
предприятия срещат трудности при получаването на банкови заеми и кандидатстването за 
финансиране по различни програми. Друг фактор, който засяга и по-ниското равнище на финансиране, 
е страхът от отхвърляне (който е доста по-силен при банковите заеми), което води до това много 
предприятия дори да не се опитват да кандидатстват за банково финансиране. В някои случаи 
изискванията, определени от банките, са доста рестриктивни и предполагаемото отхвърляне може да 
бъде добре обосновано от предприемачите. В други случаи това е резултат от слаби познания и 
умения в областта на финансите и счетоводството. Основен проблем за МСП при разглеждането на 
банкови заеми е и липсата на обезпечение (поради малкия размер на капитала и собствените ресурси) 
и липсата на успешна бизнес история (ако предприятието е твърде младо, ако някои или всички негови 
дейности не са били регистрирани в миналото и т.н.). 

Друга пречка, пред която са изправени МСП, е липсата на информация главно относно възможностите 
за финансиране по различни програми — те или се губят от многобройните (онлайн) източници на 
информация, или не знаят за съществуването на единен информационен център (като регионалните 
информационни центрове, предоставящи информация относно възможностите за финансиране от  ЕС
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Накратко, основните пречки пред достъпа на МСП до финансиране са следните: 

• Информацията относно вариантите за финансиране не е структурирана и леснодостъпна, т.е. не 
може да бъде намерена на едно място; 

• Съществуват бавни и тромави процедури за кандидатстване за дългово финансиране, които 
понякога са в противоречие със структурите и изискванията за капацитет на МСП; 

• Съществуват много високи изисквания за обезпечение за стандартни банкови заеми; 

• Заемите по линия на инициативата за МСП не са били активно насърчавани, нито ползата за 
МСП е била изяснена; 

• Управителите на предприятията не са готови да представят накратко и привлекателно своите 
инвестиционни аргументи пред потенциални финансиращи субекти; 

• Все още има ограничени познания за процеса на финансиране и ниско равнище на разбиране в 

това отношение от страна на предприемачите и ръководителите. 

Фактори, които биха могли да доведат до подобряване на средата за финансиране на МСП 

МСП имат много по-ограничен административен капацитет по отношение на човешките и 
финансовите ресурси в сравнение с по-големите предприятия. Личният профил на предприемача 
също е важен — полът би могъл да окаже въздействие (жените предприемачи в България са по-
активни от мъжете по отношение на използването на различни източници на финансиране), както и 
развитите умения в областта на финансовото управление, уменията за оценка на риска и т.н. 
Следователно развитието на човешките ресурси (в маркетинга, стратегическото планиране, ИКТ) и 
обучението по финансово управление са ключова предпоставка за постигане на по-добър достъп до 
финансиране в сектора на МСП. 

В повечето случаи бизнес моделите на малките предприятия не включват сложна организация и 
процеси. Поради това адаптирането на регулаторната рамка и ограничаването на административната 
тежест също са предпоставка за по-добър достъп до финансиране за МСП.Дейностите, които могат 
да бъдат извършени в тази посока, са свързани с: 

• Използване на общ език във финансовите материали на програмата и формулярите за 
кандидатстване, така че те да могат да достигнат и да бъдат разбрани от целевата аудитория; 

• Прехвърляне на оценката на съответствието, когато тя следва да бъде — в управителния 
орган на схемата за финансиране — т.е. да не изисква от МСП да оценяват и декларират, че 
отговарят на условията за кандидатстване, тъй като попадат в обхвата на специален параграф 
от нормативната уредба, съгласно който функционират финансовите институции; 

• Опростяване и изясняване на процеса на одобрение на финансирането и своевременно 
съобщаване на заинтересованите МСП за стъпките и сроковете; 

• Повишаване на осведомеността сред МСП относно ролята на всеки вид възможности за 
финансиране и свързаното сътрудничество със заинтересованите страни. 

• Задълбочен анализ на търсенето на финансиране от страна на финансовите органи от страна 
на МСП.По този начин целевите групи биха могли да бъдат ясно определени, техните нужди да 
бъдат правилно оценени и биха могли да се прилагат по-гъвкави инструменти за финансиране. 

Не на последно място, по-малките МСП срещат значителни проблеми при предоставянето на 
обезпечения, особено при инвестиционните заеми. Поради това създаването и поддържането на 
гаранционни фондове е от решаващо значение за осигуряването на по-добър достъп до 
финансиране за МСП. 
231 Различни от възможностите за финансиране от ЕС. 
232 Тези заключения се основават на констатациите от качественото проучване, проведено за целите на настоящия анализ 
(поредица от задълбочени регионални интервюта с представители на МСП). 
233 Докладваните фактори са определени чрез техники за статистическо моделиране въз основа на данните от проучването 
на PwC за МСП за периода 2019—2020 г.

 



 

 

 

 

 

Ключови финансови инструменти за МСП 

— Българска банка за развитие 

Българската банка за развитие (ББР) е държавна финансова институция, която предоставя пряко финансиране, както 
и финансиране чрез други кредитни институции. Тя предоставя подкрепа на МСП, като предлага продукти, свързани 
със стимулиране на износа; кредитиране чрез местни банки посредници или пряко; издаване на гаранции за 
допълване на обезпеченията, предоставени от МСП, и др. дъщерните дружества са Националният гаранционен 
фонд; институцията за микрофинансиране JOBS; фонд за капиталови инвестиции; BdB факторинг и BDB Leasing. 
Банката е заявила интерес да насочи поне 15 % от своя кредитен портфейл за финансиране на екологични проекти и 
иновации, свързани с постигането на целите на Зеления пакт. 

Планът „Юнкер“ 

Врамките на плана „Юнкер“ БДБ разработи програма за непряко финансиране на МСП чрез споразумения за 
отпускане на заеми на други банки в размер на 95 млн. евро. Банката също е въвела механизъм за пряко 
финансиране — като ЕИБ е одобрила в края на 2019 г. 4,1 милиона евро за пряко отпускане на средства за МСП. 

COSME + 

До краяна 2019 г. банката разпредели финансови ресурси в размер на 22,7 млн. EUR на общо шест банкови и 
небанкови институции по програмата COSME +.Общият бюджет на програмата възлиза на 33 млн. EUR, а исканията 
на социалните предприятия се разглеждат с приоритет. Освен това механизмът COSME функционира в партньорство 
с Националния гаранционен фонд — има 275 гарантирани заема (54,642 млн. лева) с 244 подпомогнати МСП. 

Лизингови линии 

BdB стартира нов продукт за непряко финансиране на МСП през 2019 г. — кредитни линии за оперативен лизинг за 
лизингови дружества. Сключени са две споразумения в размер на 6 млн. евро с цел те да бъдат увеличени през 
следващите години. 

Фонд за капиталови инвестиции 

Фондът беше създаден наскоро с цел подпомагане на малки, средни и нови предприятия, които имат потенциал за 
растеж. През 2019 г. 12 такива предприятия са били в процес на преговори, като две са били близо до сключването 
на споразумения. 

— Пазар за растеж на МСП 

Българската фондова борса (СЕГ) организира специален пазар — пазар за растеж на МСП — за да предостави на 
МСП възможност да набират средства при по-изгодни условия от тези на регулирания пазар, като в същото време им 
предостави сходни предимства като тези на публичните дружества. Пазарът за растеж може да се разглежда и като 
междинна стъпка за предприятие, което желае да отиде на регулирания пазар. Идеята е да се осигури платформа за 
МСП с работещ бизнес модел, който да се стреми към по-нататъшно развитие и разширяване. Освен МСП могат да 
участват и по-големи дружества, стига пазарната им капитализация да не надхвърля 200 млн. EUR за всяка от 
последните три години. Освен облекчените изисквания в процеса на допускане до търговия и в последващия живот 
на МСП като дружества, допуснати до борсова търговия, някои от предимствата на бирата включват: 

• в случай на набиране на средства в размер до 1 милиона евро на пазара на финансови средства не се 

изисква одобрен от Комисията за финансов надзор проспект за първоначално публично предлагане; 

• в случай на увеличение на капитала до 1 млн. EUR от предприятие, котирано на пазара на финансови 

инструменти, не се изисква одобрен проспект от Комисията за финансов надзор; 

• в случай на набиране на средства в размер над 1 милиона евро и увеличение на капитала с повече от 1 

милиона евро от предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до борсова търговия, се изисква по-лек проспект, одобрен от 

Комисията за финансов надзор; 

• предприятията са задължени да публикуват само годишни и полугодишни финансови отчети; 

• предприятията могат да бъдат прехвърляни по-лесно на основния пазар на СЕГ; 

• предприятията свикват своите общи събрания при занижени изисквания в сравнение с публичните 

дружества, търгувани на регулирания пазар; 

• в случай на увеличение на капитала не съществува правно задължение за всеки акционер да придобие част 

от новите акции, съответстваща на неговия дял преди увеличението на капитала. 

МСП могат също така да се възползват от услугите на така наречените съветници на пазара на снопове. Те се 
консултират с дружества, чиято основна роля е да подпомагат предприятията по време на процеса на котиране и 
впоследствие в живота им като дружества, допуснати до борсова търговия. Понастоящем СЕГ е одобрила шестима 
съветници. 

В партньорство между Българската агенция за насърчаване на МСП, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 
спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни 
посредници, както и български организации на работодателите, се подготвя ваучерна схема за подпомагане на МСП, 
които биха желали да отидат на пазара на късите светлини.

 



 

 

 

 

Достъп до пазари и интернационализация 

Основни аспекти 

 Основни проблеми     Идентифицирани нужди 
 

Ниско равнище на осведоменост относно 

институционалната подкрепа и възможностите за 

насърчаване на износа 

Недостатъчни умения и компетентности за провеждане на 

проучвания на експортния пазар и липса на съответни 

финансови и информационни ресурси 

Недостатъчни умения и компетентности, необходими за 

намиране на чуждестранни партньори и разработване на 

маркетингова стратегия 

Ниска степен на осведоменост и недостатъчно развити 

умения за кандидатстване в процедури за възлагане на 

обществени поръчки 

Ниска производителност на МСП, която води до 

неконкурентоспособно производство, особено в случая на 

микро- и малките предприятия 

МСП са изправени пред трудности при получаването на 
достъп до пазари 

По-голямата част от МСП (76,9 %) не се възползват от 

подкрепата на политиката, предоставена в тази област, 

поради ограничените предвидени ресурси и 

несъгласуваното планиране на подкрепата в рамките на 

външния цикъл 

Необходимост

Създаване на единна информационна точка относно 

възможностите за подкрепа, както и необходимост от 

стратегия за връзки с обществеността и информационни 

кампании за популяризиране на единната точка за 

информация 

Необходимост от подкрепа за пазарни проучвания на 

секторно равнище за различни (потенциални) експортни 

пазари и единна точка за такава информация 

Необходимост от специализирано обучение 

Необходимост от добре популяризирано единно звено за 

информация за процедурите за възлагане на обществени 

поръчки; 

Необходимост от онлайн ресурси за обучение относно 

начините за кандидатстване за обществени поръчки, 

необходимост от по-благоприятни за МСП процедури за 

кандидатстване 

Необходимост от технологично развитие, дигитализация, 

разработване на нови продукти и развитие на човешките 

ресурси (които са основните фактори за успешен достъп 

до пазари), особено в случая на микропредприятията и 

малките предприятия 

Необходимост от насърчаване на електронната търговия 

сред МСП чрез развитие на съответната инфраструктура и 

придобиване на умения в областта на ИКТ 

Необходимост от по-интензивна и всеобхватна подкрепа за 

МСП въз основа на адекватно планиране на времето (в 

съответствие с цикъла на износ на предприятията)

 

 

Относително малък дял на 
микропредприятията, които 

търгуват на 
международните 

пазари (16 %) 

Две от три средни 
предприятия внасят и/или 

изнасят 
стоки и/или услуги 

 
 

 

 

 

 

 

 

45 % от МСП износители 
съобщават, че техният износ 

се състои от стоки с 
висока добавена стойност 

Слабо участие на МСП 
и изпълнение на обществени 

поръчки 
 
 

 

 



 

 

 

Интернационализацията е ключов фактор за растежа и подобряването на конкурентоспособността на 
всички предприятия. Основните причини за нарастващата интернационализация на МСП са свързани 
с глобализацията и включват намаляване на пречките пред търговията, развитие на ИКТ, увеличаване 
на популярността на интернет решенията и електронната търговия, намаляване на транспортните 
разходи, създаване на международни бизнес мрежи, създаване на нови умения и компетентности, 
които дават възможност за по-бърз и по-лесен достъп на предприемачите до чуждестранните пазари и 
т.н.176 До дълго време малкият размер на едно предприятие се разглежда като пречка в процеса на 
интернационализация, тъй като малките предприятия обикновено не разполагат с информация и 
ресурси и всяка евентуална интернационализация на такова предприятие се разглежда като 
случайна.177Днес световната икономика създава възможности за по-малките предприятия да се 
възползват от бързо намиране, обработване и използване на информация за използване на нови 
продукти, знания и подходи към пазара. 

Поради това интернационализацията е от все по-голямо значение за растежа на МСП, особено в 
случай на ограничения в вътрешното потребление. Такъв е случаят с българския сектор на МСП — 
намаляването и застаряването на населението, както и най-ниските равнища на доходи в ЕС водят до 
малък пазарен размер с ниско равнище на потребление и покупателна способност и ограничени 
възможности за растеж. Освен това българските МСП извършват дейност при допълнителни пазарни 
ограничения, свързани с участието в обществени поръчки и използването на електронната търговия: 

• МСП, участващи в обществени поръчки, са 21,0 % (докато средната стойност за ЕС е 32,0 %), а 
делът на МСП в общата стойност на обществените поръчки е 32,6 % (средната стойност за ЕС е 
51,3 %).178 

• Онлайн износителите в ЕС представляват значително малка част от предприятията (3,4 %, докато 
средната стойност за ЕС е 8,4 %), делът на българските МСП, които продават онлайн, е 5,5 % (докато 
в ЕС той е 16,6 %), тези, които купуват онлайн (25,8 % в ЕС), а оборотът на МСП от електронната 
търговия е едва 2,0 % (докато средната стойност за ЕС е 10,3 %).179 

• Що се отнася до достъпа на МСП до единния пазар на ЕС, последните развития показват, че 
делът на българските МСП в промишлеността, изнасяща за ЕС, е 16,7 % (близо до средната стойност 
за ЕС от 16,6 %), докато делът на тези, които внасят от ЕС, е 19,7 % (под средната стойност за ЕС от 
26,6 %). 

• Положението с навлизането на търговията с държави извън ЕС е относително по-лошо — делът 
на българските МСП износители в промишлеността е 7,8 % (докато средният процент за ЕС е 9,8 %), 
а този на вносителите е 10,9 % (средната стойност за ЕС е 11,6 %).180 

Тези ограничения изискват прилагането на набор от политически мерки за ефективно насърчаване на 
интернационализацията на българските МСП и достъпа до важни пазари с понастоящем слабо 
навлизане. 

Съвременните концепции за интернационализация надхвърлят вноса и износа на продукция. Според 
проучване на Европейската комисия относно развитието на интернационализацията на МСП в ЕС тя 
включва всички видове дейности, които включват предприятията в комуникацията и сътрудничеството 
с международни партньори — износ и внос на стоки и услуги, (преки) чуждестранни инвестиции, 
международно сътрудничество, технологично сътрудничество и др.181 

                                                 
176 Дива, J. L., Wild, K. L. & Han, J. C. Y., 2010 г.Международен бизнес:Предизвикателството на глобализацията.5-то 
издание, Ню Джърси:Пиърсън 
177 Westhead, P., Wright, M. и D. Ucbasaran, 2001 г.Интернационализацията на новите и малките фирми:Основан на 
ресурсите преглед.Journal of Business Venturing, 16 (4), стр. 333—358. 
178 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 
Пак там. 
241 Европейска комисия, EIM Business & Policy Research, 2010 г.Интернационализация на европейските МСП.Брюксел:ГД 
„Предприятия и промишленост“ 
и промишленост. 



 

 

 

 

 

Достъп до чуждестранни пазари на български предприятия 

Външна търговия 

Динамиката на износа и вноса през последното десетилетие показва значително увеличение на обема 
на външната търговия. Общият износ на стоки и услуги е нараснал с 144,9 % за периода 2009—2018 г., 
повлиян от подобрената конкурентоспособност на българските предприятия и положителното 
икономическо развитие. Последното е повлияло и на вноса на стоки и услуги, който за същия период 
се е увеличил с 90,5 %. Въпреки това наблюдаваният растеж следваше забавяне на темпа на 
нарастване през периода 2011—2016 г., а динамиката на външната търговия доведе до отрицателен 
търговски баланс. През 2017 г. износът се е увеличил значително с 15,7 %, като тази положителна 
динамика е продължила и през 2018 г. (след това годишният растеж е бил 2,6 %). 
Международната търговия на българските предприятия непрекъснато нараства през последното 
десетилетие. Износът се е увеличил повече от два пъти от 2009 г. насам и МСП имат своята роля в 
този растеж 

  

 

Източник: НСИ 
 
 
 
 

Търговски баланс —• — растеж на износа,%  — ръст на вноса,% 

Географската структура на българската външна търговия показва силна европейска пристрастност. През 
2018 г. износът за държавите — членки на ЕС, представлява 67,3 % от общия износ, докато вносът в ЕС 
представлява 63,5 % от общия внос. Балканските страни (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна 
Македония, Сърбия и Турция) поддържат значителен дял във външната търговия на България: 9,3 % от 
общия внос и 11,6 % от общия износ. Държавите от ОНД (Общността на независимите държави, включително 
Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизката република, Молдова, Република Руска федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украйна) допринасят за 11,6 % от българския внос, докато износът 
на стоки и услуги за този регион е 2,7 % от общия износ. Изглежда, че всички други държави са по-малко 

Фигура 30 Износ, внос и търговски баланс на България за периода 2009—2018 г. (млрд. 
BGN) 
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важни индивидуални търговски партньори за българските предприятия, тъй като техният общ дял на вноса е 
15,6 %, а този на износа — 18,3 % 

 

През 2018 г. приблизително една трета от общия внос и износ са били свързани с държавите — членки 
на ЕС.Делът на балканските страни във външната търговия на България е около 10 %. 

Основните въпроси, на които трябва да се обърне внимание при изготвянето на политиките, са: 

 

• Кои пазари имат значителен потенциал за разширяване на българския износ? и 

• Какви количествени цели могат да бъдат постигнати чрез подкрепа на политиката? 

През периода 2009—2018 г. структурата на износа по продукти показа нарастващ положителен принос 
на машините и транспортното оборудване, които през 2018 г. обхванаха 22,6 % от общия износ. 
Увеличението на неговия дял е било с 5.7 процентни пункта, а общият темп на растеж на съответния 
износ е бил 228,1 %. Друга ключова продуктова група в структурата на износа са промишлените 
стоки, класифицирани главно по материали, които представляват 23,2 % от общия износ. 
Увеличението на този дял за целия период е било незначително (с 0.2 процентни пункта), въпреки че 
износът на тези промишлени стоки е отбелязал ръст от 147,2 %. Всички останали стоки се 
характеризират с положителна динамика на износа, с изключение на напитките и тютюна. 

През 2018 г. основните продукти в структурата на вноса изглежда са машини и транспортно 
оборудване (28,1 %), промишлени стоки, класифицирани главно по материали  (17,2 %), ихимически 
и свързани с тях продукти (14,0 %).Най-голямо намаление на дела на общия внос се наблюдава при 
минералните горива, смазочните материали и свързаните с тях материали — през 2018 г. 
неговият дял е бил 13,6 %, след намаление с 6.4 процентни пункта за периода 2009 г. — 
2018. Независимо от това вносът на тези продукти в стойностно изражение се е увеличил с 29,2 % за 
същия период. 

Фигура 31 — Износ и внос по основни страни партньори на България през 2018 г.,% 
 

 

ЕС ■ Балкански държави (държави, които не са членки на ЕС) CIS ■ Друг източник: НСИ, собствени изчисления 



 

 

 

 

Фигура 32 Структура на износа и вноса по продукти (SITC) през 2009 г. и 2018 г.,% 

Exports Imports 

  
 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Последни данни за достъпа на МСП до пазари 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че 26,0 % от анкетираните МСП изнасят 
и 26,2 % внасят стоки и услуги. По-малките предприятия изнасят значително по-малко в сравнение с 
по-големите — 15,9 % от микро-, 32,0 % от малките и 69,8 % от средните предприятия съобщават, че 
са изнасяли стоки и услуги през последните 12 месеца. Подобен е случаят с вноса на стоки и услуги. 
 

През 2018 г. почти половината от износа и вноса се състояха от машини и транспортно 
оборудване и промишлени стоки. 

Основният въпрос, на който трябва да се обърне внимание при изготвянето на политиките, е: 

• За кои продукти има потенциал, както и капацитет за по-високо ниво на износ? 
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Фигура 33 Участие в търговски изложения, внос и износ на български МСП, 2020 г 

 
 
 

 
Средно всяко пето МСП (19,8%) е участвало в международни търговски панаири и изложения през 
2019 г. Както е показано на Фигура 35, микропредприятията са по-малко активни в това отношение в 
сравнение с малките и средните предприятия. 
 
 Повече от половината от МСП оценяват износа си с ниска (или по-скоро ниска) добавена стойност - 
55,2%, а останалата част от предприятията (44,8%) отчитат, че техният износ е с висока (или по-скоро 
висока) добавена стойност. 
 
Катоцяло около една трета от МСП извършват дейности, свързани с интернационализацията, но три 
вида изследвани дейности изглеждат по-популярни от останалите, а именно възприемането на 
чуждестранни практики, чуждестранни технологии и международни стандарти.182Както е показано на 
фигура 36, най-разпространената дейност е възприемането на чуждестранни практики в областта на 
управлението и маркетинга — едно от три предприятия е въвело такива практики, последвано от 
възприемането на чуждестранни технологии (за производство на продукти или предоставяне на услуги) 
и на международни стандарти, които понастоящем се използват съответно от една четвърт от 
предприятията. 

Далеч по-малко разпространение изглежда е трансферът на собствени управленски и маркетингови 
практики към чуждестранни предприятия (докладвани от едно на всеки десет предприятия), а броят на 
МСП, които са прехвърлили своите собствени технологии в чужбина, е още по-малък. Делът на 
чуждестранното участие в капитала (чрез дялово участие) или в управлението на МСП е много нисък, 
както и капиталовите инвестиции в чуждестранни предприятия. 

                                                 
182 Статистическите данни за надеждността на тази група въпроси са много високи (Alpha на Cronbach е 0.775). 
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Източник: Проучване на МСП за периода 2019—2020 г., PwC 

Ниското равнище на чуждестранно участие в капитала или в управлението на МСП определя 
ниската степен на възприемане на (водещи) чуждестранни технологии и добри практики, както и 
на международни стандарти. 

Всички те налагат допълнителни ограничения по отношение на дейностите по износ и достъпа до 
пазари, особено в случая на микро- и малките предприятия. 

Индекс на интернационализация на българските МСП 

През 2011,2012 г. и 2013 г. интернационализацията на българските МСП беше измерена чрез индекс, 
наречен индекс за интернационализация, който беше въведен в годишния анализ на МСП, възложен 
от ИАНМСП183184.Индексът определя предприятие с висока степен на интернационализация, ако то 
участва в специализирани международни прояви (търговски изложения, панаири и др.) с цел 
насърчаване на собственото му производство или поддържане на връзка с нови бизнес партньори, 
както и интензивен внос и износ на стоки и услуги. 

За целите на настоящия анализ е приложен същият индекс, така че за периода 2011—2020 г. може да 
се проследи определена динамика в това отношение. 

През последното десетилетие се наблюдава бавно постепенно подобрение на дейностите по 
интернационализация. Делът на МСП с много ниска степен на интернационализация е намалял от 
94,5 % през 2011 г. на 66,9 % в 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 През 2013 г. стойността на индекса за МСП беше изчислена само за производствените предприятия, поради което в 
настоящия анализ данните за сравнението включват само годините 2011, 2012 и 2020. 
184 Симеонова — Ганева, Р., Владимиров, З., Боева, М., Панайотова, Н., Ганев, К. и Пенева, R., 2011 г.Анализ на ситуацията и 
факторите за развитие на МСП в България:МСП в контекста на кризата.София:Агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
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Фигура 34 Дейности на българските МСП, свързани с интернационализацията 



 

 

 

Фигура 35 Разпределение на МСП (%) по категории индекси за интернационализация (2011, 2012 
и 2020 г.)  

 

 

Понастоящем едно от всеки три МСП се характеризира със сравнително по-високо равнище на дейност 
по интернационализация. 
През периода 2011—2020 г. се наблюдава растеж за категорията предприятия с доста ниско 
равнище на такава активност (от 3,0 % на 9,4 %), за тези с умерено равнище (от 2,0 % на 13,5 %) и 
за тези с доста високо равнище на дейност в международен план (от 0,2 % на 5,6 %). Общото 
увеличение в тези три категории възлиза на 23.3 процентни пункта, което показва нетна положителна 
промяна във всяко четвърто предприятие. 

Единствената наблюдавана отрицателна тенденция е тази за категорията индекс много високо ниво 
на дейност по интернационализация, която е намаляла с 1.3 процентни пункта от 2012 г. до 2020 г. 

Както е показано на фигура 38, микропредприятията обикновено са значително по-малко 
интернационализирани, отколкото по-големите. 
Понастоящем средната стойност на индекса за интернационализация за микроМСП е 12.7 — около три 
пъти и половина по-ниска от средната стойност за средните предприятия (44.1 г.) и приблизително два 
пъти по-ниска от тази за малките предприятия (23.8 г.). Следва да се отбележи, че през периода 2011—
2020 г. се наблюдават някои спадове на средния индекс. От една страна, най-големият спад е в 
средната стойност на индекса за микропредприятията, следван от този за средните предприятия. От 
друга страна, средната стойност за малките предприятия леко се е увеличила. 
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Фигура 36 Средни стойности на индекса за интернационализация по класове по размер на 
предприятието (2011, 2012 и 2020) 

 

 
Ако обаче използваме 2012 г. за базова година за сравнение, тенденцията показва доста значителен 
спад в средните стойности за всички класове по размер. Средно се наблюдава влошаване на 
дейностите по интернационализация на всички МСП. 

Анализът по региони показва, че за периода 2011—2020 г. се наблюдава подобрение в дейността по 
интернационализация в два български региона (ниво NUTS 2), а именно Югозападен и Северозападен 
(където промяната е наистина значителна), докато във всички останали региони се наблюдава спад в 
средната стойност на индекса за интернационализация. Понастоящем регионът с най-ниско равнище 
на тази дейност е Югоизточен и с най-високо равнище — южноцентралният регион. Въпреки това през 
2020 г. разликите между регионите са относително малки. 
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Фигура 37 Средни стойности на индекса за интернационализация по региони (2011,2012 г. и 
2020 г.) 

 

 

2011 2012 2020 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления
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Профил на МСП износители 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че образователното 
равнище на собственика е от значение за успешното осъществяване на износа — 85,0 % от 
предприемачите, чиито МСП са изнасяли продукти или услуги през последните 12 месеца, 
притежават бакалавърска или магистърска степен *.Предприемачите износители 
определят своите стопански дейности като свързани с технологичното предприемачество 
(53,6 %), както и с дигиталното предприемачество (16,7 %).Полът, възрастта, регионът и 
видът на селището изглежда нямат статистически значимо въздействие върху дейностите 
по износ. 

МСП, които са регистрирали износ през 2019 г., имат следния профил: 

- Всяка четвърта от тях извършва дейност в производствения сектор (25,6 %); 

- Всяка трета от тях е микропредприятие (34,3 %) и всяко четвърто — средно 
предприятие (27,6 %). 

Освентова, както е показано на фигура 40 по-долу, успешният износ до голяма степен е 
свързан с цялостното развитие на конкурентоспособността на равнището на 
предприятието. По-специално, факторите, които са от най-голямо значение, са: достъп до 
финансиране, дигитализация и приемане на ИКТ, регистрация на търговски марки и патенти 
и иновационни дейности. 

Независимо от това, най-влиятелният определящ фактор е интензивността на дейностите 
по интернационализация — налице е силна връзка между участието на МСП в 
чуждестранни изложения/панаири и осъществяването на техния износ и внос. 

* Забележка: Представените характеристики на профила са статистически значими на ниво < 0.05 (въз основа 
на чи-квадрат тест). 

Фигура 38 Средни стойности на индексите за конкурентоспособност на МСП износители и 
неизносители (2020) 
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Пречки и определящи фактори за по-добър достъп до пазарите 

Пречки и пречки 

Сред основните пречки пред интернационализацията на МСП в ЕС, които се потвърждават от 
настоящия анализ, са следните: високи разходи за получаване на достъп до чуждестранни пазари, 
проблеми с недостатъчните финансови ресурси, трудности при получаването на достъп до 
информация, липса на подкрепа от страна на публичните институции и пречки, свързани с 
транспортната инфраструктура и договорености. 

Наличието на адекватна информация относно програмите за насърчаване на 
интернационализацията на предприятията все още е ниско за предприятията в България — около 
един от всеки четири МСП съобщава, че BSMEPA ефективно подкрепя техните дейности (23,1 %), 
докато 76,9 % от предприемачите заявяват, че информацията и обществените услуги на тези основни 
публични институции не предоставят подкрепа на своите предприятия. Тези пречки водят до 
относително ниски и намаляващи равнища на участие в международни търговски изложения и 
панаири. 

Освен тези външни за предприятията пречки, капацитетът за износ на българските предприятия също 
се влияе от ключови вътрешни фактори, а именно производителността на труда и общата 
конкурентоспособност на МСП.Ниското равнище на производителност на труда се дължи пряко на 
остарелите машини и технологии, използвани в предприятията. Общата конкурентоспособност се 
отнася до всички фактори, обсъдени в настоящия анализ (достъп до финансиране, дигитализация и 
умения и иновационни дейности), но най-признатата от всички предприятия е липсата на човешки 
ресурси и недостигът на специфични умения и компетентности, които възпрепятстват растежа на 
предприятията и разрастването на пазара. Тъй като всяко предприятие в България се конкурира с 
всички МСП от ЕС-28 както на вътрешния, така и на европейския пазар, тези вътрешни фактори са от 
все по-голямо значение за развитието на сектора на МСП.185186 

Други вътрешни за предприятията пречки са липсата на умения и компетентности, необходими за 
успешна интернационализация (сред предприемачите, ръководителите и персонала) в области като 
маркетинг, пазарни проучвания и умения за анализ, търговски преговори, бизнес комуникации и др. 

Инакрая, ключов въпрос, който не бива да се подценява,187 е фактът, че износът се определя 
екзогенно в рамките на малка отворена икономика (като например българската).Това означава, че 
обемът на износа, включително този на МСП, е повлиян от бизнес циклите и пазарните тенденции в 
икономиките на българските търговски партньори и на международните пазари (например спад в 
темпа на растеж на ЕС би оказал въздействие върху повечето пазари, свързани с българската 
икономика, и впоследствие неизбежно би засегнал вътрешното икономическо развитие, включително 
обема на вноса и износа, както и търговския баланс на страната). 

Що сеотнася до достъпа до националните пазари на българските МСП, най-често докладваните 
проблеми188 включват ограничено участие в обществените поръчки, относително ниски равнища на 
доходите (особено в по-слабо развитите региони), застаряване на потребителите с още по-ниски 
доходи, недостатъчно развита пътна инфраструктура и транспортни услуги, липса на върховенство 
на закона на местно равнище и наличие на нерегистрирана икономика и др. някои от тези пречки 
могат да бъдат преодолени чрез подходящи политики в краткосрочен план, някои от тях изискват 
дългосрочна стратегия. Независимо от това, от най-голямо значение за изготвянето на политиките са 
интервенциите, насочени към по-високо равнище на участие в обществените поръчки, което би могло 
значително да подобри достъпа на българските МСП до националните пазари. 

Фактори, които биха могли да предизвикат интернационализация на МСП 

Емпиричните доказателства189 показват, че едно международно предприятие обикновено започва да 
бъде предприятие със стандартна първа стъпка — първо, то трябва да внася продукти и услуги, преди 

                                                 
185Европейска комисия, EIM Business & Policy Research, 2010 г.Интернационализация на европейските МСП.Брюксел:ГД 
„Предприятия и промишленост“. 
186 Тези заключения се основават на констатациите от качественото проучване, проведено за целите на настоящия анализ 
(поредица от задълбочени регионални интервюта с представители на МСП). 
Кактообикновено се187 прави в процеса на определяне на целите на политиката по отношение на насърчаването на 
износа. 
188 Въз основа на констатациите от проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 
189 Въз основа на резултатите от проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 

 



 

 

 

 

да изнася такива продукти и услуги. Поради това насърчаването на износа следва да отчита и 
дейности, които водят до по-висока степен на интернационализация, а не непременно до по-високо 
равнище на износ. Тези дейности могат да бъдат свързани с търсене на информация, 
идентифициране и комуникация с потенциални търговски партньори (както по отношение на вноса, 
така и на износа) и биха могли да допълнят традиционната подкрепа за популяризиране на 
произведените стоки и услуги от българските МСП.Обосновката на такъв по-широк подход е 
представена от констатациите в настоящия анализ — те показват, че две трети от българските МСП 
се характеризират с много ниска степен на интернационализация — най-вече поради факта, че не са 
в състояние да преодолеят описаните по-горе пречки. 
Решаващ фактор за преодоляване на отрицателните тенденции е предоставянето на помощ за 
намиране на чуждестранни партньори и съответната информация за конкретни нетарифни бариери 
на различни чуждестранни пазари, както и подкрепа за използването на възможностите за електронна 
търговия. Интернет решенията и онлайн търговията биха могли да допринесат за преодоляването на 
някои от ограниченията (особено тези, свързани с ниските доходи и недостатъчно развитата пътна 
инфраструктура и транспортни услуги, тъй като те позволяват достъп до други, по-развити пазари) и 
по този начин биха позволили на българските предприятия да увеличат продажбите си на нови 
вътрешни и външни пазари. Въпреки това основен проблем в развитието на електронната търговия 
е липсата на доверие у потребителите в качеството и сигурността на електронните търговски услуги 
и онлайн плащанията. поради това, на първо място, насърчаването на интернационализацията на 
МСП би могло да бъде мащабна политика за насърчаване на износа, включително: 

• предоставяне на адекватна и актуална информация за чуждестранните пазари; 

• ефективна подкрепа за участие в международни търговски мероприятия; 

• подкрепа за създаването на специализирани интернет портали за популяризиране на продукти и 

услуги на български предприятия; 

• насърчаване на електронната търговия сред по-малките МСП (включително мерки за повишаване 
на равнището на качество и сигурност на услугите за електронна търговия). 

Друг ключов въпрос за търговията на чуждестранните пазари е ограниченият производствен 
капацитет, който забранява на предприятията успешно да произвеждат и доставят търсените 
количества от своите продукти и услуги в дългосрочен план. До известна степен това ограничение 
може да бъде частично преодоляно чрез значителни инвестиции в съвременни машини, оборудване, 
нови технологии и дигитализация (които са признати за необходими за повечето МСП в България190). 

И накрая, решение за повишаване на равнището на интернационализация е предоставянето на 
обучения и насърчаването на специализирано формално (все пак практически ориентирано) 
образование за мениджърите и ръководния персонал в бизнес администрацията, стратегическото 
управление и др.

                                                 
190 Допълнителен анализ в това отношение е представен в раздела, посветен на иновациите и технологичното развитие, в 
настоящия аналитичен доклад. 



 

 

 

 
Дигитализация и умения 
 
Цифровизирането е процес на превръщане на информацията в цифров формат, докато 
дигитализацията се отнася до използването на дигитални технологии за промяна на бизнес модела 
и предоставяне на нови възможности за генериране на приходи и стойност191.От ключово значение 
е да се даде възможност за обработка на данни, цифрово съхранение и предаване, както и анализ 
на данни. Дигитализацията е в основата на по-нататъшното технологично развитие на всички 
икономически сектори, например чрез автоматизация на различните бизнес процеси и прилагане на 
решения, основани на ИИ..Предпоставките за дигитализация на сектора на МСП са използването на 
ИКТ и наличието на човешки капитал с добре развити умения в областта на ИКТ, аналитични умения, 
специфични професионални умения, както и „меки“ умения. Те осигуряват както самата 
дигитализация, така и ефективния принос на високотехнологичните приложения за резултатите на 
МСП от бизнеса. 

Фигура 39 Потенциални ползи за МСП от дигиталните технологии

 

 

По-добър достъп до 
умения и таланти — 
чрез социалните медии, 
инструменти за 
наемане на работа, 
възлагане на външни 
изпълнители и онлайн 
наемане на задачи 

По-голям достъп до 
пазарите — чрез 
интернет по целия свят 
при сравнително ниски 
разходи 

По-широк достъп до 
финансиране — чрез 
ИКТ технологии 

По-добро 
сътрудничество и 
комуникация — 
преодоляване на 
липсата на време, 
ресурси или връзки

 

 
 

По-широко 
разработване на 
продукти — например 
краудсорсинг чрез 
интернет 

Намаляване на 
административната 
тежест — например 
чрез услуги на 
електронното 
управление

 

Източник: ОИСР, 2017 Г.

 

 

 

 

                                                 
191 „В:Речник на Гартнер.2020.Дигитализацията.[онлайн] На разположение на 
адрес:<Https://www.gartner.com/en/information- Технология/глосар/дигитализация>. 

 
 

По-голям достъп до 
технологии и приложения 
— чрез услуги „в облак“ 
(включително анализ на 
големи информационни 
масиви) 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization


 

 

 

 

Използване на ИКТ от българските МСП  

 
 Основни проблеми 
Недостатъчно развити умения на човешките ресурси в областта на ИКТ 

Недостатъчно разбиране на същността и ползите от дигитализацията на управленско равнище 

Липса на информация относно ползите и ограниченията от прилагането на най-новите технологии 

(изкуствен интелект, аналитични решения и др.) 

Липса на доверие в дигиталните технологии, както и опасения във връзка със сигурността на 

данните и неприкосновеността на данните 

Липса на вътрешен експертен опит в областта на дигитализацията, липса на инфраструктура, 

свързана с дигитализацията 

 Установени нужди 

Необходимост от обучение (включително онлайн обучение) 

Необходимост от стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения 

Необходимост от повишаване на осведомеността на собствениците и управителите на МСП относно 

дигитализацията на предприятиятаНеобходимост от споделяне на добри практики и поставяне на 

по-силен акцент върху дигиталните приложения и аналитичните решения при обучението на 

специалисти във всички професионални областиНеобходимост от кампании за повишаване на 

осведомеността и обучение относно нормативната уредба в областта на киберсигурността и 

неприкосновеността на данните, свързаните с нея рискове и стратегии 

Необходимост от засилване на ролята на центровете като доставчици на подкрепа и консултации, 

по-специално дигиталните иновационни центрове. 

Международни данни за дигиталната икономика в България 

Според последното издание на индекса за навлизането на дигиталните технологии в икономиката и 
обществото (DESI) и неговите показатели, свързани с дигиталните технологии, през 2019 г. България 
е най-слаборазвитата държава — членка на ЕС. Наблюдава се леко увеличение на резултата на DESI 
за България през периода 2017—2020 г., но стойностите му са далеч под средните за ЕС-28 в 
областта на дигиталните технологии и конкурентоспособността в областта на дигиталите технологии. 

България отчита най-ниските равнища на свързаност (въз основа на показатели, свързани с 
използваните видове широколентов достъп)192193 и интегриране на дигиталните технологии (въз 
основа на показатели, свързани с бизнес дигиталните технологии, електронната търговия и 
електронния обмен на информация)194 сред всички държави — членки на ЕС, и заема предпоследно 
място в използването на интернет195 (следвано по-скоро от Румъния). 

За периода 2014—2019 г. най-значителните положителни развития в България, посочени в DESI, са 
в областта на свързаността и дигиталните обществени услуги196.Въпреки това последните имат 

                                                 
Индексът DESI192 се състои от шест компонента, а именно:Свързаност, човешки капитал/дигитални умения, използване на 
интернет услуги от гражданите, интегриране на дигиталните технологии от предприятията, дигитални обществени услуги, 
научноизследователска и развойна дейност ИКТ 
193 Измерението „свързаност“ измерва разгръщането на широколентовата инфраструктура и нейното 
качество.Достъпът до бързи и свръхбързи широколентови услуги е необходимо условие за конкурентоспособността. 
194 Измерението „Интеграция на дигиталните технологии“ измерва дигитализацията на предприятията и електронната 
търговия.Чрез въвеждането на дигитални технологии предприятията могат да повишат ефективността, да намалят 
разходите и да ангажират по-добре клиентите и бизнес партньорите.Освен това интернет като търговски обект предлага 
достъп до по-широки пазари и потенциал за растеж. 
195 Измерението „Използване на интернет услуги“ е свързано с различни онлайн дейности, като например 
потреблението на онлайн съдържание (видеоматериали, музика, игри и др.), както и онлайн пазаруване и банкиране. 
196 Измерението „Дигитални обществени услуги“ измерва дигитализацията на обществените услуги, като поставя акцент върху електронното управление и 

електронното здравеопазване.Модернизирането и дигитализацията на обществените услуги може да доведе до повишаване на ефективността както за 



 

 

 

значителен потенциал за развитие, особено на регионално и местно равнище, тъй като България има 
един от най-ниските резултати по индекса за предоставяне на държавни услуги онлайн в ЕС197198.Най-
голямата разлика в сравнение със средните нива за ЕС се отнася до интегрирането на дигиталните 
технологии, за които България не показва почти никакъв напредък през последните години. 

Въпреки това някои неотдавнашни данни от проучването на ЕИБ относно инвестициите за 2019 г. 
показват, че българските предприятия са относително добре развити в областта на интернет на 
нещата (ИН)199, но изостават в автоматизацията, усъвършенстваната роботика, когнитивните 
технологии и разширената или виртуалната реалност. 

Един от определящите фактори за това изоставане в сравнение с всички други държави от ЕС е 
продължаващото от 2014 г. насам ниско равнище на придобиване на умения на потребителите на 
интернет, както и напреднали умения и развитие — България е на последно място по отношение на 
компонента „Човешки капитал“ на DESI.В съответствие с тези констатации на DESI други източници 
също разкриват съществени проблеми с наличните човешки ресурси: 

• Повечето МСП в проучването на инвестициите на ЕИБ (85,0 %) посочват, че наличието на 
квалифициран персонал представлява дългосрочна пречка за тяхното развитие. 

• В информационния документ за SBA от 2019 г. се посочва, че делът на българските МСП с 
експерти в областта на ИКТ е 18,7 % (подобно на средната стойност за ЕС-28 от 18,0 %), докато 
делът на МСП, предоставящи обучение по ИКТ на служителите, е доста по-нисък — 8,0 % (докато 
средната стойност за ЕС-28 е 21,2 %). 
 
Таблица 27 Данни от DESI за България и ЕС-28 (2017—2019 г.) 
  

България ЕС-28 
 

rank score score 

DESI 2019  28 36.2 52.5 

DESI 2018  26 35.5 49.8 

DESI 2017  27 32.4 46.9 

Source: EC, Digital Scoreboard 

Фигура 40 Избрани компоненти на DESI във всички държави — членки на ЕС, 2019 г. 
(индексни стойности) 

Source: 
EC, Digital Scoreboard 

 
 
 

                                                 
публичната администрация, така и за гражданите и предприятията. 
197 Официален уебсайт на Европейската комисия.2019.Индексза навлизането на дигиталните технологии в икономиката и обществото (DESI) — Изграждане на 

цифровото бъдеще на Европа — Европейска комисия.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi> 

Група на198 ЕИБ, 2019 г.Проучване на групата наЕИБ относно инвестициите и инвестиционното финансиране за 2019 г.Преглед по 

държави:България.Проучване на инвестициите на ЕИБ (EIBIS).Люксембург:Група на ЕИБ. 
199 Интернет на нещата е система от взаимосвързани изчислителни устройства, механични и дигитални машини, предмети, животни или хора, които са снабдени с 

уникални идентификатори (UID) и способността за предаване на данни по мрежа, без да е необходимо взаимодействие човек-човек или човек — компютър.В 

проучването на ЕИБ приложенията на интернет на нещата са определени като свързани с интернет устройства, превозни средства и уреди, които могат да събират и 

споделят данни, без да е необходимо човешко взаимодействие.(ЕИБ, 2019 г., стр. 1) 
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Фигура 41 Динамика на компонентите на DESI за България, 2014—2019 г. (стойности на 
индекса) 

 

 

Последни данни за прилагането на ИКТ от страна на МСП 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия анализ, е 
съсредоточено върху специфичните за българския контекст приложения на ИКТ (които, в допълнение 
към установените показатели на ЕС, предоставят по-подробно проучване на дигитализацията). 
Резултатите от него показват, че малко над половината от предприятията имат свой собствен уебсайт 
и профил на дружеството в социалните мрежи. Наличието на електронен подпис на управителите и 
собствениците е доста популярно сред МСП — 76,5 % използват такъв. Най-популярното интернет 
приложение понастоящем е интернет/мобилното банкиране — 82,5 % го използват (независимо дали 
са активно банкиране чрез него или не). Все още обаче предстои да бъдат разработени варианти за 
електронна търговия — 37,3 % от МСП използват онлайн поръчки и продажби на фирмени продукти 
и услуги, а наличните решения за получаване на плащания чрез онлайн услуги (ePay, PayPal и др.) 
се използват от 28,4 %. 

Фигура 42 Използване на свързани с интернет приложения от МСП 

 

 

 

Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 
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Използването на автоматизирани системи за контрол от страна наМСП е доста слабо. Най-често 
използваните системи за информационна сигурност200 (43,7 % от предприятията съобщават, че 
използват такива системи), счетоводни системи за управление (43,3 %) и системи за управление на 
складове, продукти и материални запаси (36,4 %).Между 12,0 % и 15,0 % от МСП посочват, че 
използват други видове автоматизирани системи (CRM, HRM, SCM, ERP и др.).Почти половината от 
предприятията (47,8 %) съобщават, че разполагат със софтуерни решения, специално пригодени към 
тяхната стопанска дейност, за да подпомагат частично или изцяло производствения процес. 
 

 

Фигура 43 Използване на автоматизирани системи за контрол от МСП  

 

 

Source: 2019 – 2020 PwC SMEs Survey 

 

 

 

 

                                                 
200 Криптиране, защитна стена, резервни архиви и др. 
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Индекс за ИКТ на българските МСП 

През 2011,2012 г. и 2013 г. използването на201 ИКТ от българските МСП беше анализирано чрез 
индекса за ИКТ, който беше въведен в годишния анализ на МСП, възложен от BSMEPA202.Индексът 
определя предприятие с високо равнище на използване на ИКТ като такова, което е въвело (почти) 
всички съвременни и най-популярни на световно равнище интернет приложения и автоматизирани 
системи за контрол. 

За целите на настоящия анализ е приложен същият индекс, така че за периода 2011—2020 г. може 
да се проследи определена динамика в това отношение. 

Въпреки че показателите DESI отбелязват значително забавяне и изоставане на българските МСП в 
сравнение с МСП в ЕС, общото използване на ИКТ в сектора се е подобрило. През последното 
десетилетие се наблюдава напредък при микро-, малките и средните предприятия. 

През 2011, 73,5 % от МСП са имали много ниско равнище на дейност в областта на ИКТ, докато в 
началото на 2020 г. техният дял е бил почти три пъти по-малък (27,2 %). Понастоящем около едно от 
всеки десет предприятия има доста високо равнище на дейност в областта на ИКТ (9,7 %), а 
приблизително една на всеки двадесет предприятия има много високо равнище на дейност в областта 
на ИКТ (4,0 %).През годините се наблюдава постоянен преход към по-интензивно използване на ИКТ 
от предприятията. 
 

 

2011 2012 2020 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 

По-малките предприятия продължават да са с относително по-ниско ниво на използване на ИКТ в 
сравнение с по-големите предприятия. През последното десетилетие средната стойност на индекса 
за ИКТ се е удвоила за микропредприятията (от средна стойност от 13 до средна стойност от 31), но 
средно тяхната дейност все още е на доста ниско равнище. Същата тенденция е следвана от малките 
предприятия — средната стойност на индекса се е повишила от 22 на 42 за периода 2011—2020 г. и 
се наблюдава промяна към умерено равнище на активност в областта на ИКТ.В противовес на това 
навлизането на ИКТ сред средните предприятия не се е увеличило през наблюдавания период. Тези 
предприятия не показват значително подобрение в това отношение — наблюдава се незначително 
увеличение на средните стойности на индекса (от 56 на 57), което ги поставя в същата категория 
индекси като малките предприятия.

                                                 
201 През 2013 г. стойността на индекса за МСП е изчислена само за производствените предприятия. 
202 Симеонова — Ганева, Р., Владимиров, З., Боева, М., Панайотова, Н., Ганев, К. и Пенева, R., 2011 г.Анализ на ситуацията 
и факторите за развитие на МСП в България:МСП в контекста на кризата.София:Агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

Фигура 44 Разпределение на МСП (%) по категории индекси за ИКТ (2011, 2012 и 2020 г.) 
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Фигура 45 Средни стойности на индекса за ИКТ по класове по размер на предприятието (2011, 
2012 и 2020) 
 

 

 
 
За периода 2011—2020 г. се наблюдава общо подобрение в използването на ИКТ във всички 
български региони (ниво NUTS 2). Понастоящем регионът с най-ниско равнище на използване на ИКТ 
е Северозападен и с най-висока средна стойност на индекса — Югозападен. Неравенството между 
тези два региона е значително — средните стойности на индекса на първите са 60 % от тези на 
вторите. През 2020 г. МСП във всички региони продължават да са с доста ниско равнище на дейност 
в областта на ИКТ, с изключение на тези в Югозападния регион, където МСП показват умерено ниво 
на активност в областта на ИКТ. 
 

Тези данни поставят Северозападния регион на последно място, а Югозападният регион — 
използването на ИКТ не е изключение по отношение на наблюдаваните регионални 
неравенства. 
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Фигура 46 Средни стойности на индекса за ИКТ по региони (2011, 2012 * и 2020 г.) 

 

 
Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления * Забележка: 
няма налични данни за 2012 г. за три от регионите 

Предизвикателства и детерминанти на дигитализацията 

Пречки и предизвикателства 

МСП са изправени пред редица пречки при възприемането на ИКТ и други дигитални технологии203, 
като например: 

• Ограничен човешки и организационен капитал; 

• Липса на квалифицирани кадри за работа с нови дигитални технологии; 

• Липса на ресурси за прилагане на дигитални решения и за обучение на необходимите работещи 

в областта на ИКТ; 

• Липса на управление, което може да помогне на МСП да се възползват максимално от новите 

технологии; 

• Липса на подходящи (отворени) стандарти и страхове от зависимост от продавача, което често 

се дължи на патентовани решения; 

• Липса на ноу-хау за авангардни ИКТ, като например изчисления в облак, анализ на данни и 

                                                 
203 ОИСР, 2017 Г.Ключови въпроси за цифровата трансформация в Г-20.Берлин:ОИСР. 
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интернет на нещата; 

• Липсата на доверие в дигиталната икономика до голяма степен се дължи на нарастващите 

рискове за дигиталната сигурност и нарастващата сложност на заплахите за дигиталната сигурност; 

• Опасения за сигурността на данните и кибернетичната сигурност, както и за неприкосновеността 

на данните, включително такива, свързани с ОРЗД; 

• Недостиг на знания и осведоменост за новите възможности за бизнес, предлагани от 

дигитализираните предприятия и работа. 

 

Основна констатация въз основа на проведените проучвания на МСП е, че по-малките предприятия 
се оказват по-гъвкави за промяна, когато става въпрос за приемане на ИКТ.204205Те са по-готови да 
направят вътрешни промени в процесите и структурите, необходими за реализиране на ползите от 
електронната търговия (също и поради факта, че разполагат с доста ограничени ресурси за 
традиционната дистрибуция на продукти).Ако предприятията прилагат други дигитални технологии, 
това би могло да доведе до подобрена ефективност на производствените процеси и способност за 
иновации на продукти и бизнес модели (включително използване на блокови вериги и ИИ, ВИТ в облак 
и високопроизводителни изчислителни технологии за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност).Предимство в това отношение е, че средно едно по-малко предприятие се 
нуждае от по-малко финансиране, за да въведе дигитално решение, за разлика от средните 
предприятия, за които разходите са много по-високи. 
Като цяло българските МСП все още имат резерви по отношение на дигитализацията на своите 
процеси и услуги. Една от причините за тези нагласи е, че те трудно биха могли да си позволят такива 
допълнителни инвестиции. 
Друга причина е фактът, че много предприятия не разполагат с подробни оценки на ползите и ползите 
от потенциалната дигитализация. 

Въпреки това възприятията на предприемачите за дигиталицията се развиват — от наличието само 
на уебсайт до интензивни приложения за електронна търговия, системи за ERP, автоматизация и 
решения, основани на ИИ.Основна пречка за предприятията с високо равнище на осведоменост в 
областта на ИКТ е предизвикателството да се интегрират съществуващите операционни системи с 
модерни системи, което изисква висококвалифицирани човешки ресурси както на управленско, така 
и на оперативно равнище, добре разработена дигитална стратегия и достатъчно финансиране. 

На равнище ЕС традиционните МСП също изпитват трудности при възприемането на дигитален 
бизнес. Стратегията на ЕК за МСП за устойчива и цифрова Европа предвижда засилване на ролята 
на дигиталните (цифровите) иновационни центрове (ЦЦИ) в това отношение. Ролята на ЦЦИ ще бъде 
да подкрепят МСП чрез предоставяне на практическа и целенасочена помощ за дигитализацията. 
Освен това ЦЦИ ще работят, за да гарантират, че структурите за подкрепа са свързани и 
следователно достигат до по-голям брой МСП.ЕС подкрепя сътрудничеството между центровете за 
дигитални иновации за създаване на общоевропейска мрежа и за улесняване на трансфера на знания 
между регионите206. 

ЕК проведе няколко програми за обучение за нови ЦЦИ, един от които е проектът 
„Интелигентни фабрики в новите държави членки“.34 ЦЦИ от 13 държави членки в 
Централна и Източна Европа бяха избрани и получиха наставнически и обучителни сесии 
по различни теми (напр. участие на пазара, разработване на услуги & оценка на 
способностите, разработване на бизнес модели и др.).Българският център за иновации и 
технологии — Българският дигиТесН4.0, Innocenter BG и InnoSmartVarna (ISV) бяха 
участници в проекта от България.

                                                 
204 Тези заключения се основават на констатациите от качественото проучване, проведено за целите на настоящия анализ 
(поредица от задълбочени регионални интервюта с представители на МСП). 
205 Европейска комисия, 2020 г.Стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа.Брюксел:Европейска комисия. 
206 Официален уебсайт на Европейската комисия.2018.34 нови дигитални иновационни центъра, избрани да 
участват в програма за обучение.[онлайн] На разположение на адрес:< https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/34-new-digital-innovation-hubs-selected-Програма за обучение заучастие >. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/34-new-digital-innovation-hubs-selected-participate-training-programme


 

 

 

 

 

Фактори и движещи сили за развитието на ИКТ 

Факторите, влияещи върху цифровата трансформация/приемане, са207: 

• Ангажираност на висшето ръководство, тяхното ниво на познания и осведоменост в 
областта на информационните технологии и отношението им към иновациите и 
цифровата трансформация; 

• Наличието на квалифициран персонал, което се отразява както на бързината, така и на 
равнището на дигитализацията; 

• Достъп до финансиране и/или налични финансови и технологични ресурси. 

Пазарният натиск е сред най-значимите фактори за развитието на ИКТ.От една страна, клиентите 
могат да подтикнат МСП да приемат дигитални и електронни бизнес решения, така че 
предприятията да станат съвместими с дигиталните системи на своите клиенти. От друга страна, 
силната конкуренция от страна на други предприятия би могла да доведе до приемането на много 
по-бързо нови инструменти и технологии в областта на ИКТ.Поради това по-високото равнище на 
използване на ИКТ в сектора на МСП и в икономиката би могло да бъде една от основните движещи 
сили за повече предприятия, които ще използват дигиталните технологии. 

Изискванията заинституционална рамка и административни процедури също биха могли да 
принудят предприятията да се дигитализират. В това отношение въвеждането на все повече 
изисквания и практики за електронно управление по отношение на софтуерните приложения, 
цифровата информация и свободно достъпните данни впоследствие ще доведе до модернизиране 
на ИКТ от името на МСП. 

Основно съображение за връзката и взаимозависимостта между иновациите, технологичното 
развитие и дигитализацията. Нито една от тези дейности не е почти възможна без останалите. 
Следователно пазарното стимулиране на предприятията за иновации, както и прилагането на 
ефективни политически стимули за научноизследователските и развойни дейности биха довели до 
по-високо равнище на дигитализация. 

Инакрая, ключова движеща сила за развитието на ИКТ е нивото на осведоменост и конкретните 
прогнози на МСП по отношение на свързаните с това разходи и ползи. След като дадено 
предприятие признае, че ИКТ решенията ще увеличат значително неговата производителност и 
конкурентоспособност, както и резултатите от неговата стопанска дейност, то става доста твърдо 
решено да направи необходимото за постигане на съответната цифрова трансформация. 
  

                                                 
207 Вентилатор, Q., 2016 г.Фактори, засягащи приемането на дигиталния бизнес:Доказателство от Австралия.Global 
Journal of Business Research, 10 (3), стр. 79—84. 

 



 

 

 

 

 Човешки капитал в българските МСП 

  

 
 Основни проблеми    Идентифицирани нужди

 

Съществува добре разпознаваем сегмент от бизнес 

лидери на МСП, които са пасивни по отношение на 

дейностите за развитие на човешките ресурси, 

включително повишаване на квалификацията и обучение 

Съществуват времеви и финансови ограничения, 

наложени върху вземането на решения в предприятията 

по отношение на обучението на ръководители и/или 

служители 

Липса на адекватна оценка по отношение на нивото на 

развитие на определени умения и компетентности 

Липса на финансиране за високоспециализирано обучение 

в чужбина (което е единствената възможност за 

напреднало обучение и няма алтернатива в страната) 

Необходими са оценки на нуждите от

необходимост от обучение, така че да се определят точно 

целевите групи за обучение и техните потребности от 

обучение при разработването на политики 

Необходимост от кампании за повишаване на 

осведомеността, насърчаващи ролята на обучението и 

образованието 

Необходимост от онлайн платформи за обучение и 

курсове за предоставяне на обучение по всяко време, 

навсякъде, на достъпна цена, с постоянно качество 

Необходимост от онлайн инструменти за оценка на 

степента на развитие на ключови умения и 

компетентности; 

Необходимост от стандарти и процедури за валидиране на 

придобитите умения след обучението 

Необходимост от финансов инструмент за подкрепа на 

високоспециализирано обучение в утвърдени 

чуждестранни институции/организации 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Международни данни за уменията и обучението в България 

Недостигът на работна ръка постепенно нараства през последното десетилетие както в ЕС, така и в 
България. През 2017 г. въпросът придобива все по-голямо значение — делът на работодателите, 
които го докладват като ограничаващ фактор за своите икономически дейности, надхвърли 
равнището си отпреди кризата през 2008 г. Този проблем обаче е много по-тревожен за българските 
предприятия, отколкото за тези в ЕС.Като се има предвид отрицателното демографско развитие в 
България, което представлява допълнително ограничение на потенциалното предлагане на работна 
ръка, недостигът на работна ръка вероятно ще продължи да оказва влияние върху растежа на МСП 
в страната.  

Почти половината от МСП са завършили 
вътрешно обучение през 2019 г. (49 %)

Повече от една трета от МСП са провели
външно специализирано обучение в 

професионалната сфера
на дружеството (38 %)

16 % от МСП са преминали обучения в областта 
на ИКТ

43 % от МСП използват онлайн платформи за 
обучение за повишаване на уменията на служителите



 

 

 

Фигура 47 Дял на работодателите, които съобщават за недостиг на работна ръка като пречка 
за тяхната дейност 

                                                                                                
Сравнение между България и ЕС-28 

  
Source: NSI, Eurostat, own calculations 

 

 

През 2018 г. резултатите на страната бяха сред най-слабите в ЕС по отношение на наличието и 
развитието на умения:208 

• Делът на МСП, които са обучили своите служители, е 42,2 % (спрямо средната стойност за ЕС от 
72,6 %); 

• Делът на МСП, предоставящи обучение за придобиване на умения в областта на ИКТ на своите 
служители, е едва 8,0 % (докато средната стойност за ЕС е била 21,2 %). 

Процентът на МСП, които наемат специалисти в областта на ИКТ, обаче е 18,7 %, което е малко по-
високо от средното за ЕС от 18 %. 

През 2019 г. наличието на квалифициран персонал и несигурността относно бъдещето остават двете 
най-често посочвани пречки пред инвестициите в България (съответно с 86,0 % и 74,0 % от 
предприятията) и в целия ЕС (съответно с 77,0 % и 72,0 % от предприятията).209 

Актуални данни за уменията и компетентностите на ръководителите и служителите на МСП 

Проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че по-голямата част от МСП считат 
нивото на квалификация на служителите в предприятието за достатъчно добро, както и тяхното ниво 
на осведоменост за добрите практики в сектора — съответно 70,2 % и 76,8 %. 

Предприемачите не считат, че техният персонал притежава развити умения в следните проучени 
области на компетентност: 

• Две от всеки три МСП съобщават, че не са (добре) развити умения за кандидатстване за 
обществени поръчки (67,5 % — значително повече от дела на тези, които показват развити умения в 
тази област — 18,0 %). 

• 61,4 % от МСП съобщават, че не са (добре) развити умения за кандидатстване за европейски 
проекти и програми (много по-нисък е делът на тези, които показват развити умения в тази област — 
23,9 %). 

• Не (добре) развити умения за разработване на маркетингови стратегии и планове за действие се 
отчитат от 47,5 % от МСП (значително по-високи от тези, които показват развити умения в тази област 
— 29,1 %). 

• Почти половината от МСП съобщават за (добре) развити умения в областта на управлението на 
иновациите и разработването на нови продукти и идеи — 47,5 % (много по-висок от дела на тези, 
които показват развити умения в тази област — 27,6 %). 

• 42,6 % от МСП (повече от тези, които показват развити умения в тази област — 33,4 %) 
съобщават, че не са (добре) развити умения в разработването на стратегии за човешките ресурси. 

                                                 
208 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 
Група на209 ЕИБ, 2019 г.Проучване на групата наЕИБ относно инвестициите и инвестиционното финансиране за 
2019 г.Преглед по държави:България.Проучване на инвестициите на ЕИБ (EIBIS).Люксембург:Група на ЕИБ. 
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• 39,5 % от МСП съобщават за (добре) развити умения в управлението на кризи (подобно на дела 
на тези, които показват развити умения в тази област — 40,3 %). 

• Не (добре) развити умения за разработване на бизнес стратегии и планове се отчитат от 35,1 % 
от МСП (малко по-нисък от дела на тези, които показват развити умения в тази област — 41,1 %). 

Въпреки че дейностите на МСП разкриват доста ниска степен на развитие на всички анализирани 
фактори на конкурентоспособността, самооценката на уменията и компетентностите показва, че 
предприемачите считат, че техните организации имат доста развити човешки ресурси в много 
области: 

• Наличието на (добре) развити умения за работа в офиси се съобщава от две от всеки три 
предприятия — 65,5 % от МСП (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази 
област, е 16,7 %). 

• Наличието на (добре) развити умения за специализирани софтуерни умения се отчита от повече 
от половината МСП — 56,0 % (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази 
област, е 24,2 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в кореспонденцията с предприятията отново се съобщава 
от повече от половината МСП — 53,8 % (докато делът на тези, които показват липса на развити 
умения в тази област, е 24,2 %). 

• Повече от половината МСП съобщават и за наличието на (добре) развити умения в областта на 
информацията и анализа на данни — 53,8 % (докато делът на тези, които показват липса на развити 
умения в тази област, е 23,2 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в бизнес преговорите се отчита от повечето МСП — 53,0 % 
(докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази област, е 21,5 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в управлението на продажбите също се отчита от повечето 
МСП — 51,3 % (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази област, е 
23,1 %). 

• Почти половината от МСП съобщават за наличието на (добре) развити умения в управлението на 
финансовите ресурси — 47,7 % (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази 
област, е 29,1 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в управлението на веригата на доставки се отчита и от 
почти половината МСП — 47,5 % (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в 
тази област, е 29,6 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в областта на комуникацията в мултикултурна среда се 
отчита от 42,5 % от МСП (докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази област, 
е 33,6 %). 

• Наличието на (добре) развити умения в управлението на конфликти се отчита от 41,1 % от МСП 
(докато делът на тези, които показват липса на развити умения в тази област, е 31,1 %).

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 48 Самооценка на уменията и компетентностите, развити в предприятието 
 

 

 
 
 
 
Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 
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270 

Несъответствието между самооценката и наблюдаваното развитие (в сектора на МСП; в 
докладвания недостиг на работна ръка и опасения, свързани с уменията; при актуализирането на 
съответната университетска учебна програма; в качеството на образованието в страната и т.н.) 
показва, че до известна степен българските предприемачи не разполагат с адекватна информация 
за нивото на уменията и компетентностите, които действително са необходими и се използват на 
световните пазари, и следователно може да не са напълно наясно с действителните пропуски, които 
съществуват в техните организации. Това явление би могло да допринесе за допълнително 
обяснение на наблюдаваните много ниски нива на професионално обучение, учене през целия 
живот и други дейности за обучение на МСП в България в сравнение с ЕС-28. 

През 2019 г. по-малко от половината ръководители и служители (48,7 %) са участвали в вътрешни 
обучения относно общите дейности.38,1 % от предприятията са предоставили външно 
специализирано обучение в професионалната сфера на дейност на дружеството. Едно от всеки пет 
МСП (22,9 %) докладва, че са провели външни специализирани обучения за управление и продажби 
на своите служители. Обученията за прилагане на ИКТ са организирани от много по-малък дял от 
предприятията — 16,2 %. 

270 Статистическите данни за надеждността на всички съответни въпроси (общо 17 единици) показват много висока 
степен на надеждност (Alpha на Cronbach е 0.972). 



 

 

 

 

 
 

Фигура 49 Участие на ръководителите и служителите в обучения през последната година (% 
от МСП) 

Вътрешни обучения по            външно специализирано обучение външно специализирано обучение 
общи дейности в професионалната сфера на        по управление и обучение по продажби 

дейност на дружеството 

Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 

Що се отнася до ползите от потенциалните обучения, по-голямата част от предприятията са избрали 
само обучение за специфични за дружеството дейности— 53,7 % от МСП считат, че би било от 
полза за предприятието, ако се обучават мениджърите, а 50,7 % съобщават, че би било добре 
служителите да бъдат обучени. Всички други изследвани области на потенциално обучение се считат 
за полезни от по-малко от половината МСП.Заслужава да се отбележи, че малко по-голяма част от 
предприемачите възприемат обучението на мениджърите като полезно (отколкото делът на лицата, 
които докладват за обучение на служителите, е полезен за предприятието). Единственото изключение 
в това отношение е случаят с чуждоезиковото обучение. Най-малко признатата нужда от обучение е 
тази в дейностите, свързани с износа — интересна констатация, като се има предвид относително 
ниското равнище на интернационализация, делът на МСП износители и ограничените възможности за 
разрастване на вътрешния пазар.210 

 
 

                                                 
Статистическите данни за210 надеждността на всички съответни въпроси (общо 14 единици) показват много висока 
степен на надеждност (Alpha на Cronbach е 0.920). 
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Фигура 50 Дял на МСП, които са докладвали, че биха се възползвали от специално 
обучение (ако са предоставени на ръководителите и ако са предоставени на 
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Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г.



 

 

 

 

Индекс „Човешки ресурси и развитие“ (HRD) на българските МСП 

През 2011,2012 г. и 2013 г. развитието на211 РЧР в българските МСП беше анализирано (в контекста 
на най-добрите практики) чрезиндекс заРЧР, въведен в годишния анализ на МСП, възложен от 
BSMEPA212.Индексът определя предприятие с високо равнище на дейност на РЧР като такова, което 
счита, че неговият персонал е добре квалифициран, и е осигурило обучения за своите ръководители 
и служители през изминалата година. За целите на настоящия анализ е приложен същият индекс, 
така че за периода 2011—2020 г. може да се проследи определена динамика в това отношение. 

През последното десетилетие се наблюдава значителен спад в дейностите на РЧР.През 2011 10,2 % 
от МСП равнището на дейност на РЧР е много ниско, докато в началото на 2020 г. техният дял е бил 
почти два пъти и половина по-голям (24,8 %).Тази отрицателна тенденция е придружена от 
намаляване на дела на МСП с доста ниско и умерено равнище на дейност на РЧР — съответно от 
54,3 % на 26,7 % и от 31,4 % на 20,7 % (за периода 2011—2020 г.).Въпреки това се наблюдава 
положителна промяна по отношение на предприятията с по-високо равнище на дейност на РЧР.Делът 
на МСП с доста високо равнище на дейност на РЧР се е увеличил от 4,9 % на 11,8 %, а на МСП с 
много високо равнище на дейност — от 0,2 % на 16,1 % (за същия период).По този начин понастоящем 
се наблюдава поляризация в това отношение. От една страна, половината от предприятията са по-
скоро активни по отношение на РЧР (около едно от всеки три предприятия е силно активно в областта 
на РЧР, а едно от всеки пет е умерено активно).От друга страна, всяко друго предприятие не участва 
активно в РЧР. 

 

2011 2012 2020 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 

Микропредприятията показват леко подобрение в дейностите на РЧР, докато малките и средните 
предприятия отбелязват забавяне в това отношение. В резултат на това през 2020 г. средната 
стойност на индекса за микропредприятията (възлизаща на 44) е по-висока от тази на малките 
предприятия (която е намаляла от 51 на 42 за периода 2011—2020 г.).Намалението на средните 
стойности на индекса за средните предприятия е по-скоро малко — от 59 г. до 54 г. 

Позоваването на два статистически източника, а именно Националната агенция за професионално 
образование и обучение (NAVET) и Националния статистически институт (НСИ), също потвърждава 
намаляването на броя на лицата, започнали професионално/професионално обучение през 2012 г., 
2018 г. и 2019 г. във всички официално регистрирани училища и центрове за професионално 
обучение — публични и частни, както следва: 

• NAVET докладва213, че за 2012 г. броят на лицата, преминали обучение по професионална 
квалификация (PQL) и частично обучение за квалификация (модули от PQL) във всички български 
центрове за професионално образование, лицензирани от NAVET, възлиза на 99 158 стажанти, 
докато общият брой на лицата, преминали същите обучения през 2019 г., възлиза на 79 893 души 
— спад от 19,4 %;

                                                 
211 През 2013 г. стойността на индекса за МСП е изчислена само за производствените предприятия. 
212 Симеонова — Ганева, Р., Владимиров, З., Боева, М., Панайотова, Н., Ганев, К. и Пенева, R., 2011 г.Анализ на ситуацията 
и факторите за развитие на МСП в България:МСП в контекста на кризата.София:Агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
213 Официален уебсайт на Националната агенция за професионално образование и обучение.2020.Годишна 
статистика.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://www.navet.government.bg/en/annual-statistics/>. 

 

Фигура 51 Разпределение на МСП (%) по категории индекси на РЧР (2011 г., 2012 г. и 2020 г.) 
53,4 % 
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• НСИ съобщават, че за 2012 г. броят на хората, които са достигнали ниво на професионална 
квалификация (PQL) в България, възлиза общо на 27 896 души, докато през 2018 г. този брой е 
бил 26 921 души, което представлява спад от почти 1 000 души. 

Средно понастоящем дейностите на РЧР не изглеждат засегнати от размера на предприятието. 
Всички предприятия се характеризират с една и съща категория индекс, а именно умерено равнище 
на дейност на РЧР.Тази констатация съответства на високите оценки на самооценките на уменията 
и компетентностите в предприятията, предоставяни от предприемачите, и на доста песимистичните 
нагласи по отношение на ползите от обученията. 

Фигура 52 Средни стойности на индекса на РЧР по класове по размер на предприятието (2011, 
2012 и 2020) 

 

 
 
 
Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 

За периода 2011—2020 г. се наблюдава общо подобрение на дейността на РЧР във всички южни 
региони и влошаване в два от трите северни региона (с изключение на Североизточния регион) 
.Понастоящем регионът с най-ниско равнище на дейност в областта на ЧР е Северният централен 
регион. През 2020 г. най-високата средна стойност на индекса HRD се наблюдава в Южен централен 
регион. МСП в Северозападните и Северноцентралните региони продължават да са с доста ниско 
равнище. 
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Фигура 1 Стойности на ЧРР индекса по региони (2011, 2012* and 2020) 

 

 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; 
собствени изчисления * Забележка: няма налични данни за 2012 г. за три от регионите 
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Предизвикателства и детерминанти при формирането на умения 

Пречки и предизвикателства 

До известна степен мнението на МСП по отношение на отрицателните тенденции на пазара на труда 
не е отразено в техния подход към РЧР.От една страна, предприемачите посочват като основен 
проблема с недостига на работна ръка и свързаните с уменията проблеми. От друга страна, 
мнозинството от тях считат, че нивото на квалификация на техните служители е достатъчно добро. 
Що се отнася до ползите от потенциалните обучения, повечето от тях се считат за полезни от по-
малко от половината МСП.Това несъответствие води до допълнително влошаване на недостига на 
умения и липса на квалифицирани специалисти. Поради това изглежда, че пречка за развитието на 
сектора на МСП са нагласите на този добре разпознаваем сегмент от бизнес лидери на МСП, които 
са пасивни по отношение на обучението на персонала. 

Ключов фактор, който влияе на несъответствието по-горе, е липсата на адекватна оценка по 
отношение на нивото на развитие на определени умения и компетентности. Това се дължи главно на 
ниското качество на образованието в страната. До известна степен българските предприемачи не 
разполагат с подходяща информация за уменията и компетентностите, които действително са 
необходими и се използват на световните пазари. Тази липса на информация и осведоменост 
възпрепятства прилагането на подходящи стратегии за РЧР в МСП. 

Други пречки са свързани с финансовите и времевите ограничения, наложени на вземането на 
решения в МСП по отношение на обучението на ръководители и/или служители. Предприятията не 
разполагат с достатъчно средства, за да осигурят подходящо обучение с високо качество. Това важи 
особено в случаите на високоспециализирано обучение в чужбина (което е единствената възможност 
за напреднало обучение и няма алтернатива в страната).Като пример може да се цитира: 
 

предприемачите изпитват затруднения да препланират бизнес дейностите и да се адаптират към 
програмите за обучение.214 

Фактори и движещи сили за развитие на уменията 

Основният фактор, който би могъл да промени отношението на предприемачите към значението на 
РЧР, е наличието на онлайн инструменти за самооценка, които биха допринесли за по-адекватно 
възприемане на равнището на развитие на конкретни умения и компетентности с МСП. 

В докладаси „Ключови въпроси за цифровата трансформация“ ОИСР посочва ролята на дигиталните 
технологии, и по-специално на електронното обучение (онлайн обучение), за да се допринесе за 
разрешаването на проблема с уменията и квалификациите215.Поради това интензивното прилагане 
на онлайн обучения е двигател за насърчаване на придобиването на умения в МСП.Проучването на 
PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че значителна част от МСП (47,2 %) използват 
възможностите на онлайн платформите за обучение, за да подобрят квалификацията на 
ръководителите и служителите. Следователно, въпреки разпространението на платформите за 
електронно обучение за нуждите на предприятията от обучение, повече от половината от 
предприятията никога не са използвали възможности за обучение чрез онлайн платформи. 
Това показва, че са необходими системни координирани мерки, за да се увеличи максимално 
използването и потенциалът на онлайн обучението за по-ефективно и ефикасно обучение в 
предприятията, което да им позволи не само да осигурят добро обучение, но и да спестят ресурси, 
да си позволят (повече) обучения и да дадат възможност за обучение на служителите и 
ръководителите, без да ги отделят от работните си задължения. 

Друг фактор, който би могъл значително да улесни предприемачите, е разработването и 
използването на система за валидиране на професионалните умения и компетентности на 
национално равнище. Професионалните сертификати, издадени от официален орган, който отговаря 
за качеството и уместността на процедурите за валидиране, биха помогнали на ръководителите в 
процеса на вземане на решения, когато става въпрос за набиране на персонал и инвестиции в 
обучение и образование. 

В обобщение може да се каже, че са необходими последователни и системни усилия на национално 
равнище, за да се стимулират и увеличат дейностите на РЧР в МСП, като се следва възможен 
модел като този: 

                                                 
Въз214 основа на констатациите от качественото проучване, проведено за целите на настоящия анализ 
(поредица от регионални задълбочени интервюта с представители на МСП). 
215 ОИСР, 2017 Г.Ключови въпроси за цифровата трансформация в Г-20.Берлин:ОИСР. 



 

 

 

 

 

МСП в ЕС посочват наличието на квалифициран персонал или опитни мениджъри като най-важния 
проблем, пред който са изправени през последните години (26 % през 2019 г.)216.Въпреки че 
държавите членки и социалните партньори са основните участници, които отговарят на специфичните 
нужди на пазара на труда, ЕК планира да разработи „дигитални курсове за срив“ за МСП217.Те ще 
бъдат насочени към повишаване на квалификацията на служителите на МСП в области като ИИ, 
киберсигурността или блоковите вериги. Центровете за дигитални иновации ще действат като 
посредници между МСП и университети/предлагащите обучение структури на местно равнище. Освен 
това актуализираната европейска програма за умения ще включва специален компонент за МСП, 
който подчертава значението на професионалното образование и обучение (ПОО) за осигуряването 
на необходимите умения на пазара на труда.

                                                 
216 Европейска комисия, 2020 г.Идентифициране и преодоляване на пречките пред единния пазар.Брюксел:Европейска 

комисия. 
217 Европейска комисия (2020).Стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа.COM (2020) 103 окончателен 

 



 

 

 

 

База данни за дружества за дуално обучение 

С Наредба РД-04—4 от 8 ноември 2019 г. на министъра на икономиката беше създадена нова база 
данни за ИКТ на работодателите, които отговарят на изискванията за предлагане на места за 
обучение на работното място (т.е. дуално обучение).Идеята е да се насърчава, популяризира и 
подкрепя дуалното обучение в България. Базата данни би могла да служи като посредник за 
насърчаване на сътрудничеството между работодателите и доставчиците на ПОО.Той е публично 
достъпен и съдържа информация за: 

• име на работодателя, вид и размер на дружеството, данни за контакт; 
• предлагани професии за дуално/комбинирано обучение, брой предоставени места, адрес на 
работното място; 
• данни за сътрудничеството с доставчиците на ПОО: наименование на доставчика, с който е 
сключен договор, брой стажанти, които вече се обучават, професии; 
• брой на наличните места за дуално/комбинирано обучение. 

Интегриране на ключовите умения за учене през целия живот в българската промишленост 

Интегрирането на европейските ключови умения за учене през целия живот в българската 
промишленост се осъществява чрез Българската промишлена асоциация (БИА) чрез Българската 
национална квалификационна рамка. 

Още през 2010 г. BIA стартира специализирания проект „Разработване и прилагане на 
информационна система за оценка на компетентностите на работната сила по отрасли и 
региони“.От 2010 г. до 2015 г. разработената уникална за България онлайн информационна система 
„MyCompetence“218 постигна следните резултати219: 

• Професионални стандарти за близо 500 професии и повече от други 1000 професии, близки до 
тях; 
• Каталог на компетентностите за 20 сектора на икономиката, включително 3560 определени 
компетентности и 37700 поведенчески модели; 
• 530 инструмента за оценка на компетентностите; 
• Електронна платформа за разработване на модели на компетентност за предприятията; 
• Платформа за електронно обучение и видео уроци за развиване на компетентности; 
• Каталог с ресурси за развитие (4200 организации и програми за обучение, специализирана 
литература за самоподготовка и др.) 

В раздела „клъстери на компетентности „220в рамките на портала „MyCompetence“ понастоящем има 
16 клъстера, които групират компетентностите по области на съдържание221. 

Развитите компетентности и инструментите за тяхното оценяване се прилагат в сектора и също така 
са обект на преговори и приемане както от сектора на професионалното образование, така и от 
висшите учебни заведения, които подготвят специалисти за съответните сектори в страната. 

Проект „Двойно образование за съвременните изисквания и потребности на обществото“ 
(DOMINO) 

Проектът DOMINO беше изпълнен през програмния период 2015—2019 г. Тя е финансирана от 
Конфедерация Швейцария по програмата за сътрудничество между България и Швейцария. 
Проектът е осъществен съвместно от българското Министерство на образованието и науката, 
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката. Основните 
партньори по проекта са Швейцарският федерален институт за професионално образование и 
обучение и Българско-швейцарската търговска камара. 

С въвеждането на швейцарския опит и ноу-хау в областта на професионалното образование с две 
направления проектът имаше за цел да създаде възпроизводим образователен модел и да развие 
необходимия капацитет за прилагане на двупистовата система за професионално обучение в 
България. От 2015 г. насам в проекта участват 1 600 ученици в 32 училища за ПОО в 19 града в 
цялата страна. Образованието, основано на двупистовия модел, се извършва за общо 12 професии. 
Партньорите по проекта включват над 170 български и чуждестранни дружества.

                                                 
218 Официален уебсайт на MyCompetence.2020.Национална система за оценка на компетентността.[онлайн] На 
разположение на адрес:<Https://en.mycompetence.bg/>. 
219 Официален уебсайт на Българската промишлена асоциация, 2020 г.5CKnpuirnKNU ycneiMHO npoeKma 3a 
Mycompetence.[онлайн].Достъпен на:<Https://www.bia-bg.com/news/view/17522/>. 
220 Официален уебсайт на MyCompetence.2020.Национална система за оценка на компетентността.[онлайн] На 
разположение на адрес:<Https://en.mycompetence.bg/>. 
221 Достъпът до клъстерите от компетентности изисква регистрация на потребителя 
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В началната фаза на проекта заинтересованите страни споделиха, че един от недостатъците на 
настоящата система за ПОО в България е често остарелите учебни програми, които не отговарят 
на съвременните бизнес изисквания. 

В краяна проекта се наблюдава повишен интерес към ПОО — класове, които традиционно страдат 
от липса на интерес сред учениците и родителите, започнаха да привличат повече кандидати след 
въвеждането на двупистовия модел. Друг положителен пример е въздействието на проекта върху 
младежката безработица — от общо 200 дипломирани лица през учебната 2018/2019 година, 
обучени по двупистовия модел, около 70 % (спрямо 50 % в Германия, Австрия и Швейцария) са 
получили предложения за работа на пълно работно време от дружествата, в които са осъществили 
стажовете си, или от други дружества партньори. По-високият процент на заетите български 
студенти, обучени по швейцарския модел веднага след дипломирането им, показва по-голям 
недостиг на квалифицирани работници в съответните области в страната. 

От гледна точка набизнеса моделът с две направления осигурява лесен начин за работодателите 
да наемат квалифицирана работна сила. Фактът, че 81 % от 170-те партньорски организации са 
български предприятия, е ясен признак, че българските работодатели считат този образователен 
модел за добър отговор на съществуващата липса на квалифицирани работници. Това е и стимул 
за предприятията да поддържат установени контакти с образователните институции и да обучават 
работници в съответните професионални области. 

Според експерти в областта на образованието програмата за сътрудничество между България и 
Швейцария е запълнила пропуските, породени от недостатъчното държавно финансиране и липсата 
на финансиране по линия на ЕСИФ.Поради това се предвижда допълнително финансиране по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“.

 



 

 

 

Иновации и технологично развитие
 

Основни аспекти 

Основни проблеми 

Липса на иновативна инфраструктура в по-малките 

предприятия; слабо развити в други предприятия 

Недостатъчни професионални умения и компетентности 

сред ръководителите и служителите (специализирани, 

технически, дигитални и др.) 

Недостатъчни човешки ресурси в областта на научните 
изследвания и развойна дейност 

Нарастваща средна възраст на персонала в областта на 

НИРД липса на достатъчно млади изследователи 

Липса на финансиране за иновации, особено за по-

малките предприятия 

 

Установени нужди 

Необходимост от насърчаване на развитието на 

иновативна инфраструктура и достъпа до ресурси 

Необходимост от стимулиране на ученето през целия 

живот и професионалното обучение, включително и 

завръщането в университета с цел обновяване, 

осъвременяване и модернизиране на знанията 

Необходимост от въвеждане на стимули за задържане и 

привличане на изследователи. По-специално млади 

изследователи, които намират по-конкурентни условия на 

труд в други държави — членки на ЕС 

Необходимост от финансов инструмент за подкрепа на 

иновациите (особено когато е свързан с регистрация на 

интелектуална собственост)

 

 

 

Всички останали МСП използват технологии, които не са модерни за България, а три от 
четири МСП са оборудвани с остарели машини в контекста на ЕС

Малко над половината от МСП са инвестирали в нови технологии през последните пет 
години (55,6 %)

Делът на МСП с много ниско равнище на иновационни дейности намалява през 
периода 2011—2020 г.

Но все още близо половината от дружествата извършват иновационни дейности в 
ниска степен

29 % от МСП са пуснали нов или подобрен продукт през 2019 г.

19,7 % от микропредприятията, 34,7 % от малките предприятия и 49,1 % от средните 
предприятия са стартирали такъв продукт

12 % от МСП имат свой собствен отдел за НИРД

Изключително ниско равнище на свързаните с интелектуалната собственост дейности 
в сектора на МСП

Предимно средни предприятия регистрират интелектуална собственост

7 % от МСП имат регистриран патент в България, а 3 % имат такъв в ЕС 



 

 

 

 

 

Технологично развитие и иновационни дейности на българските МСП 

Тъй като световната икономика става все по-основана на знанието, способността на предприятията 
да се адаптират и да останат конкурентоспособни е още по-тясно свързана с тяхното технологично 
развитие и способност за иновации. Технологичният напредък може да се окаже от ключово значение 
за фазите на признаване и адаптиране на бъдещи кризи и преходи в оперативните модели. 

Международни данни за българските МСП 

Според Европейския индекс на иновациите (Сравнителен анализ на иновациите в Съюза) за 2019 г. 
България остава на предпоследно място в ЕС-28 (следвана от Румъния), като продължава да бъде 
скромен новатор. През 2018 г. в България заявленията за222 патенти по PCT на милиард БВП (в СПС) 
са били 11.8 (едно от най-ниските наблюдавани равнища и значително под средното за ЕС за 90.9 
г.).223Данните на Евростат за периода 2009—2018 г. показват, че разходите за НИРД в страната са 
средно 0,49 % от БВП, докато за ЕС-28 те са 2,1 %.Разходите за НИРД на бизнес предприятията за 
2018224 г. възлизат на 594.8 милиона лева (от които 60,6 % от МСП), а общият брой на персонала и 
изследователите в областта на НИРД в стопанския сектор е 13.0 хиляди (от които 71,1 % в 
МСП).Според последните статистически данни на НСИ през 2016 г. делът на иновативните 
предприятия в България е бил 22,7 %.20,5 % от малките предприятия са иновативни, докато 
съответният дял за средните предприятия е 44,3 %, а за големите — 81,9 %. 

В информационния документ за SBA за 2019 г. също така се посочва, че българските МСП 
изостават значително от своите партньори от ЕС: 

• Делът на МСП, въвеждащи продуктови или технологични иновации в България, е 16,3 % (докато 
средната стойност за ЕС е 33,3 %); 

• Делът на МСП, въвеждащи маркетингови или организационни иновации, е 15,7 % (докато 
средната стойност за ЕС е 33,4 %); 

• Делът на МСП, създаващи вътрешни иновации, е 13,8 % (докато средната стойност за ЕС е 
28,9 %); 

• Делът на МСП, които правят иновации в сътрудничество с други, е 3,7 % (докато средната 

стойност за ЕС е 12,2 %); 

• Продажбите на нововъведения на пазара и нововъведения в предприятията са 6,0 % (докато 

средната стойност за ЕС е 13,4 %). 

В проучването на ЕИБ за инвестициите за 2019 г. се посочва, че 22 % от МСП твърдят, че извършват 
някаква форма на иновационна дейност, а активните новатори са 10 % (предприятия, които активно 
се занимават както с иновации, така и с научноизследователска и развойна дейност).Предприятията 
срещат трудности при актуализирането на технологиите, тъй като само 29 % от МСП съобщават за 
съвременни машини и оборудване. Те отделят значително по-малко ресурси за нематериални активи 
като НИРД и софтуер, данни, ИТ дейности и дейности, свързани с уебсайтове, отколкото 
предприятията в целия ЕС. 

Всички тези наблюдения са представителни за резултата от НРД в българските 
МСП.Иновационните дейности обаче изискват не само персонал за НИРД, но и създаване и 
поддръжка на иновационна инфраструктура, умения и финансиране, налични в 
предприятието. 

                                                 
Договор за222 патентно коопериране (PCT) — за допълнителна информация вж.www.wipo.int 
Данни на223 EIS за 2019 г. —https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/european-innovation-scoreboard-
2019/resource/badef2d8-8877-4116-ba2c-4290f12595bf 
224 Предварителни данни, НСИ. 

http://www.wipo.int/
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/european-innovation-scoreboard-2019/resource/badef2d8-8877-4116-ba2c-4290f12595bf
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/european-innovation-scoreboard-2019/resource/badef2d8-8877-4116-ba2c-4290f12595bf
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/european-innovation-scoreboard-2019/resource/badef2d8-8877-4116-ba2c-4290f12595bf


 

 

 

Последни данни за технологичното развитие и иновациите 

Проучванетона PwC на МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия анализ, 
показва, че когато става въпрос за дейности, свързани с иновации, е много по-вероятно дадено 
предприятие да е провело или планира да извърши реорганизация на своите работни процеси, 
отколкото това, което е стартирало или планира да пусне в действие нов продукт. Като цяло по-
малките предприятия извършват иновационни дейности в по-малка степен в сравнение с по-големите 
МСП. 

Значителен дял от МСП са преструктурирали и/или автоматизирани работни процеси с цел 
намаляване на разходите и увеличаване на производителността през 2019 г. (40,3 %) и малко по-
висок процент планират да го направят през 2020 г. (43,3 %).Делът на микропредприятията, които са 
предприели такава иновационна дейност, е 35,4 %, делът на малките предприятия е 42,9 %, а този 
на средните предприятия — 64,2 %. 
Междувременно едно от всеки четири предприятия докладва, че е стартирало нова или подобрена 
версия на продукта през изминалата година (26,9 %), а плановете за 2020 г. са докладвани с 
22,9 %.Процентът на микропредприятията, които са стартирали такъв продукт, е 19,7 %, което е 
значително по-малко от дела на малките предприятия (34,7 %) и на средните предприятия (49,1 %). 

Фигура 54 Последни и очаквани иновации на българските МСП 

 
 
Източник: Проучване на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 

Разработванетона нови продукти или модернизирането на съществуващи продукти се определя от 
равнището на развитие на иновационна инфраструктура, умения и финансиране в рамките на 
предприятията. Тази иновационна инфраструктура, умения и финансиране са свързани, но не 
изчерпват, всички ключови предпоставки за иновационната дейност на равнището на МСП: 

• създаване и поддръжка на професионална библиотека (като специализирани публикации, 
професионални книги, специализирани ръководства, доклади от изследвания, последни списания в 
тази област, техническа документация за съответните изобретения и др.); 

• Наличие на технологии и технологично развитие (по отношение на производствените 
съоръжения, машините, оборудването, ИКТ устройствата, най-новите специализирани дигитални 
решения и др.); 

• наличие на служители от отдел „R & D“ и/или R & D (инженери, техници, изследователи и др.); 

• придобиване на човешки капитал по отношение на специализирани професионални умения (като 
обучения по анализ на данни, използване на специализирани дигитални приложения, умения и 
компетентности, свързани с научните изследвания, компетентности в областта на автоматизацията и 
др.); 

• тясно сътрудничество с академични институции и изследователи (като външен източник на знания 
и умения); 

• наличие на финансиране за иновации (за покриване на ангажирани човешки ресурси, разходи за 
суровини, закупуване на оборудване, предоставяне на професионална литература и др.). 

Проучванетона PwC за МСП за периода 2019—2020 г. показва, че най-достъпната категория в това 
отношение е професионалната библиотека — 40,1 % от МСП съобщават, че поддържат библиотека 
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с актуална професионална литература; въпреки това обхватът, уместността и размерът на 
професионалните библиотеки, поддържани от МСП, са предмет на допълнителни проучвания. 

Най-слабо разпространената иновационна дейност е създаването и функционирането на вътрешно 
звено за НИРД, както и набирането на собствен екип за НИРД.Около едно от всеки десет предприятия 
има свой собствен отдел за НИРД (12,3 %), а едно от всеки шест МСП наема персонал, чиито 
длъжностни характеристики включват дейности в областта на НИРД (17,5 %).Почти една трета от 
предприятията са осигурили специализирани обучения за своите служители през предходните две 
години в областта на настоящите и бъдещите промишлени иновации (31,3 %). 

Делът на МСП, които са имали съвместни инициативи с академични институции през 2019 г., е 
22,4 %.Процентът на предприятията, които използват резултатите от научните изследвания на учени, 
институти и университети за създаване на нови или подобряване на съществуващи продукти, услуги 
или процеси, е 15,9 %. 

Делът на предприятията, които докладват, че разполагат с достатъчно финансови ресурси за 

вътрешно финансиране на иновациите, е 22,9 %. 

Figure 2 Development of innovation infrastructure in Bulgarian SMEs, 2020 

 

Source: 2019 – 2020 PwC SMEs Survey 
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Равнището на иновации в българските МСП определя ниската степен на навлизане на дейности, 
свързани с интелектуалната собственост — 6,7 % от предприятията са регистрирали патент (и) в 
България, 2,8 % имат такъв в ЕС, а 2,2 % — в други държави. Плановете за регистрация на патент 
през 2020 г. са декларирани от 3,5 % от МСП.Положението с регистрираните търговски марки е 
относително по-добро — 20,1 % от предприятията отчитат регистрирани търговски марки в България, 
9,7 % в ЕС и 5,0 % — в други държави. Плановете за такава регистрация се докладват от 6,9 % от 
МСП. 

Размерът на предприятието оказва силно въздействие върху дейностите, свързани с 
интелектуалната собственост. Делът на микропредприятията с регистрирани патенти е много нисък 
— 2,5 % в България, 1,6 % в ЕС и 1,3 % в други държави, докато съответните дялове на средните 
предприятия са 22,6 %, 11,3 % и 11,3 %. 

Друг фактор, който възпрепятства тези дейности, е липсата на финансови ресурси — 75,7 % от 
предприятията заявяват, че не разполагат с такъв, за да финансират регистрацията на 
интелектуалната собственост. 

Инакрая, технологичното развитие е от значение и по отношение на капацитета за иновации и 
регистрация на интелектуалната собственост. Самооценката на технологичното развитие на 
предприемачите показва, че 34,5 % от МСП работят с актуални за българските стандарти машини и 
оборудване, а 23,1 % оценяват технологиите, които използват, за да бъдат модерни в контекста на 
ЕС.12,0 % и 28,2 % от предприятията съобщават, че техните машини и оборудване са остарели за 
реалностите в България и ЕС (съответно). 

Остарелите машини и оборудване са от много по-голямо значение за по-малките предприятия — едно 
от всеки десет микропредприятия използва остарели технологии за българските стандарти, а едно на 
всеки двадесет средни предприятиясе сблъсква със същия проблем. В контекста на ЕС делът на 
микропредприятията, които използват доста старо оборудване, е 22,0 %, докато този на средните 
предприятия е 17,3 %.Въпреки че като цяло средните МСП постигат по-добри резултати в това 
отношение, следва да се отбележи, че всяко друго предприятие използва технологии, които не се 
считат за модерни в България, а три от всеки четири предприятия са оборудвани с машини, които не 
се считат за модерни в ЕС. 

Освен това малко над половината от МСП са инвестирали в нови технологии през последните пет 
години (55,6 %).Тези констатации ясно показват, че използваните от българските МСП технологии са 
доста остарели. Това оказва отрицателно въздействие върху процеса на дигитализация, иновации и 
достъп до пазари (тъй като местните предприятия трудно биха могли да се конкурират с добре 
оборудвани предприятия от ЕС).Изоставането в технологиите поставя допълнителни ограничения 
върху развитието на конкурентоспособността на МСП в България. Поради това за растежа на сектора 
е от решаващо значение голяма част от МСП да заменят своите машини и оборудване в краткосрочен 
и средносрочен план.  



 

 

 

 

 

 

 

Източник: 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC 

Figure 3 Self-assessment of machines and equipment used by SMEs by enterprise size class (%)  

 

 

Индекси за иновации и търговски марки и патенти 

През 2011,2012 г. и 2013225 г. иновациите и свързаните с интелектуалната собственост дейности на 
българските МСП бяха анализирани чрез индекси, наречени индекс на иновациите и индексна 
търговските марки и патентите, въведени в годишния анализ на МСП, възложен от ИАНМСП226. 
Индексите измерват предприятията с ниско и високо ниво на съответните дейности. За целите на 
настоящия анализ са приложени същите индекси, за да може да се проследи определена динамика 

                                                 
225 През 2013 г. стойността на индекса за МСП беше изчислена само за производствените предприятия, поради което в 
настоящия анализ данните за сравнението включват само годините 2011, 2012 и 2020. 
226 Симеонова — Ганева, Р., Владимиров, З., Боева, М., Панайотова, Н., Ганев, К. и Пенева, R., 2011 г.Анализ на ситуацията 
и факторите за развитие на МСП в България:МСП в контекста на кризата.София:Агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 
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в това отношение за периода 2011—2020 г. 

Въпреки че МСП в България са с най-ниски резултати за иновационните дейности и регистрациите на 
патенти в ЕС, през последното десетилетие се наблюдава постепенно цялостно подобрение на 
иновационната дейност. 

Делът на МСП с много ниско равнище на иновационна дейност е намалял от 79,8 % през 2011 г. на 
45,6 % през 2020 г., тъй като се наблюдават положителни промени към по-високи равнища — делът 
на предприятията с доста ниско равнище на иновационна дейност се е увеличил от 10,8 % на 28,6 %, 
а на МСП с умерено равнище — дейност — от 5,2 % до 15,5 %, по-бавен растеж в категориите се 
наблюдава по-скоро високо равнище на иновационна дейност (от 3,4 % на 6,7 %) и много високо 
равнище на иновационна дейност (от 0,8 % на 3,9 %). 
През периода 2011—2020 г. се наблюдават положителни тенденции във всички класове по размер на 
предприятията. Независимо от това размерът на предприятието оказва въздействие върху 
иновационната дейност — колкото по-голямо е предприятието, толкова по-високо е нивото на 
предприетата дейност. Понастоящем средната стойност на индекса за иновации за средни 
предприятия е приблизително два пъти по-висока от тази на микропредприятията (съответно 50.8 и 
23.6). 

Всички региони се характеризират с увеличаване на стойностите на средните индекси, което води до 
намаляване на по-големите регионални неравенства през периода 2011—2020 г. Понастоящем 
средно пет от регионите отчитат доста ниско равнище на иновационна дейност, като 
югозападните и южните централни региони са с най-висока средна стойност на индекса от около 34 
индексни пункта. Най-ниското равнище на иновационна активност се наблюдава в югоизточния 
регион, където иновационната дейност е на много ниско равнище (19.9г.). 
 

 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 Проучване на PwC за МСП, собствени изчисления 
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Фигура 58 Разпределение на МСП (%) по категории по индекс на иновации (2011, 2012 и 
2020 г.) 
 



 

 

 

 

 

Фигура 59 Средни стойности на индекса на иновации по класове по размер на предприятието 
(2011, 2012 и 2020) 

 

 

 

 
 

Very low 
level of 

innovation
s activity, 

11.0

Rather low 
level of 

innovations 
activity, 

21.0

Rather low 
level of 

innovations 
activity, 

36.0
Very low 
level of 

innovations 
activity, 

16.9

Rather low 
level of 

innovations 
activity, 

20.6

Moderate 
level of 

innovations 
activity, 

41.8Rather low 
level of 

innovations 
activity, 

23.6

Rather low 
level of 

innovations 
activity, 

30.0

Moderate 
level of 

innovations 
activity, 50.8

Micro Small Medium

2011 2012 2020



 

 

 

Фигура 60 Средни стойности на индекса за иновации по региони (2011, 2012 и 2020) 

 

 

 

 
 
 
Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени 
изчисления
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През периода 2011—2020 г. се наблюдават бавни подобрения в дейността, свързана с 
интелектуалната собственост. Делът на МСП с много ниско равнище на дейност е спаднал от 
изключително високите си равнища от 93,9 % през 2011 г. на 74,0 % през 2020 г. Положителни 
промени се наблюдават в дела на предприятията с доста ниско равнище на активност, които се 
увеличиха от 4,3 % на 12,5 %, в сравнение с МСП с умерено равнище на активност — от 1,6 % на 
8,7 %, в процента на предприятията с доста високо равнище на активност (от 0,0 % на 3,4 %) и в тези 
на предприятията с много високо равнище на активност (от 0,2 % на 1,4 %). 

Размерът на МСП определя равнището на тази дейност — средната стойност на индекса за 
микропредприятията е 8.6, докато тази на средните предприятия е около четири пъти по-голяма 
(36.5). 

Регионалните особености на индекса за иновации също се наблюдават в този случай — най-
високите средни стойности на индекса се отнасят за Югозападните и южните централни региони, а 
най-ниската стойност на индекса се оценява в Северозападния регион. 
 
 
Фигура 61 Разпределение на МСП (%) по категории търговски марки и патенти (2011 г., 2012 г. 
и 2020 г.) 
 

 

 
Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 
 

Фигура 62 Средни стойности на индекса на търговските марки и патентите по класове по 
размер на предприятията, 2020 г. 
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Фигура 63 Средни стойности на индекса на търговските марки и патентите по региони, 2020 г. 

 

 

Източник: Анализ на МСП от 2011 г. и 2012 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления 

Предизвикателства и детерминенти за иновациите 

Пречки и предизвикателства 

Основна пречка пред иновационните дейности на МСП е липсата на развита иновационна 
инфраструктура, умения и финансиране, особено в случая на по-малките предприятия. 

Ограничената способност за вътрешно финансиране на иновациите и за участие в съвместни 
инициативи с академичните институции забавя подобряването на конкурентоспособността на 
българските МСП, тъй като от своя страна това води до трудности при достъпа до съвременни 
знания, както и при използването на съвременни технологии за процеса на НИРД (включително 
дигитални решения, ИИ и др.). 

Основна пречка изглежда е липсата на квалифициран персонал, нает от МСП за дейности в областта 
на НИРД, по-специално недостигът на млади изследователи, които да участват в иновационните 
дейности на МСП227.Проблемът с недостатъчния експертен опит се влошава допълнително поради 
факта, че малка част от МСП предоставят на своя персонал специализирани обучения, свързани с 
иновациите. Това застрашава модернизацията на сектора на МСП, както и разработването на нови 
продукти и въвеждането на нови идеи в дългосрочен план.  

                                                 
227 Констатация въз основа на качественото проучване на PwC сред МСП. 
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Фактори, които биха могли да доведат до иновации 

Равнището на иновационната дейност на дадено предприятие зависи преди всичко от общото му 
равнище на развитие и напредък. Определящите фактори за иновациите включват размера на 
предприятията, регистрациите на патенти, степента на интернационализация и прилагането на 
добри практики в областта на човешките ресурси, бизнес и маркетингово стратегическо планиране, 
използване на ИКТ. 

Поради това при формулирането на мерки за стимулиране на иновационните дейности 
следва да се вземе предвид едновременното насърчаване на всички изброени фактори за 
конкурентоспособност. 

Ключов фактор, който би могъл да доведе до иновации в сектора на МСП, е достъпът до 
финансиране, а именно достатъчното финансиране на иновациите и регистрациите на патенти. 
Наличието му би позволило на повечето МСП да планират и стартират по подходящ начин 
иновационни дейности. 

Друг ключов фактор е участието в дейности, свързани с интелектуалната собственост — то е 
предпоставка за пускането на нов или усъвършенстван продукт. 

Въздействието на човешките ресурси, участващи пряко или непряко в НИРД, също е важно — високо 
ниво на осведоменост за съвременните иновации, положителните нагласи към иновационния процес 
и новаторските идеи (особено от страна на собствениците и ръководството на предприятието, които 
следва да подкрепят и стимулират иновациите), добре развити научноизследователски умения и 
наличие на подходящ по размер и професионален опит екип за НИРД и др. всички те налагат 
допълнителни изисквания за достъп до водеща професионална литература, придобиване на 
съвременни софтуерни решения и внедряване на съвременни технологии. Също така ефективното 
и ефикасно взаимодействие между академичните институции, изследователите и предприятията е 
стимул за по-интензивни дейности в областта на НИРД. 

Вероятността от успешно пускане на нов продукт нараства228: 1) ако предприятието има служители 
в областта на НИРД, 2) ако разполага с достатъчно ресурси за финансиране на иновации, и 3) ако е 
регистрирало търговски марки в България и/или в ЕС. 

Вероятността за успешна регистрация на патент нараства: 1) ако предприятието има служители в 
областта на R & D, 2) ако е регистрирало търговски марки в България и/или в ЕС. 

Всички посочени по-горе фактори повдигат въпроса за подходящите инструменти на 
политиката, както и за значението на задълбочените знания и добре развитите умения, 
ролята на водещите световни академични институции при определянето на критерии за 
развитие на българските институции и стойността на компетентните изследователи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Възоснова на статистическо моделиране, като се използват данните 

от проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г.Пак там. 



 

 

 

 

 
 

Част II. По-добро регулиране и 
бизнес среда 

Основни точки  
 Основни проблеми Идентифицирани нужди 

 

 

Необходимост от по-нататъшно въвеждане на електронни услуги и 

развитие на електронното управление: 

По-нататъшно развитие, популяризиране и актуализиране на 

единна информационна точка 

Предоставяне на електронни услуги и възможности за онлайн 

плащане за трансфери към публични органи 

Приемане на ИКТ инструменти за по-ефективна комуникация и 

сътрудничество между различните публични администрации (G2G) в 

подкрепа на пълното прилагане на принципа на еднократност 

Необходимост от по-нататъшно изграждане на административен 

капацитет за оценка на въздействието при администрирането и 

прилагането на теста за МСП 

Административни процедури и бюрокрация Необходимост от намаляване на административната тежест и време 

и разходи, възпрепятстващи дейностите на МСП, особено по отношение на: работа с разрешителни за строеж; 

регистриране на имоти, особено на общинско равнище; свързване 

към електроснабдителната мрежа; участие на МСП в 

обществените поръчки; прилагане на МСП за финансиране от ЕС и 

национално финансиране. 

Недостатъчно развита инфраструктура  Нужда от бизнес зони и промишлени паркове в някои от 

и промишлени райони големи градове и други регионални градове 

Необходимост от инфраструктура в съществуващите стопански и 

промишлени райони в повечето регионални градове и 

инфраструктура, водеща до области, в които предприятията са 

заинтересовани да инвестират 

Необходимост от подобряване на транспортната свързаност между 

регионите на територията на страната (със специален акцент върху 

свързаността на Северна България с други територии на страната) 

Необходимост от инфраструктура между регионални центрове и 

(отдалечени) села и малки градове и нужда от обществен 

транспорт между населените места 

Политикитена ЕС за по-добро регулиране имаха за цел да превърнат Европа в най-
конкурентоспособната и динамична икономика в света, основана на знанието. Целта на 
правилата за по-добро регулиране е да се гарантира, че законодателството отчита 
положението на населението и предприятията като цяло, а законодателството се основава 
на доказателства и задълбочена оценка на въздействието, както и че регулаторната тежест 
за физическите лица и предприятията е сведена до минимум. Законодателството следва да 
носи ползи, без да налага ненужна тежест на гражданите и предприятията. 

България се стреми да подобри законодателството си, но все още се нуждае от 
допълнителни стъпки за пълно прилагане на принципа на теста за МСП.

Недостатъчно развито електронно управление, 

особено на регионално и местно равнище 

Липса на информация относно новоприетото 

законодателство и последиците от него за МСП 

Все още има нужда от по-добра комуникация с 

МСП относно административните правила и 

процедури 

Липса на капацитет в администрацията за 

прилагане на практика на теста за МСП 



 

 

 

 

Отражение на оценката на въздействието и принципа 
„Мисли първо за малките!“ 

 
Регулаторните предизвикателства засягат по-специално МСП, поради коетотестът за МСП трябва да 
бъде част от редовната оценка и следва да се прилага за всички съответни регламенти. Принципът 
„Мисли първо за малките!“ изисква създателите на политики да вземат предвид интересите на МСП 
на ранните етапи от процеса на изготвяне на политики. 

Тестът за МСП прилага принципа „мисли за малките“ чрез предварителна оценка на предприятията, 
които е вероятно да бъдат засегнати, консултации с МСП и представителни организации на МСП 
(представители на МСП, EEN), измерване на въздействието върху МСП (анализ на разходите и 
ползите), използване на смекчаващи мерки и др. 

Регулаторната рамка в България е в съответствие с принципите на теста за МСП и са приети 
специални насоки за извършване на оценка на регулаторното въздействие, но в администрацията 
липсва капацитет за прилагането ѝ на практика.229Следователно тестът за МСП все още не се прилага 
изцяло в българския законодателен процес. Прилагането на принципите на теста за МСП и 
изграждането на административен капацитет за оценка на въздействието в администрацията са 
важни мерки, които трябва да бъдат доразвити. 

От 2016 г. насам България подобри регулаторната си рамка, като удължи минималния срок за 
консултации със заинтересованите страни до 30 календарни дни, създаде централен портал за 
консултации и прие регламент относно оценките на регулаторното въздействие, в който се предвижда 
регулаторните предложения да подлежат на частична или пълна оценка. По този начин всички нови 
закони, кодекси и поднормативни актове подлежат на последваща оценка в срок от пет години след 
приемането им. държавата също така създаде орган230 за контрол на качеството на оценката на 
регулаторното въздействие (RIA). 

Въпреки че са извършени някои последващи регулаторни оценки, те са ограничени по брой и обхват, 
а в редки случаи се съсредоточават върху административната тежест за предприятията. Прилагането 
на RIA на практика все още е незадоволително и описаните промени досега не са довели до видими 
резултати. 

От 2008 г. насам е постигнат умерен напредък в изпълнението на препоръките на SBA съгласно 
принципа „Мисли първо за малките!“. усилията бяха насочени главно към намаляване на 
административната тежест и опростяване на административните процедури чрез стъпки за 
въвеждане на електронни услуги и прилагане на принципа на еднократност. Систематичните усилия 
за прилагане на „теста за МСП“ и за преразглеждане на регламента относно оценките на 
въздействието показват готовността на правителството да отговори на нуждите на малките 
предприятия. Тези усилия обаче все още не са довели до видими резултати. 

Извършване на стопанска дейност в България 
 
Един от систематичните инструменти за оценка на въздействието на регулирането върху бизнес 
средата е индексът „Doing Business“ на Световната банка,231 който представя до каква степен 
различните разпоредби засилват или ограничават стопанската дейност, както и времето и разходите, 
свързани с различните административни процедури. 

                                                 
229 Регламент относно обхвата и методологията за прилагане на оценката на въздействието.България.Решение 
№ 301/14.11.2016 на Министерския съвет 
Дирекция „230 Административно модернизиране“ на Министерския съвет 
231 Световна банка, 2020 г.Извършване на стопанска дейност 2020.Вашингтон:Световна банка. 

 



 

 

 

 

Индексът измерва процесите за започване на стопанска дейност, получаване на разрешително за 
строеж, получаване на електрическа връзка, прехвърляне на собственост, получаване на достъп до 
кредити, защита на миноритарните инвеститори, плащане на данъци, участие в международна 
търговия, принудително изпълнение на договори и разрешаване на проблемите при несъстоятелност. 

Резултатите показват подобрение в много области, но все още има малък напредък в някои 
административни процедури, като например получаването на електроенергия и плащането на 
данъци, където процедурите отнемат много и много време. Въпреки тези пропуски в регламента се 
наблюдават положителни тенденции по отношение на разходите и прозрачността на процедурата в 
повечето от измерените области. 

Започване на бизнес 

Регистрирането на предприятие в България е сравнително лесно, разходите за регистрация и 
минималните капиталови изисквания са ниски, има подобрена ефективност в търговския регистър и 
централизирана електронна база данни за търговска регистрация, консолидирани процедури за 
регистрация и премахната формалности. Процедурите и времето за започване на стопанска дейност 
(след регистрацията) включват 7 процедури и струват време. 
Сред положителните аспекти на бизнес средата в България са разходите за започване на бизнес, 
които все още са ниски. Платеният минимален капитал за България също се задържа на ниско 
равнище (0 %, измерено като процент от дохода на глава от населението), докато в ЕС той е 9,57 %. 
Времето, необходимо за прехвърляне на собствеността, се е увеличило, но все още е под средното 
за ЕС равнище. Разходите, необходими за прехвърляне на собствеността, намаляват и са значително 
по-ниски от средните за ЕС. 

Работа с разрешителни за строителство 

Разглеждането на разрешителните за строеж стана по-лесно след приемането на ново 
законодателство, изясняващо процеса. Въпреки това издаването на разрешения за строеж отнема 
време, струва скъпо и е сложно по отношение на броя на процедурите за получаване на одобрение 
за строеж. 

Свързване към електроснабдителната мрежа 

Надеждността на електрозахранването беше повишена чрез въвеждането на автоматична система 
за енергийно управление — надзорният контрол и придобиването на данни (SCADA) — за 
наблюдение на прекъсванията и възстановяването на услугите. В същото време свързването към 
електропреносната мрежа включва приключването на 6 процедури и представлява процес, който 
отнема време и пари (изискващ 262 дни и почти четири пъти доход на глава от населението). 

Регистриране на имущество 

Времето, необходимо за регистриране на имотите, беше намалено с въвеждането на интегриран 
интернет регистър на имотите, който дава възможност за онлайн проверка на собствеността и статута 
на кадастъра. Въпреки това са необходими допълнителни дейности за регистрация на общинско 
равнище, което показва потенциал за оптимизиране на процеса. 

Времето, необходимо за прехвърляне на собствеността,се е увеличило, но все още е под средното 
за ЕС равнище. Разходите, необходими за прехвърляне на собствеността, намаляват и са значително 
по-ниски от средните за ЕС. 

Плащане на данъци 

Ставките на вноските на работодателя за социално осигуряване бяха намалени и плащането на 
данъци за предприятията беше улеснено чрез въвеждането на нови закони за корпоративния доход 
и данъка върху добавената стойност, премахването на изискването за допълнителна годишна 
данъчна декларация върху добавената стойност и намаляването на дела на работодателите в 
социалноосигурителните вноски. Плащането на данъци беше улеснено и по-евтино за предприятията 
чрез насърчаване на електронното подаване и плащане и чрез намаляване на ставката на 
корпоративния подоходен данък и ставката на социалноосигурителните вноски на работодателите. 
Въпреки това процесът отнема време и включва 14 действия годишно. На МСП са необходими 453 



 

 

 

часа годишно, за да плащат данъци в България. 

Въпреки че е налице намаляване на времето, необходимо за привеждане в съответствие с основните 
данъци, България е далеч от постигането на оперативната цел за по-малко от 150 часа и все още е 
по-висока от средната за ЕС.Въпреки че е налице намаляване на годишния брой на данъчните 
плащания, България не е успяла да постигне оперативната цел за намаляване на този брой под 8 
години. 

Търговия през границите 

Трансграничната търговия стана по-бърза чрез въвеждането на формуляри за митнически 

декларации онлайн. Това е положителна тенденция в разпоредбите за трансграничната търговия. 

Изпълнение на договори 

Систематаза изпълнение на договорите беше подобрена чрез изменение на правилата за 
доказателствата и неприсъственото съдебно решение, повишаване на минималната прагова 
стойност за по-ниската компетентност и предоставяне на гражданските съдилища от последна 
инстанция на правомощието да избират кои дела да разгледат, така че да се ограничи злоупотребата 
с процеса на обжалване. Изпълнението на договорите стана по-лесно и чрез увеличаване на 
прозрачността в съдебната система и чрез назначаването на частни съдебни изпълнители. 

Разрешаване на неплатежоспособността 

Разрешаването на несъстоятелността беше улеснено чрез разширяване на основата за започване на 
производство по несъстоятелност и улесняване на анулирането на подозрителни сделки. Търговският 
закон е изменен с разширяване на правата на обезпечените кредитори и увеличаване на 
прозрачността на производството по несъстоятелност. Бяха приети нов граждански процесуален 
кодекс и нов закон за търговския регистър, с които се въвеждат промени, които се очаква да намалят 
забавянията и да позволят по-бързо разрешаване на несъстоятелността. Наред с другото, Законът 
за търговския регистър изисква основните решения и решения на съда по несъстоятелността да 
бъдат публикувани на уебсайта на търговския регистър. 
Втори шанс 

Започването на бизнес и излизането от бизнеса са нормални процеси на икономическия жизнен 
цикъл. В България малко повече от половината предприятия не оцеляват след първите пет години от 
живота си. Закриването на предприятия все още не се разглежда като възможност за засилване на 
предприемачеството и стопанската дейност след това. Освен това страхът от неуспех в България е 
47,5 % (спрямо средната стойност за ЕС от 44,16 %).В същото време съществува силна връзка между 
ефективността на процедурите по несъстоятелност и равнището на заетост — колкото по-ефективни 
са производствата по несъстоятелност, по-високото равнище на заетост е в дадена държава232. 

По отношение на нормативната уредба България отбелязва напредък в съкращаването на периода 
на закриване на предприятия до 2.01 години през 2019 г. Стойността на разходите за закриване на 
предприятие в България през 2019 г. е 9 % от имуществото на длъжника233. 

Ежедневни предизвикателства, пред които са изправени 
малките предприятия 

Държавни помощи и обществени поръчки 

Делът на общата стойност на обществените поръчки, сключени от МСП в България, намалява и през 
2019 г. е бил 32,64 %, докато за ЕС е нараснал на 51,35 %.В България делът на предприятията, които 
участват в публични търгове, е 21 % (спрямо 32 % в ЕС). 

Делът на поканите за участие в търгове (разделени на обособени позиции в България) е бил 37,9 %, 
докато в ЕС той е бил 29,89 %.В България 65,6 % от предложенията идват от МСП, докато за ЕС 

                                                 
232 Calogirou, C., Fragozidis, K., Houdard-Duval, E., Perrin-Boulonne, H., 2010 Business Dynamics:Стартиращи предприятия, 
прехвърляне на предприятия и несъстоятелност, Брюксел:Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост“. 
233 Измерена чрез разходите за събиране на дълга като% от имуществото на длъжника 



 

 

 

 

офертите на МСП възлизат на 72,52 %.Договорите, възложени на МСП в България, са били 67 %, а 
за ЕС — 57,32 %. 

Налице е положителна тенденция за намаляване на средното забавяне на плащанията от публичните 
органи в България. През 2012 г. закъснението е било 14.5 дни, докато през 2019 г. закъснението е 
било намалено на 0 дни. 

Държавната помощ за МСП като процент от общата стойност на помощта, предназначена за 
предприятия в България, е 4 %, докато в ЕС тя е 4,2 %. 

Оценка на административните процедури и услуги във връзка с 
функционирането на МСП 

МСП продължават да се сблъскват с бизнес средата, която създава регулаторна тежест и не 
допринася за техния растеж и ефективна стопанска дейност. Повече от три четвърти от 
представителите на МСП считат, че административните процедури и бюрокрацията възпрепятстват 
дейността на техния бизнес, докато две трети споделят мнението, че регулаторните режими и 
законодателство създават трудности за тяхната стопанска дейност. 

По-нататъшното прилагане на теста за МСП би могло да промени тези резултати. Подобрението е 
необходимо, за да може публичната администрация да отговаря в по-голяма степен на нуждите на 
МСП и законодателството, което отчита положението на МСП.Те включват свеждане до минимум на 
административната тежест за предприятията, както и комуникация и опростяване на правилата и 
процедурите 
Фигура 64 Показателни отговори на мениджъри на МСП на въпроса „Прилагат ли се следните 
твърдения за функционирането на Вашето дружество през 2019 г.?“ 
 
 

Административните процедури и бюрокрацията възпрепятстват / регулаторните режими и 
законодателството затрудняват дейността на предприятието, което управлявам предприятието, 
което управлявам 

 
 

Източник: 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC 

Следните проблеми могат да бъдат систематизирани от ежедневния опит, споделян от 
представителите на МСП: 

• Бавно и тромаво административно обслужване; 

• Трудна комуникация с различни административни органи; 

• Принципътна еднократност все още не се прилага изцяло. Или защото длъжностните лица не са 
информирани чрез измененията в закона или поради липса на капацитет, някои администрации все 
още изискват документи от представителите на бизнеса, вместо да ги изискват от отговорната 
институция. Те включват изискване за документи, които представителите на бизнеса трябва да вземат 
от една институция и да представят на друга, въпреки че са въведени електронни услуги и 
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административна проверка без участието на представителя на предприятието; 

• Въпреки че изискванията за документи от кандидатите бяха намалени, МСП все още считат, че 
кандидатстването за средства на ЕС и управлението на проекти е трудно. Те нямат увереност да 
кандидатстват за финансиране от ЕС, като се има предвид, че то се нуждае от твърде специфични 
експертни познания и умения; 

• Изискванията за подаване на декларации и предоставяне на информация от МСП също създават 
тежест. Често се повтаря информацията, предоставена от МСП в различни декларации и доклади. 
По-добрата координация и по-добрата свързаност между институциите биха улеснили тези 
процедури, а информацията, предоставена от МСП, може да се използва и предоставя на повече 
институции; 

• Много от декларациите пред местните власти са само на хартия, собствеността на МСП трябва 
да бъде декларирана на много места и това води до допълнителна тежест. 

• Необходими са допълнителни усилия за опростяване на процедурите и за предоставянето им по 
електронен път. 

Липса на информация и разбиране на новото и действащото законодателство 

Според интервюираните представители на МСП законодателството, което ги засяга, не е достатъчно 
просто и лесно за разбиране, липсва информация за новоприетото законодателство и последиците 
от него, а административните правила и процедури все още се нуждаят от опростяване и по-добра 
комуникация с МСП. 

Според предприемачите регулаторните и административните изисквания са твърде сложни и трудни 
за разбиране, особено в началото на учредяването на дружество. Според 65,0 % от предприятията 
(SBA 2019) бързо променящото се законодателство и политики е проблем за извършването на 
стопанска дейност. Често съответното законодателство е твърде обширно и сложно и изисква много 
четене, което надхвърля капацитета на собствениците на МСП. 

Разработването и популяризирането на единна информационна точка е много необходимо за МСП, 
а липсата на информация е един от основните проблеми, с които те се сблъскват. В тази единна 
информационна точка следва редовно да се представя структурирана и ясна информация по 
въпроси, засягащи стопанската дейност, като законодателни промени или нововъведени регулаторни 
изисквания. Според МСП често научаването по тези въпроси отнема твърде много или твърде много 
усилия. Следователно е важно да се осигури достъп до систематична информация, за да се помогне 
на предприятията да разберат всички нови законодателни или регулаторни аспекти, които ги засягат. 

Наличието на единен информационен портал, който е лесно достъпен, добре организиран и с ясна и 
добре структурирана информация, би отговорило на тези бизнес нужди. По този начин следва да се 
засили ролята на българската Агенция за насърчаване намалките и средните предприятия и да се 
улесни комуникацията и информация, необходима за МСП. 

В началото на 2019 г. бешесъздадено ръководство за МСП, публикувано на уебсайта 
на Министерството на икономиката. Досега около 7000 посетители са я използвали. 
Това представлява около 14 — -15 % от новородените предприятия или 2 % от всички 
предприятия. Информацията в ръководството следва да се актуализира редовно и 
може да бъде съобщавана и популяризирана допълнително (при условие че са въведени 
редовни актуализации на законодателните промени). 

Популяризирането на инициативата на равнище ЕС, като например Стандарта на ЕС за стартиращи 
предприятия (Startup Nation Standard), Службата за обслужване на едно гише на стартиращите 
предприятия (Startup Europe Shop Shop), Мрежата на представителите на МСП, мрежата „Enterprise 
Europe Network“ и др., ще помогне на МСП да посрещнат нуждите си от информация и да разполагат 
с повече ресурси за интернализация и растеж. Тези инициативи ще помогнат на малките и средните 
предприятия да обменят добри практики, да придобиват знания и да имат достъп до ефективни 
инструменти за работа в мрежа. 

Основните теми, представени в тези инициативи, включват: най-добри практики за подпомагане на 
стартиращите предприятия да се справят с предизвикателства като създаване на предприятия и 
привличане и задържане на таланти, надеждна информация за предприемачи, инвеститори и 



 

 

 

 

създатели на екосистеми и подкрепа по теми, вариращи от разрастване, възможности за инвестиции 
и изграждане на мрежи. 

Enterprise Europe Network помага на предприятията да въвеждат иновации и да се разрастват в 
международен мащаб. Тя е най-голямата мрежа за подкрепа на МСП с международни амбиции. До 
момента в мрежата са представени 148 български предприятия. 

Представителите наМСП се опитват да помогнат на МСП да бъдат чути в процеса на създаване на 
политики. Въпреки че страните от ЕС могат да направят много за подобряване на регулаторната и 
политическата среда за МСП, за малките предприятия често е трудно да изразят своето мнение и да 
достигнат до създателите на политики. Мрежата на представителите на МСП подобрява процеса на 
консултации с националните МСП и сътрудничеството между държавите от ЕС. 

Фигура 65 Индикативни отговори на мениджъри на МСП на въпроса „Прилагат ли се следните 
твърдения за функционирането на Вашето дружество през 2019 г.?“ 
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Използването и популяризирането на тези инициативи ще запълни пропуските, установени от 
МСП, и ще осигури необходима информация и очаквана подкрепа. 

Центровете за износ и бизнес центрове следва да бъдат подкрепяни, за да се осигури 
споделено пространство, офис пространство, стационарни мрежи, разработване и 
управление на уебсайтове, възможности за създаване на мрежи, бизнес консултации, 
бизнес проучвания, бизнес насоки, инвестиционни консултации, достъп до компютри, 
широколентов достъп, информация за безвъзмездни средства за стопанска дейност, 
възможности за бизнес развитие и други точни и съвършени пространства и услуги за 
МСП. 

Електронно управление и електронни услуги 

Удовлетвореността и положителното въздействие на електронните услуги за бизнеса са 
факт.68.5,0 % от МСП са съгласни, че електронните услуги, предоставяни от държавни институции, 
улесняват дейността им. Все още е необходимо подобрение в местното управление, като според 
едва 51,9 % от МСП електронните услуги, предоставяни от местните държавни институции, 
улесняват дейността на техните предприятия. 
Въпреки че бяха положени известни усилия за намаляване на административната тежест и 
опростяване на административните процедури чрез въвеждането на електронни услуги и 
прилагането на принципа на еднократност, информацията и документите все още се изискват 
многократно и/или на хартиен носител, а някои местни и централни административни служби не са 
достъпни по електронен път. 

Въпреки че предприемачите отчитат известен напредък и опити на институциите да постигнат 
положителна промяна в бизнес средата (чрез въвеждането на електронни услуги в някои институции 
и звена), преобладаващите очаквания са електронното управление да бъде въведено изцяло, за да 
има реално въздействие. Този процес следва да бъде придружен от насърчаване на електронните 
услуги и рационализирани бизнес процедури, за да се увеличи търсенето. 

Фигура 66 Електронно управление посочва отговорите на мениджърите на МСП на въпроса 
„Прилагат ли се следните твърдения за функционирането на Вашето дружество през 2019 г.?“ 

 

  
Източник: 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC

68.5%

51.9%

31.5%

48.1%

The electronic services provided by government
institutions facilitate the operation of the business I

manage

The electronic services provided by local government
institutions facilitate the operation of the business I

manage

Yes No



 

 

 

 

 

Върховенство на закона 

Налице е висока корелация между върховенството на закона и институционалния капацитет в дадена 
държава и благосъстоянието и растежа234.Следователно неприлагането на практика на принципите 
на правовата държава може да възпрепятства растежа, да навреди на бизнес средата и значително 
да намали благосъстоянието. 

Индексът наWJP за върховенството на закона за 2020 г.235 поставя България на 53-то място от общо 
128 държави. Страната е на 54-то място за подиндекса „Правителствените наредби се прилагат 
ефективно „, но подпоказателят „Спазване на надлежния процес в административните производства“ 
е много нисък и поставя България на 100 място. 

Някои дефицити, наблюдавани в съдебната система, също оказват отрицателно въздействие върху 
МСП.Непредсказуемостта на резултатите от съдебните дела, както и лошата организация на 
съдебния процес и непредвидимият ход на съдебния процес, възпират всяко пето МСП (18,1 %) от 
завеждане на дело. Високите разходи за наемане на адвокат също оказват въздействие върху 
процеса на вземане на решения (за едно от всеки четири МСП — 26,5 %).Едно от всеки пет МСП 
разглежда бавната скорост на съдебните производства (22,9 %) и размера на съдебните такси 
(21,7 %) аа демотивиращи фактори236. 

Други въпроси, свързани с бизнеса и околната среда 

Съществуват няколко други проблема от ежедневния опит, споделян от представителите на МСП, 
които оказват отрицателно въздействие върху МСП и забавят тяхното развитие:237 

• Липса на инфраструктура за предприятията и промишлените зони: 1/lack от бизнес зоните и 
промишлените паркове в някои от големите градове и други регионални градове; 2/lack от 
основната инфраструктура в съществуващите бизнес и промишлени зони в повечето регионални 
градове; 3/lack от инфраструктурата, водеща до области, в които предприятията се интересуват от 
инвестиции, 

• Липса на свързваща инфраструктура: 1/transport свързаността между регионите на територията 
на страната също се оказва важен фактор за бизнес средата. Слабата свързаност на Северна 
България с други части е силен фактор за икономическото положение на регионите на тази част от 
страната; 2/lack от инфраструктурата между регионални центрове и (отдалечени) села и малки 
градове; 3/lack от обществения транспорт между селищата засяга превоза на настоящи или 
потенциални служители от близките малки населени места; 

• Наличието на нерегистрирана икономика и произтичащата от това нелоялна конкуренция; 

Делът на просрочените сметки за вземания и плащане на ДДС, дори когато сделките не са 
извършени, води до дългове и дори необходимост от допълнителни кредити за МСП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
234 Acemoglu, Daron, Camilo Garcia-Jimeno, James A. Robinson, 2014 г.Държавен капацитет и икономическо 
развитие:Мрежов подход;Анемоглу, Дарон, 2005 г.Policy and Economics in Weak and Strong States (Политика и икономика в 
слабите и силни държави), Journal of Monetary Economics (Вестник на паричната икономика);Dincecco, Марк, 
2017 г.Капацитет надържавата и икономическо развитие:Настоящо и минало;Knutsen, Карл., 2013 г.Демокрация, държавен 
капацитет и икономически растеж.Световно развитие. 
Проект „235 Световно правосъдие“.2020.WJP, индекс за върховенството на закона, 2020 г.[онлайн] На 
разположение на адрес:<Https://worldjusticeproject.org/our- work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-
index-2020> 
236 Министерство на правосъдието,Доклад от пилотно проучване относно 
удовлетвореността от съдебната система.София:България.Достъпен 
на:https://www.iustice.government.bg/home/index/84506826-276f-42ac-a6f4-f791d8657dd1 
237 Тези проблеми бяха споделени по време на задълбочените интервюта и семинари от няколко представители на бизнеса. 
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Част III.МСП и околната среда 

Основни аспекти 

 

Основни проблеми Установени нужди 

Разпръснати политически интервенции и 

фрагментирана рамка на политиката 

Необходимост от разработване на пътна карта за кръговата 

икономика на национално равнище, в която да се осъществяват 

конкретни действия за МСП 
Много малко мерки, предприети от МСП в 

йерархията на отпадъците 
Необходимост от насърчаване на повече инвестиции във варианти 

за управление на отпадъците, които са по-високи в йерархията на 

отпадъците и надхвърлят рециклирането (напр. предотвратяване, 

повторна употреба) 

Ниско равнище на осведоменост сред МСП относно 

кръговата икономика и нейния потенциал за 

подобряване на тяхната конкурентоспособност; 

Необходимост от повишаване на осведомеността чрез стартова 

кампания, насочена към промяна на нагласата на МСП към 

възприемане на кръговата икономика, ефективното използване на 

ресурсите и опазването на околната среда като възможност за 

растеж, инвестиции и износ 

България остава най-енергоемката икономика в ЕС 
Необходимост от непрекъснато подобряване на енергийната 

ефективност на МСП както в съответствие с вече поетите 

задължения, така и чрез засилени действия за стимулиране на 

доброволни мерки, използване на възможностите за 

енергоспестяване, осигуряване на финансови потоци и др. 

Ниска производителност на ресурсите в България 

(сред най-ниските в ЕС) Необходимост от насърчаване на МСП да използват по-ефективно 

енергията и ресурсите. Специфичните програми за подпомагане 

следва да бъдат насочени не само към закупуване на машини с 

по-ефективно използване на ресурсите, но и към преосмисляне на 

техните цялостни производствени процеси и модели. 

Използването на Схемата на ЕС за управление по 

околна среда и одит (EMAS) и на екомаркировката 

на ЕС е слабо 

Необходимост от повишаване на привлекателността на EMAS и 

екомаркировката на ЕС сред МСП чрез създаване на 

необходимата среда и предоставяне на стимули 

Потенциалът на новите бизнес модели на 

кръговата икономика не се използва Необходимост от повишаване на знанията и разбирането на 

новите кръгови бизнес модели на регионално и местно равнище с 

активното участие на МСП.България би могла да обмисли 

стартирането на пилотен проект за промишлена симбиоза, който е 

един от кръговите бизнес модели. 

България е скромен новатор и българските МСП са 

с ниски резултати по отношение наекоиновациите Необходимост от преминаване от скромни към умерени новатори в 

средносрочен план. За тази цел необходимото финансиране 

следва да бъде насочено към МСП за дейности в областта на 

екоиновациите. 

Много слабо сътрудничество между науката и 

академичните среди и предприятията, включително 

МСП 

Необходимост от засилване на сътрудничеството между МСП и 

науката, което е от решаващо значение за прехода към кръгова 

икономика и е от значение за проектирането и разработването на 

продукти; заместване на продукти на основата на изкопаеми 

горива с продуктина биологична основа; ефективни 

производствени процеси и др. 
 



 

 

 

 

 

1. Стратегически насоки на ЕС 

Наскоро приетият Зелен пакт (2019) е пътна карта, стартирана от Европейската комисия в отговор на 
задълженията на ЕС за справяне с изменението на климата и други екологични проблеми. В Зеления 
пакт се признава, че постигането на неутрална по отношение на климата и кръгова икономика изисква 
пълна мобилизация на промишлеността, включително на МСП.Въпреки че промишлеността на ЕС 
вече е започнала промяната, тя продължава да зависи от добива на нови материали, които се 
добиват, търгуват и преработват в стоки и накрая се изхвърлят като отпадъци или емисии. От 
материалите, които тя използва, едва 12,0 % са получени от рециклиране. Преходът е възможност за 
разширяване на устойчивата и създаваща работни места икономическа дейност. На световните 
пазари съществува значителен потенциал за технологии, устойчиви продукти и услуги с ниски емисии. 
Преходът към кръгова икономика предлага също така възможности за нови дейности и работни места. 

Значение за българските МСП: Въпреки че Зеленият пакт ще остане стратегически документ, 
неговите послания ще бъдат възприети от ново законодателство, програми за финансиране и др. 
той ще бъде включен в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 
2021—2027 г., които са основен източник на инвестиции в България. Следователно приоритетите на 
Зеления пакт трябва да бъдат включени в бъдещите мерки и инициативи в България, които имат за 
цел веригите за създаване на стойност да станат по-кръгови. Това важи и за действията и 
приоритетите на новия план за действие за кръговата икономика (ПДКИ). 

С оглед на това през 2018 г. Европейският съюз преработи законодателството си в областта на 
отпадъците чрез преразглеждане на законодателството в областта на отпадъците. Рамкова 
директива (РДВ, 2008/98/ЕО), преразгледаната Директива относно опаковките и отпадъците от 
опаковки (94/62/ЕО) и други директиви, отнасящи се до отделни потоци от отпадъци. Целта е да се 
стимулира предотвратяването на отпадъците за домакинствата и предприятията и да се подобри 
ефективното използване на ресурсите, като по този начин се подпомогне преходът към кръгова 
икономика. Като същевременно се увеличат целите за рециклиране (до 2025 г. до минимум 55 % от 
теглото; с 2030 — -60 %; до 2035 — -65 %) в преразгледаната РДО се подчертава необходимостта от 
приемане на мерки за предотвратяване на отпадъците в йерархията на отпадъците, включително, 
наред с другото, интелигентното проектиране, мерките за устойчиво потребление и производство, 
насърчаването на повторната употреба, възможностите за поправка и др. 

Тъй като МСП са основен източник на рециклируеми потоци от отпадъци, прилагането на 
усъвършенствани програми за предотвратяване и управление на отпадъците е основен лост за тях, 
за да допринесат за постигането на новоустановените национални цели за повторна употреба и 
рециклиране. 

Необходимостта европейската промишленост (включително МСП) да поеме своя дял от 
отговорността и възможностите беше подчертана и в пакета за кръговата икономика и неотдавнашния 
План за действие за кръговата икономика (ПДКИ), в който се238239240241242 поставя акцент върху 
електрониката и ИКТ; акумулатори и превозни средства; опаковка; пластмаси; текстил; строителство 
и сгради; храна, вода и хранителни вещества. В новия план за действие за кръговата икономика беше 
потвърдена ролята на МСП в прехода към кръгова икономика. Основната цел на новата рамка на 
политиката ще бъде да се стимулира развитието на водещи пазари за неутрални по отношение на 
климата и кръгови продукти. Новата ПДКИ включва политика за „устойчиви продукти“ в подкрепа на 
кръговото проектиране на продукти въз основа на обща методология и принципи по този начин, 
поставяйки производителите в центъра на прехода. Тя дава приоритет на намаляването и повторното 

                                                 
238 Европейска комисия, 2019 г.Европейският зелен пакт.Брюксел:Европейска комисия. 
239 Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Финансовия 
регламент относно отпадъците. 
240 Европейския парламент и Директива 94/62/ЕО на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от 
опаковки. 
241 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.Нова стратегия за кръговата 
икономика.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/index_en.htm>. 
242 Европейска комисия, 2020 г.Нова промишлена стратегия за Европа.Брюксел:Европейска комисия. 
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използване на материалите преди рециклирането им. ПДКИ ще включва и мерки за насърчаване на 
предприятията да предлагат и да позволяват на потребителите да избират, да използват повторно, 
трайни и подлежащи на поправка продукти. 

В новата промишлена стратегия на ЕС отново сеизтъква, че промишлеността на ЕС, състояща се 
основно от МСП, „дава пример за най-високите социални, трудови и екологични стандарти“.Всички 
промишлени вериги за създаване на стойност ще трябва да играят ключова роля в този преход и ще 
се нуждаят от „доставки на чиста енергия и суровини на достъпни цени“.Новата стратегия за МСП243, 
публикувана заедно с промишлената стратегия на ЕС, прие по този начин принципа на 
„конкурентоспособна устойчивост“, подчертавайки предположението, че устойчивият бизнес е по-
скоро конкурентоспособен бизнес и в същото време в отговор на рисковете, свързани с натиска върху 
околната среда и изменението на климата. В същото време стратегията за МСП не пренебрегва 
факта, че европейските МСП са изправени пред различни видове трудности в това отношение. 
В допълнение към тези стратегически документи през 2018 г. ЕС прие Европейска стратегия за 
пластмасите в кръговата икономика. Стратегията има за цел да защити околната среда и гражданите 
от замърсяване с пластмаси и да покаже икономическите аргументи в полза на трансформирането на 
начина, по който продуктите се проектират, произвеждат, използват и рециклират. Съгласно новите 
планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще подлежат на рециклиране до 2030 г., 
потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще бъде намалено (чрез Директива 2019/904 за 
пластмасите за еднократна употреба), а целенасочената употреба на пластмасови микрочастици ще 
бъде ограничена. Тази трансформация отваря значителни нови пазари за производителите на 
биоразградими пластмаси на биологична основа. Същевременно редица МСП, произвеждащи 
пластмаси за еднократна употреба, могат да изпаднат в несъстоятелност, ако не се адаптират. 
 
МСП са основни участници в постигането на напредък в изпълнението на Европейската 
стратегия за пластмасите и главно в адаптирането на дизайна на продуктите; 
работа по стратегии за заместване на продукти и, когато предотвратяването и 
заместването са изчерпани, гарантиране на подходящо рециклиране на пластмасите. 

Интелигентното проектиране в началото на жизнения цикъл на даден продукт е съществена 
предпоставка за гарантирането на кръговостта. Директивата за екопроектирането и Регламентът за 
енергийното етикетиране предвиждат съгласувани правила за целия ЕС за подобряване на 
екологичните показатели на продукти като домакински уреди, информационни и комуникационни 
технологии или инженерство. Мерките за екопроектиране и енергийно етикетиране за няколко 
продукта вече включват правила относно изискванията за ефективност на материалите, като 
например наличието на резервни части, лесния ремонт и улесняването на третирането в края на 
жизнения цикъл. Освен това в Европа и в световен мащаб е налице мощен стимул за възприемане 
на принципите на интелигентното проектиране, включително олекотяването на продуктите; 
проектиране на възможностите за поправка; дизайнът за демонтиране и т.н. МСП са основните 
двигатели на интелигентния дизайн както в контекста на Директивата за екодизайна, така и в по-широк 
контекст. Те също така са в добра позиция да работят по стратегии за намаляване на опаковките. 

Екомаркировкатана ЕС е друг законодателен акт, който е от основно значение за МСП.Той включва 
критерии, свързани с кръговостта, които са насочени към всяка стъпка от жизнения цикъл на 
продукта; например ефективно използване на ресурсите, устойчиви доставки, екодизайн, устойчиво 
потребление, удължаване на жизнения цикъл и др. 

Екомаркировката е от значение за МСП в сектори като услугите за туристическо 
настаняване; бои и лакове за вътрешно и външно боядисване; хартия тип „тишу“; копирна 
и графична хартия; и др. 

Нафигура 67 са представени предоставените лицензи в ЕС по продуктови групи.244245246247

                                                 
243 Европейска комисия, 2020 г.Стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа.Брюксел:Европейска комисия. 
307 Европейска комисия, 2018 г.Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика.Брюксел:Европейска 
комисия. 
308 Директива № 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка 
за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. 
309 Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на 
нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на 
310 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.Екомаркировка на 
ЕС.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>. 
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Другата основна схема на ЕС за сертифициране на околната среда, Схемата за управление по 
околна среда и одит (EMAS) (и най-добрите практики за управление на околната среда (НДПУОС), 
които са свързани с нея), има присъщ потенциал да допринесе за постигането на целите за 
кръговост, тъй като прилагащите EMAS организации са поели ангажимент да наблюдават своите 
процеси и постоянно да подобряват ресурсната си ефективност. Както екомаркировката на ЕС, така 
и EMAS са свързани с политиките на ЕС и развитието на екологосъобразните обществени поръчки 
(ЕОП). 

Екологосъобразните обществени поръчки, които са доброволен инструмент, са възможност за 
стимулиране на МСП да приемат екомаркировки, да инвестират в екологични продукти и добро 
управление на околната среда в рамките на дружествата. Комисията е разработила повече от 20 
общи критерия за ЗОП248249. 

В ЕСима обещаващи нови развития в биоикономиката и в секторите на синята биоикономика, които 
са от голямо значение за МСП.В преразгледаната стратегия на ЕС за биоикономиката се предлага 
„укрепване и разрастване на биотехнологичните сектори, отключване на инвестициите и пазарите „и 
„бързо разгръщане на местните биоикономики в цяла Европа“250.През 2019 г. Форумът на ЕС за 
синята биоикономика постави началото на Пътна карта на ЕС за синята биоикономика251252, като 
прие действия с цел по-добро разбиране на бъдещите нужди на пазара в областта на регулирането, 
научните изследвания, финансовата помощ и продуктите; както и определяне на действията, които 
са необходими за отключване на потенциала на сектора. България, в качеството си на морска 
държава, и българските МСП биха могли потенциално да се възползват от това развитие. 

                                                 
248 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.EMAS.[онлайн] На 
разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm>. 
249 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.Критерии наЕС за ЕОП.[онлайн] 
На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm>. 
250 Европейска комисия, 2018 г.Устойчивабиоикономика за Европа:Укрепване на връзката между икономиката, 
обществото и околната среда.Брюксел:Европейска комисия. 
251 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format- 
PDF/source-115609569 
252 Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за 
създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение и отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 наСъвета 

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-115609569
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-115609569


 

 

 

Докато се говори за наскоро приетото законодателство на ЕС и новите насоки, по-старите 
екологични задължения за МСП са също толкова важни, а именно: 

313 

— Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) — от значение за МСП от сектора на химическата 
промишленост; 
— Директивата относно емисиите от промишлеността — която е от значение най-вече за 

големите предприятия, но може да бъде разгледана и за МСП в някои сектори. Регистър на 
българските предприятия с комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ) е достъпен тук253254. 

2. Резултати на българските МСП 

В раздела по-долу е направен анализ на българските МСП по отношение на техните резултати в 
различни области на околната среда. 

Управление на отпадъците 

Образуването на битови отпадъци в България се е увеличило с 2017, но остава под средното за ЕС 
(435 kg на глава от населението в сравнение с 487 kg на глава от населението). 

Депонираните количества отпадъци са намалели от 2010 г. насам и малко количество отпадъци са 
били пренасочени от депониране към изгаряне. Рециклирането на битови отпадъци (включително 
компостирането) е отбелязало леко повишение — до 36 % през 2018 г. (вж. фигура 78).Процентът 
на рециклиране остава значително по-нисък от средния за ЕС от 46 %; ще бъдат необходими 
значителни усилия, за да се постигне целта на ЕС за рециклиране от 50 % до 2020 г. 255 

 
■ ЕС-28 ■ България 

Източник: Евростат

                                                 
253 Директива № 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 
254 Официален уебсайт на Министерството на околната среда и водите на Република България.2020.KoMnneKCHi/i Pa3pewi/r 
renHi/i. [онлайн] На разположение на адрес:<Http://registers.moew.government.bg/kr/>. 
255 Европейска комисия, 2019 г.Прегледна изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 
2019 г.Доклад за страната — България.Брюксел:Европейска комисия. 

Фигура 68 Тенденция на процента на рециклиране на битовите отпадъци (2010—
2018 г.) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  
■ ЕС □ България 

Източник: Евростат 

Фигура 69 Степен на рециклиране на различните потоци отпадъци 
83 

 

Битови отпадъци Общо отпадъци от опаковки от пластмаса Wooden E-waste% (2017) 
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(2018) 

% (2017) (2017) 

http://registers.moew.government.bg/kr/


158 
Технически доклад 

 

 

Над 6 милиона жители на страната са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, хартия и метал, пластмаса и стъкло. Това е допринесло за постигането на втория по 
големина процент на рециклиране на отпадъците от пластмасови опаковки в страната (64,8 %) в ЕС 
през 2017 г. след Литва (74 %). 

Цели за оползотворяване и рециклиране на шест групи отпадъци, сред които отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) са успешно изпълнени в цяла България чрез схема, 
основана на разширена отговорност на производителя (РОП)256.Това развитие допринесе за 
постигането на процент на рециклиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, 
който е значително по-висок от средния за ЕС.В доклада за ранно предупреждение на ЕС от 2018 г. 
обаче се257 подчертава, че схемите в България, включително по отношение на опаковките, не 
покриват изцяло разходите за разделно събиране и ефективността и ефикасността на участието на 
българските МСП в схемите за разширена отговорност на производителя трябва да бъдат оценени и 
подобрени, ако е необходимо. 

Счита се, чеБългария е изложена на риск да не изпълни целта за 2020 г. за 50 % подготовка за 
повторна употреба/рециклиране на битови отпадъци. Докладът на ЕС за ранно предупреждение от 
2018 г. Целта е да се подпомогнат държавите членки, изложени на риск от неизпълнение на целта за 
2020 г. за 50 % подготовка за повторна употреба/рециклиране на битови отпадъци, а някои от 
заключенията в него са от значение за българските МСП: 

• Българските МСП ще трябва да предприемат мерки за увеличаване на процента на рециклиране 
на отпадъците по отношение на генерирането на твърди битови отпадъци (ТБО) и други потоци от 
отпадъци. Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и бизнес 
посредниците трябва да повишат осведомеността на МСП по отношение на тези възможности и да 
създадат благоприятни условия. 

• Разделното събиране на рециклируеми материали, включително биологични отпадъци, все още 
не се извършва ефективно, липсват икономически стимули за гражданите да разделят отпадъците. В 
контекста на неуспешна система за разделно събиране за домакинствата положението с българските 
МСП не е по-добро. 

• Необходими саповече инвестиции в проекти, по-високи в йерархията на отпадъците (напр. 
рециклиране), които надхвърлят третирането на остатъчните отпадъци. Това има силно отражение 
върху МСП, тъй като инвестициите в йерархията на отпадъците зависят до голяма степен от самите 
МСП, при условие че са налице определени благоприятни условия. Правителството и бизнес 
посредниците могат да катализират процеса чрез финансиране на конкретни проекти и създаване на 
съответни финансови инструменти. 

• Последиците от разделното събиране на биологични отпадъци варират между ниски и високи в 
зависимост от техния сектор на дейност. Последиците ще бъдат големи за МСП в хранително-
вкусовата промишленост, селското стопанство и горското стопанство. 

• Един от основните проблеми на МСП е липсата на осведоменост. МСП биха могли да увеличат 
усилията си за изграждане на вътрешен капацитет. От друга страна, правителствените институции и 
бизнес посредниците могат да увеличат усилията си за работа с МСП за подобряване на техните 
екологични резултати. 

Изпълнителната агенция по околна среда в България поддържа регистър на предприятията с 
разрешителни за управление на отпадъците.258259Съществуват и регистри на предприятия, които 
въвеждат на пазара специфични продукти, генериращи специфични потоци от отпадъци, като 
например батерии; електрическо и електронно оборудване; моторни масла; гуми; пластмасови 
торбички. Съществува и регистър на предприятията, търгуващи и брокерски отпадъци. Може би е 

                                                 
256 Европейски тематичен център за отпадъците и материалите в зелената икономика, 2019 г.Преглед на политиките, 
подходите и целите на България през 2018 г.Ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика в Европа — още 
повече от по-малко.За предприятие Boeretang:ЕТС/WMGE. 
257 Европейска комисия, 2018 г.Доклада заранно предупреждение за България относно прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на отпадъците, включително доклада за ранно предупреждение за държавите членки, за които съществува 
риск да не постигнат целта за подготовка за повторна употреба/рециклиране на битовите отпадъци.Брюксел:Европейска 
комисия. 
258 Официален уебсайт на Изпълнителната агенция по околна среда на Република България.2020.Pen/iCTtp Ha ni/^ 
ATA, npi/rrewaBa ^ u flOKyMeHTi/i 3a i/i3BtpwBaHe Ha GEI/iHOCTi/i c OTnagt ^/i. [онлайн] На разположение на адрес:< 
Http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp?rios=12&teritory=0&district=0&popular=0&act=17&ewc=&find=&RuchFind= % 
D2 % FA% F0 % F1 % E5 % E ed% E5 >. 
259 Европейска комисия, 2019 г.Доклад за България, 2019 г.Включително задълбочен преглед на предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси.Брюксел:Европейска комисия. 
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добра идея Министерството на околната среда и Министерството на икономиката да работят с тези 
предприятия, за да съгласуват напълно своите дейности с прехода към кръгова икономика. 

В доклада за България в рамките на европейския семестър за 2019 г. отново сеизтъква, че 
„потенциалът на новите бизнес модели на кръговата икономика не се използва“ и управлението на 
отпадъците продължава да бъде предизвикателство, въпреки че генерирането на битови отпадъци е 
под средното за ЕС.Разделното събиране на отпадъци остава неоптимално на всички равнища, както 
и свързаната с това инфраструктура, обществената осведоменост и мониторинг (ЕК 
2 018 m).Принципът „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ беше въведен официално, но на 
практика не се прилага. Вторичното използване на суровини в България през 2016 г. беше 4,3 %, което 
е значително под средната стойност за ЕС от 11,7 %. 

Капацитетът на общините да организират, възлагат и управляват събирането и обработването на 
отпадъци е ограничен. Това представлява огромна възможност за МСП, включително стартиращите 
предприятия, за нови инициативи и нови бизнес идеи. 

Според проучванетона PwC за МСП за периода 2019—2020 г., проведено за целите на настоящия 
анализ, 12,1 % от респондентите са изправени пред предизвикателства при изпълнението на 
изискванията, свързани с класифицирането, събирането и третирането на отпадъците, което показва 
необходимостта от допълнителна подкрепа и насоки от съответните публични органи. Само 10,1 % 
от анкетираните МСП отговарят, че рециклирането е част от техния производствен процес. 

Рамкатаза мониторинг на кръговата икономика показва, че през 2016 г. кръговото (вторично) 
използване на материали в България е било 4,3 % (значително по-ниско от средното за ЕС-28—
11,7 %).Резултатите на България по отношение на броя на заетите в кръговата икономика обаче 
отговарят на средното равнище за ЕС-28 — през 2016 г. те са представлявали 1,76 % от общата 
заетост (средният дял за ЕС-28 е бил 1,73 %).Процентът на работните места, свързани с кръговата 
икономика, изглежда е намалял от 2012 г. насам, когато е бил 1,83 %.Данните липсват  по отношение 
на разхищ аването на храни 
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В специалното проучване на Евробарометър от 2017 г. относно отношението на гражданите 
на ЕС към околната среда 84 % от българите заявяват, че са силно загрижени за 
въздействието на пластмасовите продукти върху околната среда (средната стойност за ЕС-
28 е 87 %).По всичко личи, че обществото в България оказва силна подкрепа за 
инициативите, насочени към кръговата икономика, и мерките за опазване на околната 
среда.260261262 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 

В доклада за България в рамките на европейския семестър за 2020 г.се263 подчертава, че нуждите от 
инвестиции в областта на енергетиката и климата са значителни. Честите изменения на Закона за 
енергетиката не водят до създаване на стабилен и предвидим инвестиционен климат. България 
продължава да е икономиката в ЕС с най-висока енергийна интензивност със значително отклонение 
от средните стойности. Въпреки че структурата на крайното потребление на енергия в България (КЕП) 
е доста сходна с тази на ЕС, през 2016 г. енергийното потребление на единица БВП е било над 3.5 
пъти по-голямо от средното за ЕС (ЕК, 2017в).Това неефективно използване на енергията пречи на 
България да използва пълноценно потенциала на относително ниските цени на енергията и 
възпрепятства конкурентоспособността на българските МСП и икономиката като цяло. 

Фигурата по-долу илюстрира разликата в мащаба между енергийната производителност в България 
и в ЕС-28. Въпреки инвестициите в енергийна ефективност, подобрението в България е незначително. 

                                                 
Официален уебсайт на260 Евростат.2020.Кръгова икономика — Рамка за 
мониторинг.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy/indicators/monitoring-framework>. 
261 Европейска комисия, 2019 г.Прегледна изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 
2019 г.Доклад за страната — България.Брюксел:Европейска комисия. 
262 Пак там. 
263 Европейска комисия, 2020 г.Доклад за България, 2020 г.Европейски семестър за 2020 г.:Оценка на напредъка в 
структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от 
задълбочените прегледи съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011.Брюксел:Европейска комисия 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
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Източник: Европейска агенция за околната среда 

България изостава в напредъка си към постигането на националната индикативна цел за 2020 г. за 
енергийна ефективност. 
През 2018 г. България изостава с приблизително 8 % по отношение на потреблението на първична 
енергия и с 11 % по отношение на крайното енергийно потребление, като и двете разлики са се 
увеличили в сравнение с нивата от 2016 г. Целенасочените мерки и инвестициите могат да отключат 
огромния потенциал за икономии на енергия в промишления, транспортния и жилищния сектор. В 
проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. тези констатации се повтарят, тъй като само 
33,4 % от анкетираните МСП имат политика за енергийна ефективност. 

Въпреки че е на път да постигне своята цел за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми 
източници, България продължава да бъде икономикатас най-големи емисии на парникови газове в 
ЕС.През 2016 г. интензитетът на ПГ в икономиката на България е бил 4.3 пъти по-висок от средния за 
ЕС (ЕК 2017в).България превиши индикативната си цел за 2017 г., определена с Директивата за 
енергията от възобновяеми източници. Равнището от 2017 г. на дела на ефективното използване на 
ресурсите (ВЕИ) в брутното крайно потребление на енергия (GFEC) беше 18,7 %, което е доста над 
целта от 16 %.Делът на енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор нарасна 
значително през последните години и достигна 7,2 % през 2017 г., но все още е под целта от 10 % за 
2020 г. В същото време, въз основа на собствените си прогнози, 
България може да пропусне с 1 процентни пункта своята цел за 2030 г. емисиите на парникови газове 
да не надвишават равнището от 2005 г. (ЕК, 2018в). Проучването на PwC за МСП за периода 2019—
2020 г. показва, че само 6,5 % от изследваните предприятия използват зелена енергия в своите 
производствени процеси. 

Сцел да се облекчат социално-икономическите последици от прехода към чиста енергия, е важно да 
се планират преходни мерки. На България се падат 7 % от производството на въглища в ЕС и 6 % от 
работните места във въгледобивния сектор, което означава, че над 12 000 работни места във 
въгледобивните региони са изложени на риск. Активното участие в инициативата на ЕС 
„Въгледобивните райони в преход“ следва да подпомогне подготвянето на подходящи стратегии за 
преход и определянето на приоритетните проекти и мерки. Освен това българските региони (около 
Марица Изток и Бобов дол) ще имат право да финансират своя енергиен преход от Фонда на ЕС за 
справедлив преход. Въглищните електроцентрали са големи дружества. Този преход засяга МСП, 
доколкото заместващото производство на енергия следва да идва от по-малки производители на 
енергия от възобновяеми източници, които ще бъдат МСП. 

Ефективно използване на ресурсите и МСП 

Анализът на българските стратегически документи и програми за финансиране показва, че те се 
съсредоточават основно върху енергийната ефективност, докато въпросът за ефективното 
използване на ресурсите и материалите, който е по-сложен и труден за решаване, остава 
сравнително подценен. В България няма конкретни цели за ефективно използване на ресурсите по 
отношение на материалите. Най-значимата цел се отнася до отпадъците от опаковки, които се 
определят ежегодно от Националния план за управление на отпадъците (2014—2020 г.). 
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Производителността на ресурсите, т.е. доколко ефективно икономиката използва материалните 
ресурси за производство на богатство, в България е била 0.30/kg EUR през 2017 г. в сравнение със 
средната стойност за ЕС от 2.04/kg. EUR.Производителността на ресурсите в България остава сред 
най-ниските в ЕС наред с Естония и Румъния.264 

Според проучването на PwC за МСП за периода 2019—2020 г. 31,2 % от отговорилите МСП са 
използвалиекологосъобразни материали и ресурси, а 68,8 % са дали отрицателен отговор.28,9 % от 
МСП са заявили, че разполагат с политика за ефективно използване на ресурсите.71,4 % от 
изследваните МСП заявяват, че използваните машини и превозни средства отговарят на 
екологичните стандарти. 
 

Броят на продуктите с екомаркировка на ЕС и на265266267лицензираните по EMAS организации в дадена 
държава може да даде приблизителна оценка на прехода към кръгова икономика, тъй като и двете 
показват до каква степен този преход ангажира частния сектор и други национални заинтересовани 
страни. Към септември 2018 г. в България са регистрирани само 23 продукта и 5 лиценза по схемата 
за екомаркировка на ЕС от общо 71,707 продукта и 2,167 лиценза. 

КУК n 

в ЕС-28. България има 13 организации на 27 обекта, регистрирани по EMAS към март 2020 г. 

Българските МСП продължават да функционират под средното за ЕС равнище по отношение на 
екологичните аспекти на „Small Business Act“, както е показано в таблица 32. Процентът на МСП, които 
са предприели мерки за ефективно използване на ресурсите, е доста под средния за ЕС. 

Екологични продукти и услуги 

Делът на МСП, които са се възползвали от мерки за публично подпомагане за своето производство 
на екологични продукти, се е увеличил с 9 % през периода 2014—2018 г. Въпреки това делът на МСП, 
които предлагат екологични продукти или услуги, е под средния за ЕС, както е показано в таблица 
32.268Това беше потвърдено от проучването на PwCза МСП от 2019 г., при което 9,5 % от 
респондентите заявяват, че техните МСП предлагат зелени продукти, докато 90,5 % са дали 
отрицателен отговор. Делът на МСП, които създават над 50 % от оборота си от екологосъобразни 
продукти и услуги, е по-висок, отколкото в повечето държави от ЕС.Според проучването 9,0 % от 
запитаните МСП са отговорили, че възнамеряват да пуснат зелени продукти на пазара. 

Съществува значителен потенциал за повишаване на осведомеността и амбицията на МСП да 
увеличат своята ефективност по отношение на ресурсите и да разработват продукти и услуги за 
екологичните пазари.

                                                 
264 Европейска комисия, 2019 г.Прегледна изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 
2019 г.Доклад за страната — България.Брюксел:Европейска комисия. 
265 EMAS е схемата на Европейската комисия за управление по околна среда и одит — програма за насърчаване на 
организациите да функционират по-отговорно спрямо околната среда. 
266 Европейска комисия, 2019 г.Прегледна изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 
2019 г.Доклад за страната — България.Брюксел:Европейска комисия. 
267 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.EMAS — Статистика & Графи.[онлайн] 
На разположение на 
адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm>. 
268 Европейска комисия, 2019 г.Информационен фиш на SBA за2019 г. — България.Брюксел:Европейска комисия. 
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Източник: проучване на PwC МСП за периода2019—2020 г. 

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm


 

 

 

Таблица 28 Показателза екологичните резултати на МСП  

Индикатор 

МСП, които са предприели мерки за ефективно 
използване на ресурсите (%) 

МСП, които са се възползвали от мерки за публична 
подкрепа за своите действия за ефективно 
използване на ресурсите (%) 

МСП, които предлагат екологични продукти или 
услуги (%) 

МСП с дял над 50 % от оборота, генериран от 
екологични продукти или услуги (%) 

МСП, които са се възползвали от мерки за публична 
подкрепа за своето производство на екологични продукти (%) 

Източник: Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда за 2019 г., доклад за България 

Екоиновации 

Някои от основните предизвикателства пред екоиновациите в България са увеличаване на 
възможностите за инвестиции, насърчаване на ефективното използване на ресурсите, по-
нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници и подобряване на практиките за 
устойчивост в транспортния сектор.269 

Сътрудничеството между науката и бизнеса също продължава да бъде много слабо. Публично-
частните съвместни научнипубликации като процент от общия брой публикации са намалели до 
0,8 % през 2017 г. в сравнение със средната стойност за ЕС от 3,9 %.Малък е броят на подадените 
заявки за патент.270Сътрудничеството между МСП и науката е от решаващо значение за прехода 
към кръгова икономика. Тя е от значение главно по отношение на проектирането и разработването 
на продукти, заместването на продукти на основата на изкопаеми горива с продукти на биологична 
основа, ефективните производствени процеси и др. 

Необходимостта от подобрение се доказва и от резултатите от проучването на PwC за МСП за 
периода 2019—2020 г. Според нея 18,3 % от МСП са отговорили, че имат въведени екологични 
стандарти, а 81,7 % са дали отрицателен отговор. 

Горните констатации се потвърждават от последните резултати на България в индекса за 
екологични иновации. Сравнителният анализ на екоиновациите (Eco-Innovation Scoreboard)271 и 
индексът за екоиновации илюстрират резултатите в областта на екоиновациите в държавите — 
членки на ЕС.Те имат за цел да обхванат различните аспекти на екоиновациите чрез прилагане на 
16 показателя. Индексът за екоиновации показва до каква степен отделните държави членки 
постигат добри резултати по отношение на различните измерения на екоиновациите в сравнение 
със средните стойности за ЕС и представя техните силни и слаби страни. 

България е на второ място от дъното по отношение на екоиновациите и остава твърдо в групата на 
държавите, които все още трябва да наваксат изоставането си в тази област.

                                                 
269 Европейска комисия, 2019 г.Доклад за България, 2019 г.Включително задълбочен преглед на предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси.Брюксел:Европейска комисия. 
270 Пак там. 
271 Официален уебсайт на Европейската комисия.2020.Сравнителен анализ на екоиновациите и Екоиновационен 
индекс.[онлайн] На разположение на адрес:<Https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en>. 
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Фигура 73 Компоненти на индекса за екологични иновации за България, 2017 г. 

принос за иновации 
в областта на 
токоиновациите 

„Социално-
икономики 
резултати 
“ 

Екоиновативни 
дейности 
 

Ресурсна 
ефективност 

коиновативни 
резултати 
 

ЕС-28 България 

Източник: Европейска 
комисия 

България показва постоянно ниски резултати по отношение на показателите, включени в индекса за 
екоиновации, които са от значение за МСП и околната среда, а именно: предприятия, които са въвели 
иновации с екологични ползи, получени в рамките на предприятието; предприятия, които са въвели 
иновации с екологични ползи, получени от крайния потребител; патенти, свързани с екоиновации; 
износ на продукти от екологични индустрии; и заетост в екологичните индустрии. Компонентът 
„Екоиновационна дейност“ за България е 37. В сравнение с другите компоненти, по-високото 
класиране в България се дължи на относително високата стойност на показателя „регистрирани 
организации по ISO 14001“ (на mln pop) към 39 г., което е по-високо от средното за ЕС-28 за 30 г. 

Сред основните движещи сили на екологичните иновации са: повишена осведоменост сред 
предприятията, гражданите и правителството относно ползите от зелените продукти и технологии; 
висококвалифицирани човешки ресурси и капитал от знания; и водещата регионална позиция на 
България в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

Иновативната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014—
2020 г. насърчаваекоиновациите в България до 2020 г. и също така включва целта България да 
премине от групата на „скромните новатори „към групата на „умерените новатори“ до 2020 г. Целева 
подкрепа за екоиновациите се предоставя например от Националния иновационен фонд и 
Европейския фонд за регионално развитие (чрез оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 20142020).През последните години бяха одобрени проекти за иновативни 
технологии за екологосъобразно третиране на опасни отпадъци, оползотворяване на отпадъчни 
каучукови продукти, анализ на емисиите на отработени газове, преобразуване на конвенционални 
електрически превозни средства и др. чистите технологии са един от приоритетните сектори на 
българската иновационна стратегия за интелигентна специализация. В България съществува клъстер 
за чисти технологии, който ръководи три „зелени“ предприемачески програми (Дунавска енергия + 
инструмент, електрозахранване!2020 г. и Ускорител на ОЗИ „Климат“ на EIT).EIT Climate-KIC 
Accelerator (Ускорител на ОЗИ в областта на климата) е единствената програма на ЕС за ускоряване 
на разработването на стартиращи предприятия с устойчив бизнес модел. PowerUp! на EIT InnoEnergy 
2020 е конкурс за стартиращи предприятия в Централна и Източна Европа в областта на енергетиката, 
интелигентните технологии и мобилността. 

335 Официален уебсайт на управителя на фондове за финансови инструменти в България.2020.Фондза трансфер на 
технологии, [онлайн] На разположение на адрес: <Https: //www.fmfib.bg/en/fi/21-equity-and-quasiequity-investments/9-
technology-transfer-fund>. 
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Инструментът Danube Energy + е програма за обучение на млади хора с новаторски идеи в енергийния 
сектор. 

Българският фонд на фондове управлява Фонд за трансфер на технологии в размер на 58.7 млн. лв., 
който ще бъде приведен в съответствие с целите на националната стратегия за интелигентна 

специализация, включително чисти технологии. Фонд на 

Фондовете управляват и фонд за градско развитие,272 отчасти насочен към МСП.Фондът ще 
предоставя подкрепа за проекти, които подобряват градската среда, насърчават икономическия 
растеж в регионите и допринасят за повишаване на енергийната ефективност. Фондът на фондовете 
управлява финансов инструмент за гаранции по ОПИК, който273 предоставя помощ на предприятия, 
които желаят да изпълняват важни проекти за подобряване на енергийната си ефективност, както е 
установено от енергиен одит. 

Освентова Българската банка за развитие предлага и лизингова линия (програма за кредитиране) за 
закупуване на машини и оборудване за МСП.Без да се споменаваме изрично, можем да приемем, че 
новите машини са по-енергийно ефективни от старите. 

Същевременно, доколкото ни е известно, в България няма база данни за зелените технологии. 

Управление на водите 

Само около 26 % от отпадъчните води в България се събират, 20,4 % се подлагат на вторично 
пречистване, а 6,7 % се подлагат на по-строго пречистване, когато е необходимо (ЕК, 2017б).Въпреки 
че събирането и пречистването на отпадъчните води е от компетентността на общините, българските 
МСП могат да бъдат насърчавани да проучват екоиновативни решения за повторно използване на 
водата и иновативни методи за пречистване на водите в помещенията.274275276 

Качество на въздуха 

България продължава да бъде сред държавите членки с най-висок брой смъртни случаи, свързани 
със замърсяването на околната среда, брой загубени години живот, свързани със замърсяването на 
въздуха, и излагане на населението в градовете на прахови частици (прах) (ЕАОС, 2018б).Основният 
източник на замърсяване на въздуха с прахови частици е секторът на битовото (жилищно) отопление, 
използващ твърди горива, и транспортът. Въпреки че промишлеността не е основен замърсител, тя 
продължава да бъде фактор, особено в промишлените зони. Прилагането на разрешителните по 
отношение на замърсяването на въздуха е от първостепенно значение. Проблемът с изгарянето на 
опасни отпадъци в инсталации, които не отговарят на стандартите, следва да бъде разрешен 
незабавно. 

Разрешителни за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 

Към март 2020 г. България е издала 579 разрешителни за КПКЗ съгласно Директивата за емисиите 
от промишлеността (ДЕП)339340.Разбира се, само част от тези 579 предприятия са МСП.Една от 
характеристиките на предприятията с разрешителни за КПКЗ е, че те трябва да функционират в 
съответствие с референтните документи за най-добрите налични техники (BREF).През 2017 г. бяха 
извършени около 243 инспекции на инсталации за КПКЗ, в резултат на които бяха наложени 39 глоби

277
.

                                                 
272 Официален уебсайт на фонда „Управител на финансови инструменти в България“.2020.Фондза градско развитие, 
[онлайн] На разположение на адрес:<Https://www.fmfib.bg/en/fi/20-financing-with-risksharing/12-urban-development-fund>. 
273 Официален уебсайт на фонда „Управител на финансови инструменти в България“.2020.Гаранции по OPIC.[онлайн] 
На разположение на адрес:<Https://www.fmfib.bg/en/fi/23-guarantee-schemes/15-guarantees-under-opic>. 
274 Европейска комисия, 2019 г.Доклад за България, 2019 г.Включително задълбочен преглед на предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси.Брюксел:Европейска комисия. 
275 Директива № 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 
276 Официален уебсайт на Министерството на околната среда и водите на Република България.2020.KoMnneKCHU 
Pa3pemumenHU.[онлайн] На разположение на адрес:<Http://registers.moew.government.bg/kr/>. 
277 Изпълнителна агенция по околна среда на Република България, 2019 г.Национален доклад за състоянието на 
околната среда.София:Изпълнителна агенция по околна среда на Република България. 
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3. Предизвикателства и 
детерминанти за прехода към кръгова 
икономика на българските МСП 

Българската стратегическа рамка 

Въпреки че в българската стратегическа и политическа рамка за периода 2014—2020 г. вече са 
включени намерения за предприемане на мерки, насочени към МСП, много от тези намерения остават 
на равнището на пожелателното мислене и не са довели до конкретни действия, мерки и инициативи. 

Например повишаването на ресурсната ефективност е един от приоритетите на Националната 
програма за развитие: България 2020 г. — своя план за действие за периода 2015—2017 г.278Цел 2 от 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014—
2020 г.279280 е „подкрепа за ускорено внедряване на технологии, методи и т.н., за подобряване на 
ефективното използване на ресурсите и прилагането на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в предприятията от всички отрасли“.Приоритетните дейности включват 
насърчаване на иновациите за ефективно използване на ресурсите във водния сектор (повторно 
използване и рециклиране на водите, пречистването на водите и отпадъчните води, включително 
възстановяване на ресурсите; и интелигентни системи за мониторинг) и в сектора на отпадъците 
(предотвратяване, събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; въвеждане на 
високотехнологични информационни и комуникационни системи за докладване на количествата 
събрани отпадъци).Следва да се отбележи, че чистите технологии (електрически превозни средства, 
горивни клетки, водородно общество) са една от приоритетните области за развитие, определени в 
стратегията. 
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През 2013 г. Националната стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. (Small 
Business Act) пое ангажимент „да даде възможност на МСП да превърнат екологичните 
предизвикателства във възможности“.Правителството също така пое ангажимент за „предоставяне 
на повече информация, експертен опит и финансови стимули с цел пълноценно използване на 
възможностите за нови „зелени „пазари и повишена енергийна ефективност, отчасти чрез 
въвеждането на среда на системи за управление на МСП“. 

В България все още не съществува национална стратегия за ефективно използване на ресурсите, но 
4-ият Национален план за управление на отпадъците281282 обхваща прехода от управление на 
отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и към устойчиво развитие чрез 
предотвратяване на отпадъците, доколкото това е възможно. 

По отношение на ефективното използване на ресурсите и МСП стратегията „Европа 2020“:  
Национална програма за реформи. Програмата включва мерки за въвеждане на подходящи стимули 

и механизми за ефективно използване на водата; и насърчаване на инвестициите в модерни 

съоръжения за оползотворяване на отпадъци чрез рециклиране, повторна употреба и/или добив на 

вторични суровини и енергия. 

Финансовите интервенции по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014—2020 г.“ (OPIC) са 
насочени към повишаване на ресурсната ефективност на МСП в преработващата промишленост. В 
ОП се посочва, че насърчаването на ефективното използване на ресурсите в предприятията, особено 
в предприятията от производствения сектор (добив на суровини), е жизненоважен процес, тъй като 
тези предприятия имат най-ниската производителност на ресурсите и енергийна ефективност в 
икономиката. 

Българското правителство не е приело национална стратегия за кръговата икономика, въпреки че 

                                                 
278 Национална програма за развитие:България 2020.София. 
279 Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014—2020 г.София 
280 Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода 2014—2020 г.София 
281 Министерство на околната среда и водите на Република България, 2014 г.Национален план за управление на отпадъците 

за периода 2014—2020 г.София. 
282 Министерство на финансите на Република България, 2018 г.Европа 2020:Национална програма за реформи за 

България.Актуализация от 2018 г.София. 

 



 

 

 

правителствената програма за периода 2017—2021 г. включва цели на кръговата икономика и начини 
за тяхното изпълнение. Като част от правителствената програма за периода 2017—2021 г. трябва да 
се разработи национална стратегия за кръговата икономика. Стратегията и планът за действие за 
кръговата икономика в Република България ще обхванат периода 2021—2030 г.283

                                                 
283 Европейски тематичен център за отпадъците и материалите в зелената икономика, 2019 г.Преглед на политиките, 
подходите и целите на България през 2018 г.Ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика в Европа — още 
повече от по-малко.За предприятие Boeretang:ЕТС/WMGE. 



 

 

 

 

Български МСП и преход към кръгова икономика 

Представениятпо-долу предварителен SWOT преглед по отношение на прехода на българските 
МСП към кръговата икономика е изготвен въз основа на извършения анализ. Моментната картина 
е последвана от предложения и препоръки за увеличаване на възможностите на българските МСП 
да осъществят прехода към кръгова икономика. 

Фигура 74: SWOT за България по отношение на прехода към кръгова икономика

 

 

Източник: Собствен анализ и разработване на PwC 

 

Целево на национално равнище 

България трябва да гарантира спазването на съществуващите си задължения съгласно правото на ЕС, 
свързани с управлението на отпадъците, енергийната ефективност, контрола на замърсяването и др. МСП 
играят важна роля в тези усилия, отчасти отразени в техните разрешителни, подкрепени от национални, 
регионални и местни програми. 

Усилията следва да се съсредоточат върху промяна на нагласата на МСП към възприемане на кръговата 
икономика, ефективното използване на ресурсите и опазването на околната среда като възможност, двигател 
на растежа, инвестициите и износа и потенциал за създаване на добавена стойност. Понастоящем 
преобладаващото възприемане на МСП е съсредоточено върху разходите, а не върху ползите. 

Тъй като преходът към кръгова икономика е сложно, многосекторно и многостепенно управление, което 
изисква интензивна координация и сътрудничество, България би могла да разработи пътна карта за кръговата 
икономика на национално равнище, в която да се предприемат конкретни действия за МСП с цел изграждане 
на мрежи, изграждане и споделяне на знания, създаване на възможности за иновации и др. разработването 
на пътната карта следва да се осъществява в тясно сътрудничество с МСП, бизнес посредниците, местните и 
регионалните власти, НПО и др. 

България е скромен новатор от много години и следователно може да се стреми към преминаване към умерен 
иноватор в средносрочен план. За тази цел необходимото финансиране следва да бъде насочено към МСП 
за дейности в областта на екоиновациите. Специфичните програми за подпомагане следва да бъдат насочени 

Weaknesses 
• Low enforcement of legal obligations  

• Low integration of circular economy  in 
environmental, economic & other policies 

• Low recycling rate and circularity of the economy 

• Few projects high on the waste hierarchy 

• Low awareness by institutions and population of 
the principles of circular economy  

• Limited GPP implementation 

• Territorial disparity and territorial organisation 

• Low level of eco-innovation 

Strengths 
• EU legislation duly transposed  

• National strategic framework opens up the possibilities  
for circular economy (pilot actions) 

• Entry point for circular economy possible within the 
RIS3 Strategy 

Threats 
•  

• Bulgarian SMEs perceive environmental measures 
and action as a cost rather than as an opportunity 

• Bulgaria continues to be locked in traditional waste 
management and landfilling 

• Bulgaria integrates EU requirements only formally 
with just a few concrete measures and actions; 

• Bulgarian SMEs do not see direct benefit from 
undertaking environmental and circular economy 
actions 

 

Opportunities 
•  

• New EU strategic documents focus on circular 
economy  

• Waste Prevention Programme needs to be revised  
in 2020 

• Significant financial resource available within ESIF 
with strong environmental and circular economy 
conditionalities 

• Balance between better traditional waste management 
and innovative circular approaches 

• Push economic growth through encouraging new 
business models 
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към МСП, а не само към закупуването на нови машини с по-ефективно използване на ресурсите, но и към 
преосмислянето на техните производствени процеси в съответствие с принципите на кръговата икономика. 
 

Както е отбелязано в доклада за България в рамките на европейския семестър (2020), страната „има огромен 
потенциал за икономия на енергия и намаляване на въглеродните емисии“.Усилията за подобряване на 
енергийната ефективност на МСП следва да продължат както в съответствие с вече поетите задължения, така 
и чрез засилени усилия за стимулиране на доброволни мерки, осигуряване на финансови потоци и др. 
подобряването на ефективността на ресурсите като цяло и по-специално на енергийната ефективност ще 
подобри конкурентоспособността на българските МСП. 

Тъй като преходът към кръгова икономика ще бъде свързан с усилията в различни сектори, България ще има 
значителни ползи, ако въпросите, свързани с околната среда, енергетиката и кръговата икономика, бъдат 
интегрирани в други политики, стратегии, планове за действие и финансови потоци, които са от значение за 
МСП. 

Тъй като преходът към кръгова икономика е усилие, което трябва да бъде предприето от множество 
правителствени и неправителствени участници, България би спечелила от извършването на пълно 
картографиране на заинтересованите страни (както правителствени, така и неправителствени), за да се 
увеличат усилията по отношение на МСП и околната среда и МСП да се насочат към преход към кръгова 
икономика, 

Тъй като промишлената симбиоза е нов и предстоящ кръгов бизнес модел в Европа в пълно съответствие с 
кръговата икономика, България би могла да обмисли стартирането на пилотен проект за промишлена 
симбиоза. Това е система, при която отпадъците и страничните продукти на едно предприятие се използват 
от друго предприятие в неговия производствен процес. Работата по инициативата ще насърчи надграждането 
върху вече съществуващите полезни взаимодействия или запознаването с концепцията за промишлена 
симбиоза. В промишлена зона може да бъде стартирана пилотна инициатива за промишлена симбиоза. 

Тъй като EMAS е ефективна съществуваща система за сертифициране с огромен потенциал, подобряването 
на ефективността и използването на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS) и пилотната 
програма за проверка на екологичните технологии (ETV) също биха могли да бъдат от полза за предприятията 
и по-специално за МСП.Бавното прилагане на EMAS има основателни причини и обяснение. Правителството 
обаче може да създаде среда и стимули за МСП (като например намалена интензивност на проверките, 
предимства в областта на обществените поръчки и др.), за да направи EMAS по-привлекателна. Например 
EMAS е особено подходяща за туристическия сектор, който е от първостепенно значение за българската 
икономика. 

Правителството следва да насърчава най-добрите практики в редица промишлени сектори чрез „справочни 
документи за най-добрите налични техники“ (BREF) и следва да насърчава промишлените отрасли, 
включително МСП, да ги приведат в съответствие с тях. Референтните документи за НДНТ са валидни главно 
за по-големите предприятия, но някои от тях са от значение и за МСП (напр. в хранително-вкусовата и 
млечната промишленост, текстилната промишленост). 

Преходът на българските МСП към кръговата икономика ще изисква също така публични и частни източници 
на финансиране, за да се увеличат подобрените технологии и процеси, да се развие инфраструктурата и да 
се засили сътрудничеството между участниците във веригата за създаване на стойност. Важна подкрепа за 
тези цели ще бъде осигурена по линия на програмите на ЕС за финансиране, като например политиката на 
сближаване, програма LIFE и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
предприятия (COSME). Необходима е обаче допълнителна работа с други национални източници на 
финансиране, за да се съгласуват техните приоритети за финансиране с финансирането на борбата с 
изменението на климата и кръговата икономика. 

Преходът на МСП към кръгова икономика следва да бъде тясно интегриран в основните инвестиционни 
потоци, насочени към МСП.Институциите, отговарящи за програмирането на програмния период 2021—
2027 г., следва да се възползват от възможността да затвърдят промяната в поведението и мисленето на МСП 
в рамките на програмите и условията за тяхното изпълнение. 

Що сеотнася до секторния акцент, България следва да се съсредоточи върху секторите на икономиката с най-
голям потенциал за подобрение, както и върху секторите, които ще бъдат в центъра на новия план за действие 
за кръговата икономика, а именно текстилната промишленост, строителството, електрониката, пластмасите, 
опаковките, храните, мебелите и транспорта и мобилността. Следва да се предприемат засилени действия по 
сектори и по веригата за създаване на стойност. 

Ефективността и ефикасността на участието на българските МСП в схемите за разширена отговорност на 
производителя трябва да бъдат оценени и подобрени, ако е необходимо. 

Икономическите стимули са важен фактор за определяне на поведението на МСП по отношение на 
управлението на отпадъците и водите, енергийната и ресурсната ефективност, кръговата икономика и т.н. 
Въвеждането на икономически стимули зависи изцяло от националните правителства, както се подчертава в 
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доклада на ЕС за ранно предупреждение от 2018284г. Националните и регионалните правителства следва да 
подкрепят МСП, които въвеждат екологични подобрения, екомаркировки 
 

България би могла да проучи възможностите за укрепване и разрастване на секторите на биологична основа 
и да отключи инвестиции в съответствие със стратегията на ЕС за биоикономиката и пътната карта на ЕС за 
синята биоикономика. България би могла, наред с другото, да се позиционира като доставчик на суровини за 
биомаса в европейските вериги за създаване на стойност. 

Насочени към регионално и местно равнище 

Преходът към кръгова икономика е подход на многостепенно управление. Във времена на намаляващи 
ресурси преходът към кръгова икономика е едновременно необходимост и възможност за регионите и 
градовете с потенциал да предложат дълготрайни икономически, екологични и социални ползи. Българските 
градове и региони могат да следват различни пътища към кръгова икономика в зависимост от географски, 
екологични, икономически или социални фактори. На регионално и местно равнище може да се извърши 
интензивна работа по нови кръгови бизнес модели с активното участие на МСП. 

Тъй като координацията и разбирането на кръговата икономика са необходими и на по-ниски административни 
равнища, българските региони и/или градове биха могли да разработят пътни карти за кръговата икономика 
на регионално и/или градско равнище, с които да се осъществяват конкретни действия за МСП в областта на 
кръговата икономика с цел изграждане на мрежи, изграждане и споделяне на знания, създаване на 
възможности за иновации и др. 

Градовете и регионите (или промишлените зони в съседство с градовете) също биха били в добра позиция да 
разработват пилотни проекти в областта на промишлената симбиоза, при които предприятията (включително 
МСП) са свързани със симбиотични отношения, а отпадъците и страничните продукти на някои предприятия 
се превръщат в суровини за други. 

Насочени към бизнес посредници и секторни сдружения 

Няма дами данни за осведомеността на българските МСП относно изменението на климата и мерките за 
смекчаване и адаптиране, но можем да приемем, че българските МСП все още предстои да се запознаят с 
неотложния контекст на изменението на климата и да подобрят разбирането си за подходящи действия и 
мерки за адаптация. Правителствените агенции и бизнес посредниците биха могли да играят важна роля в 
това отношение. 

Тъй като постепенно нараства осведомеността на българските МСП относно кръговата икономика и 
потенциала и възможностите за ефективно използване на ресурсите, България би могла да обмисли 
провеждането на кампания за повишаване на осведомеността и подкрепа за МСП по отношение на 
ефективното използване на ресурсите и възможностите, свързани с прехода към кръгова икономика. По време 
на регионалните семинари с МСП стана ясно, че има голяма нужда от такива кампании. Бизнес посредниците 
играят важна роля в тези усилия чрез разгръщане на програми, обучения и общи усилия за повишаване на 
осведомеността. 

В България са предприетимного малко действия за екологизиране на отделните сектори. Бизнес посредниците 
и секторните сдружения са в добра позиция да превърнат прехода към кръгова икономика в конкретни секторни 
действия. 

Бизнес посредниците биха могли също така да внедрят специфични секторни програми в подкрепа на прехода 
към кръгова икономика и по-добри екологични показатели в сектори като туризма, търговията на дребно, 
транспорта и др. тези програми могат да започнат с прости мерки и постепенно да увеличат сложността на 
интервенцията. 

Насочени към финансовите институции 

Подобряването на екологичните показатели на МСП ще изисква значителни финансови ресурси, включително 
от частния сектор. Поради това следва да се положат усилия за подобряване на разбирането на финансовия 
сектор като цяло за кръговите бизнес модели и свързаните с тях финансови особености. 

Насочени към МСП 

Както евидно от наличните данни, управлението на отпадъците в България има огромен потенциал за 
подобрение. МСП са основни генератори на твърди битови отпадъци (ТБО) и опасни отпадъци, а прилагането 
на усъвършенствани програми за предотвратяване и управление на отпадъците (разделно събиране, 
рециклиране и др.) е основен лост за МСП да допринесат за постигането на новоустановените национални 
цели за повторна употреба и рециклиране. МСП следва също така да бъдат силно насърчавани да насочват 

                                                 
284 Европейска комисия, 2018 г.Доклада заранно предупреждение за България относно прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на отпадъците, включително доклада за ранно предупреждение за държавите членки, за които съществува 
риск да не постигнат целта за подготовка за повторна употреба/рециклиране на битовите отпадъци.Брюксел:Европейска 
комисия. 
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повече инвестиции за дейности, които са по-високи в йерархията на отпадъците. 

МСП са основни фактори за прехода към кръгова икономика. Те са тези, които дават тласък за по-кръгово 
проектиране на продуктите, както и усилията за предотвратяване на разхищението на храни, заместването на 
продуктите на основата на изкопаеми горива с продукти на биологична основа и т.н. МСП следва да бъдат 
насърчавани да поемат ролята на лидери в този преход. Възможните действия варират от обикновено 
разделно събиране и рециклиране до кръгово проектиране, подобряване на производителността на ресурсите, 
възприемане на кръгови бизнес модели и др.  

Като двигатели за придобиване на умения и знания университетите могат също така да катализират 
възприемането на решения, свързани с кръговата икономика, от страна на МСП.Необходимо е да се засили 
сътрудничеството между МСП и академичните среди при разработването на практически и иновативни 
решения за подобряване на кръговата икономика. Това сътрудничество може да бъде подкрепено от трети 
организации и схеми за финансиране. 

МСП са основни участници в постигането на напредък по изпълнението на Европейската стратегия за 
пластмасите в кръговата икономика и Директивата за пластмасите за еднократна употреба и най-вече по 
отношение на преразглеждането на аспектите, свързани с проектирането на материали и продукти, 
насърчаването на съществуващите алтернативи на пластмасовите изделия за еднократна употреба (напр. в 
кетъринга и кетъринга) и гарантирането на рециклирането на пластмаси. 

Липсват данни за степента, в която българските МСП са възприели интелигентния дизайн, но е сигурно да се 
предположи, че има огромни маржове за подобрение. МСП са основните двигатели на интелигентния дизайн 
както в контекста на Директивата за екодизайна, така и в по-широк контекст. Те също така са в добра позиция 
да работят по стратегии за намаляване на опаковките. 
 

Част IV. Перспективи за развитие 

1. Потенциал за растеж на МСП 

Основни положения 

Сравнителен анализ с партньори от ЕС 

Набелязаните референтни показатели за конвергенция с държавите — членки на ЕС, за 
развитието на сектора на МСП са: 
 

 

Пропуски в конвергенцията по отношение на ключови икономически сектори 

Налице е значително забавяне в предоставянето на услуги с интензивно използване на 
знания в българските МСП (с изключение на услугите, свързани с ИКТ). Икономическите 
дейности с най-слаби резултати в сравнение с целевия показател за сближаване са 
следните: архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; 
административни канцеларски, канцеларски и други дейности в подкрепа на бизнеса; 
юридически и счетоводни дейности; рекламна дейност и проучване на пазари; дейност на 
централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението; 
научноизследователска и развойна дейност; производство на филми и телевизионни 
предавания, звукозаписване и издаване на музика; издателска дейност; производство на 
моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета; дейности по програмиране и 
радиоразпръскване. 

Съществува значителен потенциал за увеличаване на иновациите в икономическите 
дейности, свързани с ИКТ, и за насърчаване на МСП във всички други услуги с интензивно 
използване на знания, където е необходимо да се обърне специално внимание на 
развитието. 

 

Унгария 
 

Португалия Гърция Словакия 
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Секторна и регионална специализация на МСП 

МСП както в промишлеността, така и в сектора на услугите се намират предимно в област 
София град. Други относително по-добре развити региони са Пловдив, Варна и 
Благоевград. 

Регионалната концентрация на високотехнологични производствени отрасли и услуги с 
интензивно използване на знания е изключително неравномерна, като два ясно 
определени центъра — Софийски градски район, който е задължителен лидер, и 
останалата част от страната — водят до следните заключения: 

- Неравномерната секторна концентрация оправдава целенасочените интензивни 
интервенции за насърчаване на развитието на сектора във всички по-слабо развити региони. 

- Във водещите региони са необходими мерки за насърчаване на по-нататъшното 
развитие на високотехнологичните отрасли и услугите с интензивно използване на знания, както 
и на конкурентоспособността на МСП като цяло. 

Насърчаването на МСП във високо- и среднотехнологичните производствени отрасли и 
услугите с интензивно използване на знания зависи до голяма степен от едновременното 

развитие на всички взаимосвързани сектори. Това ще осигури солидна основа за 
естествено и постепенно насърчаване на развитието на регионалните икономики, като се 
вземат предвид настоящите им предимства и недостатъци. 
 
 

Сравнителен анализ с други партньори от ЕС 
Сравнителен анализ на състоянието на МСП в България с водещите държави в ЕС и с държавите — 

членки на ЕС, с икономики, подобни на тези на българската икономика, се основават на техники 
за машинно самообучение, като се използват наличните техники за машинно самообучение. База 
данни на Евростат за структурната бизнес статистика по сектори по NACE (3-значен код)285. 

 
Групирането на държавите в групи показва, че: 

• Сред набелязаните референтни показатели за конвергенция с държави — членки на ЕС 
със сходни икономики, са Унгария, Португалия, Гърция и Словакия. Специфичните особености на 
българския сектор на МСП, както и неговото развитие през последните десетилетия (както поради 
фактори на политиката, така и поради външно подобряване на бизнес средата) са много сходни с 
процесите, през които МСП в тези четири държави преминаха в миналото. Определените показатели 
за сближаване означават, че е осъществимо и разумно да се очаква, че през следващото десетилетие 
българските МСП биха могли да продължат да се развиват и да настигнат унгарски, португалски, 
гръцки и словашки предприятия, при условие че се предприемат подходящи интервенции. 

• Сред водещите показатели за българския сектор на МСП са Австрия, Финландия и Швеция. 
Ефективното преструктуриране на българския сектор на МСП в дългосрочен план би могло да доведе 
до резултати, които приличат на настоящата ситуация с МСП в тези страни. Този процес обаче ще 
отнеме поне няколко десетилетия, в случай че развитието на сектора на МСП продължи да следва 
своята траектория, наблюдавана през периода 2007—2018 г. Процесите могат да бъдат ускорени 
само ако бъдат положени значителни усилия и инвестиции за повишаване на конкурентоспособността 
на МСП и ако отрицателните демографски тенденции и пречките пред пазара на труда бъдат 
преодолени в средносрочен план. 

• България се различава значително от Испания, Италия, Полша и Люксембург. Това означава, че 
на този етап от развитието на МСП не е разумно да се очаква, че включените в списъка четири 
държави биха могли да бъдат подходящ показател за определяне на стратегически цели. Въпреки 
това добрите практики в много специфични области от тези държави биха могли да бъдат разгледани 
в търсене на конкретни иновативни и ефективни политически мерки. 

                                                 
285 Данните могат да се считат за доста големи, тъй като съдържат над 370,000 случая, 
което осигурява надеждността и обективността на резултатите от научните изследвания. 

 

Европейски 
Комисията 
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Фигура 75 Сравнителен анализ с партньори от ЕС 

 

 

Източник: собствени изчисления 

Пропуски в сближаването по отношение на ключови икономически сектори 

През периода 2008—2017 г. се наблюдава бавно преструктуриране на българските МСП и на пазара 
на труда към високотехнологични и среднотехнологични отрасли и услуги с интензивно използване 
на знания. Въпреки това структурата на българската икономика изостава от структурата на 
държавите, участващи в показателя за конвергенция, и на ЕС като цяло. 

Разликите вконвергенцията, представени тук, се определят като разликата в разпределението на 
МСП в България, от една страна, и в синтетичната референтна икономика за сближаване, от друга 
страна,286287 по отношение на броя и процента на предприятията, както и броя и процента на заетите 
лица по икономически дейности (на 2-цифрени нива NACE Rev. 2).Тези пропуски се измерват само за 
високотехнологичните и среднотехнологичните отрасли и за услугите с интензивно използване на 
знания поради водещата им роля в процеса на сближаване. 

Като цяло разликите в сближаването при услугите, изискващи интензивно използване на знания, са 
много по-големи от тези за високотехнологичните и среднотехнологичните отрасли. Въпреки че 
последните отрасли все още се нуждаят от по-нататъшно развитие, до известна степен тяхното 
развитие е сравнимо с това на показателя за сближаване. Единственото изключение в този случай е 
за сектора „ Производство на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета“, за 
който разликата в сближаването е значителна. 

Въпреки това в българските МСП се наблюдава значително забавяне на услугите, изискващи 
интензивно използване на знания, с изключение на услугите, свързани с ИКТ.Последните сектори са 
с по-добри резултати в сравнение с целевия показател за сближаване и неотдавнашната динамика 
показва голяма вероятност за сближаване с по-развитите държави — членки на ЕС, в средносрочен 
план. 

 

 

                                                 
286 Които представляват еднакво претеглени икономики на Унгария, Португалия, 
Гърция и Словакия, като всички те са определени като държави с референтни показатели 
за конвергенция. 
287 Според годишния доклад за МСП за периода 2018—2019 г. през 2018 г. българските 
МСП в секторите на специализираните услуги с интензивно използване на знания и 
високотехнологичните производствени сектори, като и двете са генерирали 26,6 % от 
добавената стойност на МСП в секторите на производството и услугите — значително по-
ниска стойност от средната стойност за ЕС от 33,0 %. 
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Таблица 29 Най-слаби икономически дейности в сравнение с целевия показател за сближаване 

Класация „Разлика в сближаването“ 

 Икономическа 
дейност 

прогнози за постигане на целта за конвергенция до 2027 г.) 

1 Architectural and 
engineering activities; 
technical testing and 
analysis 

Number of SMEs in this sector is projected to double  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 4.5 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 2.2 p.p 

2 Office administrative, 
office support and 
other business support 
activities 

Number of SMEs in this sector is projected to increase significantly  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 4.9 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 1.9 p.p. 

3 Legal and accounting 
activities 

Number of SMEs in this sector is projected to double  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 1.2 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.8 p.p. 

4 Advertising and 
market research 

Number of SMEs in this sector is projected to increase significantly  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.7 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.6 p.p. 

 

 

5 Activities of head 
offices; management 
consultancy 
activities 

Number of SMEs in this sector is projected to double  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.3 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to double 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.7 p.p. 

6 Scientific research and 
development 

Number of SMEs in this sector is projected to increase significantly  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.4 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.2 p.p. 

7 Motion picture, video 
and television 
programme 
production, sound 
recording and music 
publishing activities 

Number of SMEs in this sector is projected to increase significantly  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.3 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.2 p.p. 

8 Publishing activities Number of SMEs in this sector is projected to double  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.1 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected double 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.3 

 

9 Manufacture of motor 
vehicles, trailers and 
semi-trailers 

Number of SMEs in this sector is projected to increase significantly 

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.03 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase significantly 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.3 p.p. 

10 Programming and 
broadcasting activities 

Number of SMEs in this sector is projected to increase  

Share of SMEs in this sector is projected to increase by 0.1 p.p. 

Number of persons employed in this sector is projected to increase 

Share of employed persons in this sector is projected to grow by 0.1 p.p. 
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Представените разлики в конвергенцията и идентифицираните сектори на МСП, за които трябва да 
бъде насочено развитието, съответстват на следните ключови констатации от емпиричния анализ: 

Съществува силна връзка между растежа на брутната добавена стойност на МСП и техния дял в 
заетостта в интензивни услуги. По този начин, колкото повече български МСП се занимават с 
интензивни на знания услуги, толкова по-голяма е вероятността страната да увеличи добавената 
стойност, създадена в сектора на МСП. 

Освен това страните с по-висок дял на заетостта на МСП във високо- и средно-високотехнологичните 
индустрии и / или интензивните услуги имат по-голяма вероятност да бъдат по-добри в износа. По 
този начин един по-развит сегмент в интензивни на знания услуги би допринесъл за потенциално 
увеличаване на износа на МСП. 

Секторна и регионална специализация 
Измерването на секторната специализация отчита скорошно и очаквано преструктуриране на 
българската икономика и пазар на труда288: 
• Производството е в процес на бавен преход към икономически дейности със сравнително по-
висока добавена стойност, което се очаква да продължи през периода 2021—2027 г. Въпреки това 
голяма част от производствените МСП са от нискотехнологични отрасли. 

• Освен това услугите ще продължат да бъдат водещият сектор по отношение на броя на 
предприятията и заетостта (търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство). 

• Поради това при определянето на секторната и регионалната специализация не бива да се 
пренебрегват всички тези сектори. 

• Други икономически дейности, които следва да бъдат внимателно разгледани, са 
образованието, здравеопазването и социалната работа, които се очаква да играят все по-важна 
роля на пазара на труда. в България за периода 2020—2034 г 

Поради това акцентът при изготвянето на политиките върху секторната специализация 
следва да бъде поставен върху: 

• Увеличаване на иновациите в добре развитите високотехнологични и 
среднотехнологични отрасли и услуги с интензивно използване на знания; 

• Насърчаване на развитието на всички други по-слабо развити 
високотехнологични и среднотехнологични отрасли и услуги с интензивно използване 
на знания; 

• Насърчаване на цялостната конкурентоспособност на всички други икономически 
дейности. 

Секторна концентрация на МСП в българските региони 

Като цяло МСП както в промишлеността, така и в сектора на услугите се намират предимно в района 
на София-град. Други относително по-развити региони са Пловдив, Варна и Благоевград. Така 
секторната концентрация на МСП в българските региони показва, че са необходими целенасочени 
интензивни интервенции за насърчаване на развитието на сектора на МСП във всички останали 24 
по-слабо развити региона на страната. Въпреки това, тъй като вече са постигнати конкурентни 
предимства във водещите региони, особено в София-град, са необходими персонализирани мерки за 
насърчаване на по-нататъшното развитие на високотехнологичните производствени отрасли и на 
услугите с интензивно използване на знания, както и за цялостния напредък на конкурентните 
фактори. 

Регионалната концентрация на високотехнологични производствени отрасли и услуги с интензивно 
използване на знания е изключително неравномерна, с два ясно определени центъра — Софийски 
градски район, който е императивен лидер, а страната изостава по отношение на броя на заетите 
лица, общите приходи и оборота на служител във високотехнологичните отрасли и услугите с 
интензивно използване на знания. В това отношение могат да бъдат допълнително идентифицирани 

                                                 
288 Симеонова — Ганева, Р., Василев, А. Ганев, К. и Л. Димитров, 2019.Средносрочни и дългосрочни прогнози 

за развитието на пазара на труда в България:Заетост и дисбаланси на пазара на труда, 

определящи предлагането на работна ръка (20082034).София:Министерство на труда и социалната 

политика, човешки капитал. 
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следните относително добре развити региони: Пловдив и Варна, следвани от Бургас и Благоевград. 

Подобна поляризация съществува и по отношение на регионалната концентрация на 
среднотехнологични производствени отрасли. До София град са добре определени два други водещи 
региона, а именно Русе и Пловдив. 

Картографирането на среднонискотехнологичните производствени отрасли показва, че регионалната 
концентрация е в София град, Пловдив и Софийска област. Следващите по големина региони по 
отношение на броя на заетите лица, общите приходи и оборота на служител в тези дейности са Варна, 
Стара Загора и Русе. 

Нискотехнологичните производствени отрасли са концентрирани в София град, Пловдив и 
Благоевград, следвани от Добрич и Сливен.
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Фигура 76. Регионална концентрация на високотехнологични производствени отрасли и 
услуги синтензивно използване на знания, представена със София град (горен ред на 
подпарцели) и без този регион

 

Регионално разпределение 
на служителите в рамките на 
категорията, 

Регионално разпределение 
От общия размер на приходите от 
категорията, % 

Оборот на служител, Thousands 
EUR

 

 

 

 

 

 

 
 

Регионално разпределение 
На служителите в категорията, % 

I 
I 5,0 I 2 5 

0.0 

Регионално разпределение 
от общия размер на приходите от 
категорията, 

 

 

 

Източник: собствени изчисления въз основа на данни от Amadeus 
за 2018 г. 

Фигура 77 Регионална концентрация на средно-високотехнологични производствени отрасли, 
представена с регион София град (горен ред на подпарцели) и без този регион

 
 

Регионално разпределение на 
служителите в рамките на 
категорията 
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от общия размер на приходите 
от категорията,
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Регионално разпределение 
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от категорията,
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Фигура 78 Регионална концентрация на средно-нискотехнологични производствени отрасли, 
представена с регион София град (горен ред на подпарцели) и без този регион 

 

Фигура 79 Регионална концентрация на нискотехнологични производствени отрасли, 
представена с регион София град (горен ред на подпарцели) и без този регион 
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Основни потребители на продуктите на високотехнологичните 
отрасли и на услугите с интензивно използване на знания на 
вътрешния пазар 

Всички икономически сектори се разглеждат в настоящия анализ въз основа на съществуващите 
междусекторни отношения, извлечени от рамката „Вложени ресурси-продукция„на държавата, а 
именно таблиците „Използване „и „Ресурс“, изготвени от НСИ. 

Въз основа на тези таблици се идентифицират основните секторни потребители на продуктите на 
високо- и средновисокотехнологичните производствени отрасли и услугите с интензивно използване 
на знания. По този начин взаимовръзките между икономическите дейности се използват за 
определяне на потенциала за високотехнологична специализация интензивна на знания 
специализация във всеки от регионите. 

Междусекторният анализ показва, че основните потребители на високо- и среднотехнологични 
производствени отрасли и услуги с интензивно използване на знания в българската икономика са 
следните сектори: 

- Производството на посеви и животни, лов и подобни дейности 

- Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 

- Производство на електрически съоръжения 

- Производство на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета 

- Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 

- Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, на газообразни горива и 

климатизация 

- Строителство 

- Недвижими имоти 

- Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт 

- Складиране и помощни дейности при транспорта 

- Въздушен транспорт 

- Търговия на едро с изключение на МПС и мотоциклети 

- Телекомуникации 

- Хуманно здравеопазване 

- Образование 

- Държавна администрация и отбрана; задължителна социална сигурност 

- Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 

- Застрахователно, презастрахователно и пенсионно финансиране, с изключение на 

задължително социално осигуряване 

- Реклама и проучване на пазари 

Насърчаването на МСП във високо- и среднотехнологичните производствени отрасли и услугите с-
интензивно използване на знания зависи до голяма степен от едновременното развитие на всички 
взаимосвързани сектори, така че двете следва да вървят ръка за ръка. Това ще осигури солидна 
основа за естествено и постепенно насърчаване на развитието на регионалните икономики, като се 
вземат предвид настоящите им предимства и недостатъци.

 



 

 

 

 

 
 

Таблица 30 Най-важни 3 потребители на вътрешния пазар на продукти на високотехнологични и среднотехнологични отрасли и услуги с 
интензивно използване на знания 

Продукти на високотехнологични и среднотехнологични отрасли и услуги с интензивно използване на знания 
Top 3 потребители на вътрешния пазар (различни от съответния сектор) NACE, rev.2
Химикали и химически продукти 

Основни лекарствени вещества и 

продукти 

Компютърни, електронни и оптични 

изделия 

Електрическо оборудване 

Машини и оборудване, непосочени 

другаде 

Автомобили,ремаркета и 

полуремаркета 

Друго транспортно оборудване 

Издателски услуги 

Услуги по производство на 

филми,видеопродукция и 

телевизионни програми, звукозапис и 

издаване на музика; услуги по 

създаване и излъчване на програми 

Далекосъобщителни услуги 

Услуги в областта на 

информационните технологии; 

информационни услуги 

Производство на кокс и рафинирани 

нефтопродукти 

Хуманно здравеопазване 

Дейности в областта на 

информационните технологии; 

информационни услуги 

Строителство 

Строителство 

Сухопътен транспорт и тръбопроводен 

транспорт 

Сухопътен транспорт и тръбопроводен 

транспорт 

Образование 

Реклама и проучване на пазари 

Строителство 

Предоставяне на финансови услуги, 

без застраховане и допълнително 

пенсионно осигуряване 

Производство на посеви и животни, 

лов и подобни дейности 

Дейности на организации с 

нестопанска цел 

Държавна администрация и отбрана; 

задължителна социална сигурност 

Производство на моторни превозни 

средства, ремаркета и полуремаркета 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Търговия на дребно с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Държавна администрация и отбрана; 

задължителна социална сигурност 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Строителство 

Складиране и помощни дейности при 

транспорта 

Телекомуникации 

Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 

Държавна администрация и отбрана; 

задължителна социална сигурност 

Телекомуникации 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия, на 

газообразни горива и климатизация 

Производство на електрически 

съоръжения 

Търговия на едро и дребно и ремонт 

на моторни превозни средства и 

мотоциклети 

Въздушен транспорт 

Предоставяне на финансови услуги, 

без застраховане и допълнително 

пенсионно осигуряване 

Телекомуникации 

Предоставяне на финансови услуги, 

без застраховане и допълнително 

пенсионно осигуряване 

Складиране и помощни дейности при 

транспорта  

 

Европейски 



 

 

 

 

Финансови услуги, без застраховане и 

допълнително пенсионно осигуряване 

Услуги по застраховане и доброволно 

пенсионно осигуряване, без 

задължително обществено 

осигуряване 

Спомагателни услуги, свързани с 

финансовите услуги и застраховането 

Юридически и счетоводни услуги; 

услуги на централни офиси; 

консултантски услуги по управление 

Архитектурни и инженерни услуги; 

технически изпитвания и анализи 

Научноизследователска и развойна 

дейност 

Рекламни услуги и услуги по проучване 

на пазари 

Други професионални услуги; 

ветеринарномедицински услуги 

Строителство 

Предоставяне на финансови услуги, 

без застраховане и допълнително 

пенсионно осигуряване 

Застрахователно, презастрахователно 

и пенсионно финансиране, с 

изключение на задължително 

социално осигуряване 

Строителство 

Строителство 

Хуманно здравеопазване 

Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 

Производството на посеви и животни, 

лов и подобни дейности 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Строителство 

Предоставяне на финансови услуги, 

без застраховане и допълнително 

пенсионно осигуряване 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Юридически и счетоводни дейности; 

дейност на централни офиси; 

мениджърско-консултантски дейности 

Държавна администрация и отбрана; 

задължителна социална сигурност 

Дейности в областта на 

информационните технологии; 

информационни услуги 

Търговия на дребно с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Недвижими имоти 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Търговия на едро с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Търговия на дребно с изключение на 

МПС и мотоциклети 

Държавна администрация и отбрана; 

задължителна социална сигурност 

Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 

Юридически и счетоводни дейности; 

дейност на централни офиси; 

мениджърско-консултантски дейности 

Артистична и творческа дейност; 

библиотеки, архиви, музеи и други 

дейности в областта на културата; 

организиране на хазартни игри

Източник: Собствени изчисления и разработване въз основа на таблици „Ресурс „и „Използване“, 2014 г., НСИ

 

Европейски 



 

 

 

 

Спецификация на секторната и регионалната специализация 

При измерването на секторната и регионалната специализация акцентът се поставя върху 
потенциалното развитие на всяка от услугите с интензивно използване на знания и на 
високотехнологичните и среднотехнологичните отрасли. Анализът на потенциалното развитие на 
тези сектори отчита пропуските в сближаването по отношение на насърчаването на технологичното 
модернизиране на икономиката. 

Регионалните особености се разглеждат на ниво NUTS-3, тъй като регионалното равнище NUTS-2 не 
е представително, когато става въпрос за въпроси, свързани с развитието на МСП — спецификите на 
МСП се различават в много отношения между регионите по NUTS-3: Крайбрежието спрямо 
останалата част на страната, река Дунав спрямо останалата част от страната, планинските региони 
спрямо равнината, София срещу всеки друг регион, Севера спрямо Юга и т.н. Регионалната 
специализация по сектори и секторна специализация в рамките на всеки регион се оценява, като се 
използват установените емпирични подходи289 и наличните големи масиви от данни за МСП290. 

Въз основа на индекса на Джини за секторна концентрация за всеки от 28-те български региона се 
прави следното заключение: 

- Най-голямо свръхпредставяне на един сектор се наблюдава в областите Смолян, Кърджали, 
Търговище, Перник, Видин и Ловеч; 

- Най-слабо представените икономически дейности в сравнение със средната стойност за 
икономиката се оказват столичният регион София град. 

Подобен емпиричен анализ дава представа за цялостната структура и разпределение на секторите: 

- Някои от най-силно концентрираните сектори включват икономически дейности, 
свързани с: производство (основни метали; кожи и свързани с тях продукти; компютърни, 
електронни и оптични продукти; и др.); филмова, видео и телевизионна продукция; и 
научноизследователска и развойна дейност. 

- Най-слабо концентрираните сектори изглежда са ресторантьорството и ресторантьорството; 
юридически и счетоводни дейности; някои дейности по предоставяне на персонални услуги; и 
строителство на сгради. 

В допълнение към приложението на индекса на Джини се прави последващо класиране на десетте 
най-големи икономически дейности във всеки регион (по отношение на заетостта и приходите).Също 
така се прави задълбочено картографиране на секторните промени в българските региони (по 
отношение на заетостта, приходите и приходите на наето лице). 

Врезултат на това секторната и регионалната специализация са очертани в таблица 30 (по отношение 
на високотехнологичната специализация и интензивната специализация на знанията, текущата 
специализация в производствените отрасли и потенциалната високотехнологична и интензивна 
специализация на знанията).Това предоставя доказателства за формулирането и прилагането на 
политиката за МСП на регионално равнище. 

Данните и таблицата по-долу представят констатациите относно настоящата и потенциалната 
регионална специализация.

                                                 
289 Техническите бележки за измерване на регионалната и секторната 
специализация, както и илюстрациите на констатациите са представени в 
допълнението. 
290 Секторните и регионалните специализации се измерват с  данни 
наAmadeusза българските предприятия през 2018 г., които съдържат основни бизнес 
показатели за около 356 хиляди предприятия, от които 318,500 са МСП. 

 



 

 

 

 

Фигура 80 Текуща специализация в областта на високите 
технологии и знанията

 

 

 

 

 

 

Реклама и проучване на пазари 

Архитектурни и инженерни дейности 

Компютърно програмиране, консултантски услуги и 
свързани с тях услуги 

Юридически и счетоводни дейности 

Производство на химикали и химични продукти 

Производство на електронни и оптични компютри p 

Производство на електрически съоръжения 

Производство на машини и оборудване, 
некласифицирани другаде 

Производство на друго транспортно оборудване 

Административна канцеларска поддръжка и друга 
административна канцелария 

Други професионални научни и технически 
дейности 

Технически изпитвания и анализи

 

 

 

 

 
Забележка: Тези карти имат само илюстративна цел  да показват специализацията във всеки регион. Цветоветеи пропорциите на картите не показват степента на специализация.  

KK > CTP 

Източник: Собствена разработване 

ЕХ 
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184 
Технически доклад 

 

 

 

•    Производство на изделия от слама и подложка за 
плетене  

•     Производство на основни метали • Производство 
на напитки 

Производство на кокс и рафиниран нефтен прод 

• Производство на метални изделия, с 
изключение на 

• Производство на хранителни продукти • 
Производство на мебели 

• Производство на кожи и свързани изделия 

• Производствона хартия и изделия от хартия 

•  •  Производство на изделия от каучук и 
пластмаси 

•  • Производство на текстил • Производство на 
облекло 

• Производство на дървен материал и изделия  

.

— 
изгл
ед 

Фигура 81 Текуща специализация в производствените отрасли 

Hcra '6yfl 
Печатна дейност и възпроизвеждане на 
записани носители 

Източник: Собствено разработване 
 

Забележка: Тези карти имат само илюстративна цел — да показват специализацията във всеки регион. Цветовете и пропорциите на 

картите не показват степента на специализация 



 

 

 

 

 

 

Реклама и проучване на пазари 

Архитектурни и инженерни услуги 

Консултантски услуги в областта на 
компютърното програмиране и свързани с тях 
услуги 

Производство на електронни и оптични 
компютри p 

Производство на електрически съоръжения 

Производство на машини и оборудване, 
некласифицирани другаде 

Издателска дейност 

Научноизследователска и развойна дейност 

Спомагателни услуги в областта на финансовите 
услуги и застраховането 

услуги по изпитване и анализ на ехкал 

Фигура 82 Потенциална специализация в областта на 
високите технологии и знанията 



 

 

 

ветеринарни дейности.Р
С
О 

Източник: Собствено разработване 

Забележка: Тези карти имат само илюстративна цел — да показват специализацията във всеки регион. Цветовете и пропорциите на картите не 

показват степента на специализация 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 31 Текуща и потенциална секторна специализация на българските региони 
Регион 

Степен на 

специализация 

Настояща 

високотехнологична/интензивна 

специализация на знанието 

Друга настояща специализация в 

преработващата промишленост 

Потенциална специализация в областта 

на високите технологии/знанията 

Бургас умерено Юридически и счетоводни дейности 
Производство на хранителни продукти 

Производство на изделия от каучук и 

пластмаси;  

Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Услуги, свързани с научноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и 

проучване на пазари 

Благоевград висока Юридически и счетоводни дейности Производство на облекло;  

Производство на хранителни продукти 

Производство на кожи и свързани с тях 

продукти;  

Производство на дървен материал и 

изделия от дърво и корк, без мебели 

производство на изделия от слама и 

материали за плетене; 

Производство на каучук и пластмасови 

изделия 

Дейности в областта на информационните 

технологии; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни услуги; 

услуги по технически изпитвания и 

анализи; 

Реклама и проучване на пазари 

Добрич висока 
Производство на химични продукти; 

Производство на електрически 

съоръжения; Юридически и счетоводни 

дейности 

Производство на хранителни продукти 

Производство на облекло;  

Производство на каучук и пластмасови 

изделия 

Услуги, свързани с научноизследователска 

и развойна дейност;  

Архитектурни и инженерни услуги; услуги 

по технически изпитвания и анализи; 

Реклама и проучване на пазари 

Габрово висока Производство на машини и оборудване 

некласифицирани другаде 
Производство на облекло;  

Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване;  

Производство на хранителни продукти 

Производство на изделия от каучук и 

пластмаси; Производство на мебели; 

Производство на текстил; 

Производство на неблагородни метали 

Производство на електрически 

съоръжения;  

Услуги, свързани с научноизследователска 

и развойна дейност;  

Архитектурни и инженерни услуги; услуги 

по технически изпитвания и анализи; 

Реклама и проучване на пазари 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасково висока Производство на машини и 
  

оборудване, некласифицирано 

другаде 
 

Производство на облекло; 
Производство на хранителни 
продукти 
Производство на метални изделия, 
без машини и оборудване; 
Производство на текстил 

Ямбол Висока Производство на машини и 
оборудване некласифицирани 
другаде 

 

Европейски 

Кюстендил  Висока Производство на електрически 
съоръжения; Производство на 
машини и оборудване 
некласифицирани другаде 

Кърджали   Висока Производство на машини и 
оборудване некласифицирани 
другаде 

Производство на хранителни продукти 

Производство на мебели; Производство 

на метални изделия, без машини и 

оборудване; Производство на облекло; 

Производство на основни метали; 

Производство на напитки; Производство 

на мебели 

Производство на кожи и свързани с тях 

продукти; Производство на облекло; 

Производство на хранителни продукти 

Печатна дейност и възпроизвеждане на 

записани носители 

Производство на облекло; Производство 

на хранителни продукти Производство на 

метални изделия, без машини и 

оборудване; Производство на текстил 

Производство на електрически 
съоръжения; Услуги, свързани с 
научноизследователска и развойна 
дейност; Архитектурни и инженерни 
услуги; услуги по технически изпитвания 
и анализи; Реклама и проучване на 
пазари 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания 

и анализи; Реклама и проучване на 

пазари 

Ловеч  висока Производство на машини и 
оборудване некласифицирани 
другаде 

Производство на мебели; Производство 

на хранителни продукти 

Производство на дървен материал и 

изделия от дърво и корк, без мебели 

производство на изделия от слама и 

материали за плетене; Производство на 

облекло; Производство на метални 

изделия, без машини и оборудване; 

Производство на неблагородни метали 

Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания 

и анализи; Рекламна дейност и 

проучване на пазари; Издателска 

дейност 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания 

и анализи; Реклама и проучване на 

пазари 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания 

и анализи; Реклама и проучване на 

пазари 



 

 

 

 

 
 

 

Монтана висока Производство на електрически 

съоръжения; Производство на машини 

и оборудване некласифицирани 

другаде 

Производство на облекло; Производство 

на хранителни продукти 

Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване; Производство на 

мебели; Производство на дървен 

материал и изделия от дърво и корк, без 

мебели производство на изделия от 

слама и материали за плетене 

Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания и 

анализи; Рекламна дейност и проучване 

на пазари; Издателска дейност 

Пазарджик висока Производство на машини и оборудване 

некласифицирани другаде Производство на дървен материал и 

изделия от дърво и корк, без мебели 

производство на изделия от слама и 

материали за плетене; Производство на 

хранителни продукти Производство на 

облекло; Производство на метални 

изделия, без машини и оборудване; 

Производство на мебели; Производство 

на каучук и пластмасови изделия 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания и 

анализи; Реклама и проучване на пазари 

Пловдив умерено Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; 

Производство на химикали и химични 

продукти 

Производство на хранителни продукти 

Производство на облекло; Производство 

на метални изделия, без машини и 

оборудване; Производство на изделия от 

каучук и пластмаси; Производство на кокс 

и рафинирани нефтопродукти 

Производство на компютри, електронни и 

оптични продукти; Производство на 

електрически съоръжения; Услуги, 

свързани с научноизследователска и 

развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; 

Реклама и проучване на пазари 
Перник висока Производство на електрически 

съоръжения; Други професионални, 

научни и технически дейности 
Производство на хранителни продукти 

Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване; Производство на 

облекло; Производство на основни 

метали; Производство на каучук и 

пластмасови изделия 

Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Услуги, 

свързани с научноизследователска и 

развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; 

Реклама и проучване на пазари 
 

 

Европейски 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеве
н 

Умерено  производство на машини и 
оборудване, н.в.д. 

Производство на облекло; 
Производство на хранителни 
продукти Производство на 
метални изделия, без машини и 
оборудване 

Разград висока Производство на друго 
транспортно оборудване; 
Юридически и счетоводни 
дейности 

Русе  
умерено 

Производство на машини и 
оборудване, некласифицирани 
другаде; Производство на 
химикали и химични продукти 

 

Европейски 

София 
Област 

висока Производство на машини и 
оборудване, некласифицирани 
другаде; Производство на химични 
продукти; Производство на 
електрически съоръжения 

Производство на хранителни продукти 
Производство на облекло; Производство 
на метални изделия, без машини и 
оборудване; Производство на 
неблагородни метали 

Производство на облекло; Производство 

на хранителни продукти Производство на 

метални изделия, без машини и 

оборудване; Производство на мебели; 

Производство на неблагородни метали 

Производство на хранителни продукти 
Производство на изделия от каучук и 
пластмаси; Производство на метални 
изделия, без машини и оборудване; 
Производство на неблагородни метали 

Шумен висока Производствона химикали и химикали  Производство на хранителни 

продукти; Производство на облекло; 
Производство на метални изделия, без 
машини и оборудване; Производство на 
изделия от каучук и пластмаси; 
Производство на дървен материал и 
изделия от дърво и корк, без 
мебелипроизводство на изделия от 
слама и материали за плетене 

Производство на електрически 
съоръжения; Услуги, свързани с 
научноизследователска и развойна 
дейност; Архитектурни и инженерни 
услуги; услуги по технически изпитвания и 
анализи; Реклама и проучване на пазари 

Услуги, свързани с научноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 
инженерни услуги; услуги по технически 
изпитвания и анализи; Реклама и 
проучване на пазари 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания и 

анализи; Реклама и проучване на пазари 

Дейности в областта на 

информационните технологии; Услуги, 

свързани с научноизследователска и 

развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Спомагателни 

услуги в областта на финансовите и 

застрахователните услуги; Реклама и 

проучване на пазари 

Услуги, свързани с научноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Спомагателни 

услуги в областта на финансовите и 

застрахователните услуги; Реклама и 

проучване на пазари 



 

 

 

 

 
 

 

Силистра висока Производство на машини и оборудване 

некласифицирани другаде 

Производство на хранителни 

продуктиПроизводство на облекло; 

Производство на дървен материал и 

изделия от дърво и корк, без 

мебелипроизводство на изделия от слама и 

материали за плетене; Производство на 

изделия от каучук и пластмаси; 

Производство на метални изделия, без 

машини и оборудване 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания и 

анализи; Реклама и проучване на пазари 

Сливен висока Производство на химикали и химични 

продукти 
Производство на хранителни 

продуктиПроизводство на текстил; 

Производство на облекло; Производство на 

метални изделия, без машини и 

оборудване; Производство на мебели; 

Производство на изделия от каучук и 

пластмаси; 

Услуги, свързани снаучноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Спомагателни 

услуги в областта на финансовите и 

застрахователните услуги; Реклама и 

проучване на пазари 

Смолян много висок Производство на електрически 

съоръжения; Производство на химикали и 

химични продукти Производство на облекло; Производство на 

дървен материал и изделия от дърво и 

корк, без мебелипроизводство на изделия 

от слама и материали за плетене 

Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и 

проучване на пазари 

София град умерено Дейности в областта на 

информационните технологии; 

Юридически и счетоводни дейности; 

Административни канцеларски, 

канцеларски и други дейности в подкрепа 

на бизнеса; Реклама и проучване на 

пазари 

Производство на хранителни продукти Производство на компютри, електронни и 

оптични продукти; Производство на 

електрически съоръжения; Производство 

на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Услуги, 

свързани с научноизследователска и 

развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; технически изпитвания 

и анализи 

Стара Загора умерено 
Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Производство 

на химикали и химични продукти 

Производство на хранителни 

продуктиПроизводство на метални 

изделия, без машини и оборудване; 

Производство на каучук и 

Услуги, свързани снаучноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и пазар 
 

 

Европейски 



 

 

 

 

 

 

   
пластмасови продукти научни изследвания; Ветеринарни 

дейности 

Гр. 
Търговище 

висока Производство на електрически 

съоръжения 

Производство на хранителни 

продуктиПроизводство на метални 

изделия, без машини и оборудване; 

Производство на облекло; Производство 

на напитки 

Услуги, свързани снаучноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и 

проучване на пазари 

Варна умерено Дейности в областта на информационните 

технологии 

Производство на хранителни продукти Производство на компютри, електронни и 

оптични продукти; Производство на 

електрически съоръжения; Производство 

на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Услуги, 

свързани с научноизследователска и 

развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и 

проучване на пазари 
Видин висока Производство на друго транспортно 

оборудване Производство на облекло; Производство 

на хранителни продуктиПроизводство на 

каучук и пластмасови изделия 

Услуги, свързани снаучноизследователска 

и развойна дейност; Архитектурни и 

инженерни услуги; услуги по технически 

изпитвания и анализи; Реклама и 

проучване на пазари 

Враца висока Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; Производство 

на компютри, електронни и оптични 

продукти; Архитектурни и инженерни 

дейности; технически изпитвания и 

анализи 

Производство на облекло; Производство 

на хранителни продуктиПроизводство на 

метални изделия, без машини и 

оборудване 

Услуги, свързани снаучноизследователска 

и развойна дейност; Реклама и проучване 

на пазари 

Велико 
Търново 

умерено Производство на машини и оборудване, 

некласифицирани другаде; 

Административни офис дейности и друго 

спомагателно обслужване на стопанската 

дейност 

Производство на хранителни 

продуктиПроизводство на метални 

изделия, без машини и оборудване; 

Производство на облекло; Производство 

на хартия и хартиени продукти 

Производство на електрически 

съоръжения; Услуги, свързани с 

научноизследователска и развойна 

дейност; Архитектурни и инженерни 

услуги; услуги по технически изпитвания и 

анализи; Рекламна дейност и проучване 

на пазари; Ветеринарни дейности 
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Структура на износа и световни вериги за създаване на 
стойност 

Глобалната тенденция за увеличаване на международната разпокъсаност на производството води 
до по-висока степен на специализация в някои държави в определени икономически дейности и 
стопански функции. Тъй като производствените процеси на стоки и услуги се извършват повече от 
често в рамките на световните вериги за създаване на стойност и извън границите на една държава, 
от решаващо значение е да се проучат ролите на различните държави в СВСС, за да се разбере 
по-добре тяхната производствена и експортна структура и вътрешната специализация. освен това 
този анализ хвърля светлина върху потенциалните възможности за бъдещо развитие в конкретни 
сектори и др. 

Предишният емпиричен анализ на ролята на България в световните вериги за създаване на 
стойност въз основа на базата данни с добавена стойност (TiVA) на ОИСР за 2015 г. предоставя 
изчисления за някои от най-широко използваните показатели и има за цел да проучи позицията и 
ролята на страната в СВСС, както и нейната вътрешна търговска структура. Въз основа на тези 
показатели България отбелязва постоянно нарастване на участието си в световните вериги за 
създаване на стойност, като най-голямото участие на страната в световните вериги за създаване 
на стойност е в производствения сектор. Страната изглежда се специализира в преработвателни 
функции, т.е. тя е т.нар. държава „нагоре по веригата“ в СВСС, което води до висок дял на 
чуждестранната добавена стойност българският износ е увеличил разстоянието си до крайното 
търсене в СВСС след участието на страната в силно фрагментирани производствени вериги и 
износа на предимно междинни стоки. Ето защо беше предложено секторът на услугите да продължи 
своя растеж и нарастващо значение, за да може страната да навакса по-напредналите икономики 
и да улесни допълнително производството в други сектори на СВСС. 

Структура на брутния износ в България и в нейните референтни показатели за сближаване 

Тъй като структурата на износа на България е един от решаващите фактори за икономическия 
растеж в страната, износът е класифициран в няколко категории, за да се идентифицира посочената 
специализация през последните години. Това, в съчетание с констатациите относно СВСС, 
предоставя потенциална представа за цялостната роля на секторите за установяване на позицията 
на България в международната търговия. Последните от своя страна биха могли да подсказват 
значението на допълнителните инвестиции в конкретни области на икономическа дейност, като по 
този начин предоставят някои съвети относно бъдещото разработване на политики. 

За изчисленията се използва базата данни WIOD „Вложени ресурси-продукция“, а приложената 
методика се основава на предишните анализи на СВСС и ролята на България. Брутният износ е 
разделен на четири категории/класове.291В следващия раздел цифрите илюстрират развитието на 
брутния износ по сектори в България през периода 2000—2014 г. и съпоставянето му с държавите 
от Гърция, Унгария, Португалия и Словакия за сравнителен анализ на конвергенцията (които са 
определени чрез процедурите по групиране в предходните раздели на настоящия анализ). 

Първата цифра от графиките за брутния износ представлява случаят на България. Осезаем ръст 
на износа се наблюдава при икономическите дейности, свързани с производството, както и при дела 
на услугите. Следва също така да се отбележи, че мащабът на растежа на производството е много 
по-голям, отколкото при услугите. Освен това има скорошни признаци, че производственият сектор 
става най-значим при определянето на общото равнище на износа за страната. 
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Фигура 83 Структура на българския брутен износ 
Брутен износ по класове, BGR 

■ Services ■ Други» Manufactures ■ AHFF 

Източник: Собствени изчисления въз основа на таблиците 

WIOD за 2016 г. 

Структурата на брутния износ в Унгария и Словакия изглежда до голяма степен сходна с тази на 
България през периода 2000—2014 г. (особено за Словакия).На първо място, след събитията от 
2008—2009 г. и двете държави естествено претърпяха свиване на общия си брутен износ. Освен 
това като цяло се наблюдава възходяща тенденция в дела на производството в брутния износ на 
двете държави. Услугите също отбелязват растеж, въпреки че делът им като цяло остава 
приблизително постоянен, както в случая с България. 

Основните разлики включват много по-големите дялове на AHFF (земеделие, лов, горско 
стопанство и рибарство) в България, както и на дейностите, класифицирани като други, от общия 
брутен износ. 

Като цяло тези сравнения показват, че описаните по-горе цели и задачи за сближаване, за да 
може България да достигне структурата на държавите от своя клъстер, са доста разумни. 

Що се отнася до разпределението на брутния износ в Португалия и Гърция, сходствата с България 

Фигура 84 Структура на брутния износ на Унгария и Словакия 
Брутен износ по класове, HUN 
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■ Services — Други „Manufactures“ AHFF 

Източник: Собствени изчисления въз основа на 
таблиците WIOD за 2016 г. 

Брутен износ по класове, SVK 

 

■ Услуги „Други „Manufactures“ AHFF 
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са в по-малка степен, но същите тенденции все още се споделят. Делът на услугите в общия износ 
е значително по-голям в Португалия и Гърция, което се определя от значението на добре развития 
туристически сектор и в двете страни. Допълнително проучване обаче показва, че в случая с Гърция 
е настъпила огромна структурна промяна след финансовата криза от 2008—2009 г. и гръцкия 

държавен дълг в криза от 2009 г. Преди тези прояви услугите бяха основната част от износа на 
страната — предимно свързан с транспорт, настаняване, туризъм и дейности, свързани с пътувания. 
Въпреки това след рецесията в Гърция делът на брутния износ в производството почти се е удвоил 
и може би тази тенденция продължава. 
В заключение, съществува общо сходство между България и установените държави с референтни 
показатели за сближаване по отношение на структурата на брутния износ. Това потвърждава 
предишни констатации и дава допълнителна обосновка за бъдещите предложения за политики за 
разширяване в определени области/сектори в рамките на икономиката, а именно предстоящото 
разработване на услуги с интензивно използване на знания и по-нататъшното насърчаване на 
високотехнологичните отрасли.  

Фигура 85 Структура на брутния износ на Португалия и Гърция 

Брутен износ по класове, PRT 

■ Services ■ Други ■ Manufactures ■ AHFF 

Източник: Собствени изчисления въз основа на 
таблиците WIOD за 2016 г. 
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2. Предизвикателства и движещи сили за 
развитието на сектора на МСП 

Основни аспекти 

 

Основни въпроси на политиката, които са в основата на развитието на МСП 
в България 
 

Повишаване на 
конкурентоспособността 

на българските МСП 

 

Преодоляване на 
пропуските и 

потребностите на МСП 
по отношение на 
информацията 

 

Инвестиране в човешки 
капитал 

   

Акцент върху 
качеството на 
образованието и 
обучението 

 

Въвеждане на 
стратегическо 

планиране и пазарни 
проучвания в практиката 

на МСП 

 

Промяна на 
предприемаческата 

култура и нагласите към 
предприемачеството 

   

Прилагане на основан на 
факти процес на 

изготвяне на политики 

 

Гарантиране на 
принципите на 
правовата държава 

 

Наличие на по-стабилна 
нормативна уредба 

 

 

Повишаване на 
конкурентоспособностт
а на българските МСП
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Инвестиране в човешки 
капитал

Акцент върху качеството 
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обучението
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и пазарни проучвания в 

практиката на МСП

Промяна на 
предприемаческата 

култура и нагласите към 
предприемачеството

Прилагане на основан на 
факти процес на 

изготвяне на политики

Гарантиране на 
върховенство на закона

По-стабилни регулации

Развитие на електронното
управление

Подобряване на 
транспортните услуги и 

инфраструктура
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Основни политически предизвикателства 

Повишаване на конкурентоспособността на МСП 

МСП са изправени пред все по-ожесточена конкуренция в световната и регионалната икономика и 
техните средства за успех в тази среда са главно тяхната гъвкавост, бързина, развитие на знания и 
умения. Броят на предприятията, които се конкурират както за съществуващите, така и за новите 
пазари, нараства и търсенето на пазара постоянно се променя. Освен това предпочитанията на 
потребителите и пазарните стандарти станаха по-сложни и трудни, тъй като скоростта на промените 
увеличава натиска върху предприятията. Конкурентното предимство сега се определя от много 
параметри, сред които цената не е най-важната, тъй като се уравновесява от качеството, 
осведомеността за марката, здравето и безопасността, социалната отговорност, възприемането на 
марката, екологичните изисквания на продуктите и процесите. Интензивността на въвеждането на нови 
продукти и процеси, по-бързите и по-иновативни промени в проектирането, по-кратките продуктови 
цикли и по-малките вериги на производство, по-високото качество и по-масовото персонализиране, 
набавянето точно навреме и по-голямата точност на доставките характеризират контекста на 
операциите на МСП. 

Посрещане на нуждите от информация 

Пред МСП съществуват много предизвикателства, които могат да бъдат намалени чрез 
разпространение и достъп до информация. 
Въпреки многобройните огромни източници и възможности, използването на информацията и 
инструментите за представянето ѝ по целенасочен и опростен начин все още се търсят. 
Информационните пунктове и уебсайтовете следва да бъдат подобрени, за да структурират 
информацията и да я направят лесна за ползване. Ролята на търговските, промишлените и бизнес 
асоциациите като важни участници е от ключово значение за подкрепата за МСП и малките 
предприятия, като предоставя информационни услуги и помощ по лесен за разбиране начин във всеки 
регион и го публикува на уебсайта на Агенцията за МСП. 

Инвестиране в човешкия капитал 

Редица МСП са от решаващо значение и вземат предвид факта, че различните умения и 
компетентности не са добре развити в техния екип от дружества. Освен специфичните умения като 
обществените поръчки и разработването на проекти на ЕС, ключовите области, в които МСП не 
разполагат с експертен опит и умения, са: управление на иновациите и разработване на нови 
продукти/идеи, стратегии за развитие на човешките ресурси, управление на конфликти, управление на 
кризи, изготвяне на бизнес стратегия и план, управление на продажбите, управление на веригата на 
доставки, разработване на маркетингови стратегии и планове за действие, управление на финансовите 
ресурси, комуникация в мултикултурна среда. 

Инвестирането в човешки капитал изисква по-индивидуализирани обучения, които могат да отговорят 
на нуждите на МСП, както и по-добро развитие на програмите за средно и висше образование в 
съответствие с настоящите тенденции в сектора и технологиите в професионалните професии. 

Инвестициите в образованието и обучението на предприемачите също са сред основните нужди, които 
проучването наPwC за МСП от 2019 г. показва. 

Както ръководителите, така и служителите се нуждаят от допълнително обучение по специфични за 
дружеството дейности, както и по маркетинг и продажби, ИКТ, управленски умения. 

Въвеждане на стратегическо планиране и пазарни проучвания в МСП 

Специфичната характеристика, която важи за МСП, е, че повечето от тях не планират и не могат да 
планират дейността си след петгодишен период (83,4 %), едно от всеки четири предприятия всъщност 
изготвя средносрочен план за следващите 3—5 години (27,2 %), а делът на МСП, които изготвят 
краткосрочен план за следващите 1—2 години, е 58,8 %. 

Пазарните и маркетинговите изследвания стават все по-популярни сред МСП.През 2019 г. едно от всеки 
четири МСП е провело някакъв вид маркетингови изследвания (25,2 %), а едно на всеки шест е 
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направило проучване на позицията на чуждестранните пазари (16,2 %).Въпреки това едно от всеки три 
предприятия е разработило собствена маркетингова стратегия, независимо от липсата на информация, 
с която може да се сблъска поради доста ограниченото използване на съответните 
научноизследователски услуги. 

Развитието на умения и компетентности по отношение на стратегическото планиране и изготвянето на 
маркетингова стратегия (особено за достъп до чуждестранни пазари) все още е нерешен въпрос в 
сектора на МСП. 
 

Промяна на предприемаческата култура и нагласите към предприемачеството 

Основните схващания за предприемачеството и нагласите към предприемачите не бяха благоприятни 
през последните десетилетия по отношение на развитието на сектора на МСП.В резултат на това 
предприемаческата култура в България все още е недостатъчно развита и потенциалът за 
предприемаческа дейност е на сравнително ниско равнище. Друга последица е недостатъчно развитата 
предприемаческа екосистема, която не осигурява ефективна подкрепа за МСП и стартиращите 
предприятия. 

Съществува необходимост от промяна както на възприятието, така и на практиките, за да се насърчи 
развитието на МСП.Цялостното отношение към частния бизнес, собствениците на предприятия и 
предприемачите трябва да бъде подобрено. 

Промяната на предприемаческата култура и нагласи е дългосрочен процес, който изисква въвеждането 
на подходящи стимули за цялостното развитие на предприемаческата екосистема. Някои от 
необходимите действия са свързани със съвременното обучение по предприемачество във всички 
професионални области, тъй като обучението по предприемачество е ключов фактор за повишаване на 
осведомеността на младите хора, за разширяване на възприятията на студентите за професионално 
развитие като предприемачи и за промяна на нагласите през следващите поколения. 

Развитието на сектора наМСП показва, че съществува установена традиция в някои видове 
предприемачество като семейните предприятия и технологичното предприемачество, както и групи от 
активни МСП, които извършват дейност в по-малка или по-голяма степен в областта на цифровото, 
социалното и женското предприемачество. Поради това има голяма вероятност потенциалът за 
предприемаческа дейност да нарасне при тези конкретни видове предприемачество и адекватните 
мерки на политиката следва да се основават на задълбочено разглеждане на специфичните пречки и 
фактори за развитието на всяка от тях. 

Отчитане на всички ключови фактори за развитието на МСП в процеса на изготвяне на политики 

Секторътна МСП функционира в сложна динамична среда, предприятията са разнородни, а секторите 
и регионите са неравномерно развити. Основното предизвикателство в това отношение е да се избегне 
фрагментираният процес на изготвяне на политики, който засяга само няколко от определящите 
фактори за развитието на сектора — поради мандата и правомощията на създателя на политики, 
предполагаемата инерция при формулирането и прилагането на мерки и програми и др. успешното 
изпълнение на всяка стратегия в тази област изисква да се вземат предвид всички ключови фактори за 
развитието на МСП, така че политическите мерки да бъдат всеобхватни. 

Включването на списък с конкретни мерки за всеки от ключовите определящи фактори изисква 
значителни ресурси, както финансови, така и други. Ето защо ефективният и ефикасен подход към 
разработването на политики в областта на МСП изисква да се вземе предвид сложната система, в която 
функционира секторът. Това означава, че в процеса на формулиране на политиката следва да се 
анализират всички ключови фактори и да се разгледат внимателно възможните стимули за МСП във 
всяка област. В това отношение основаното на факти разработване на политики би подкрепило 
решително както целенасочената, така и достатъчно приобщаващата политика.
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Фигура 86 Основни фактори за развитието на МСП в България 

 

Source: Own elaboration 

 
Източник: Собствено разработване
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Основни пречки пред растежа на МСП 
 

Съществуват три основни вида пречки пред създаването и растежа на МСП, а именно: 

Официални и неформални институции — върховенство на закона, стабилна нормативна 
уредба, електронно управление, публична администрация и административни процедури, 
образование и култура (включително нагласи и възприемане на предприемачеството) и др. 

Липсата на върховенство на закона, особено на местно равнище, води до нелоялна конкуренция 
между предприятията, нерегистрирана икономика и други резултати, които възпрепятстват 
развитието на предприемачески инициативи. Основна последица за едно предприятие, което 
стриктно спазва правилата, е, че цените на неговите продукти и услуги не са конкурентни, въпреки 
че качеството и съответствието могат да бъдат високи. В резултат на това такова предприятие ще 
се стреми да оцелее, като същевременно се конкурира с несправедливи по-ниски цени и се бори с 
лоши бизнес практики, като няма възможност да се възползва от прозрачна и справедлива пазарна 
среда. 

Липсата на стабилна нормативна уредба възпрепятства краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното бизнес планиране. Това води до многобройни трудности по отношение на решенията 
на МСП по отношение на заетостта, инвестициите, финансирането, иновациите и др. 

Недостатъчно развитото електронно управление също представлява затруднение за 
предприятията. Въпреки че МСП са инвестирали в дигитализацията, повечето административни 
процедури изискват документи на хартиен носител. Освен това това допринася за по-високи разходи 
по сделките (време, човешки ресурси и др.), като същевременно се работи с публични институции. 

Недостатъчно развитото електронно управление води също така до по-чести комуникации с 
публичната администрация и по-бюрократични административни процедури. В случай на 
неблагоприятна администрация и голяма административна тежест предприятията могат да се 
сблъскат с липса на репутация от името на публичните институции и по този начин да претърпят 
отрицателни последици за бизнеса (закъснения, загуби, неоправдани ограничения и др.). 

Културата би могла да бъде пречка в много аспекти за предприемачеството, което от своя страна 
оказва пряко въздействие върху развитието на МСП.В близкото минало основните нагласи към 
предприемачите в България са били отрицателни, което води до недостатъчна подкрепа от страна 
на обществеността (например, ако съседите отказват да подкрепят местните предприятия, да 
купуват техните продукти и услуги и понякога дори се намесват в тяхната работа).Начинът, по който 
някои предприемачи възприемат предприемачеството, също би могъл да попречи на устойчивото 
развитие на сектора, особено когато те не участват активно в ежедневните бизнес процеси и 
предпочитат луксозното потребление за сметка на това, че не инвестират време и пари в 
собствените си предприятия. 

И накрая, образователните институции, които играят решаваща роля за определяне на нагласите 
към предприемачеството и за формирането на човешки капитал, оказват влияние върху средата, в 
която работят предприятията. Като се има предвид популярността на големите бизнес и 
икономически предприятия (не само в България, но и в ЕС като цяло), липсата на достъп до 
качествено образование в областта на предприемачеството, администрацията, управлението, 
финансите, маркетинга и т.н. води до твърде много зле образовани предприемачи, мениджъри, 
експерти, които не са в състояние да управляват ефективно и ефикасно МСП. 

Пазарни условия, включително достъп до информация, квалифициран персонал, достъп до 
финансиране, достъп до пазари, равнища на доходите и потребление. 

Липсата на налична информация за пазарите, източниците на финансиране, нормативната уредба, 
административните процедури и т.н. е основна пречка за разрастването на предприятията. Въпреки 
че днес използването на интернет е широко разпространено, като цяло навременната и подходяща 
информация не може лесно да бъде намерена от предприятията, тъй като те не разполагат с 
достатъчно време за търсене и защото по-голямата част от информацията не е надеждна. Това 
възпрепятства ефективното използване на финансирането и възможностите за разширяване на 
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пазара. 

Липсата на квалифициран персонал е един от най-големите проблеми на българските МСП.Това 
ограничава растежа на предприятията и застрашава оцеляването на предприятията в средносрочен 
и дългосрочен план. 

Ограниченият достъп до финансиране не позволява на предприятията да инвестират в технологии, 
машини, оборудване, дигитални решения, автоматизация, иновации, интелектуална собственост и 
др. тези инвестиции са повече от необходимото за българските МСП, но трудно биха могли да бъдат 
направени, ако липсва финансиране. 

Основна пречка за МСП е ограниченият достъп до пазари. От една страна, местните и вътрешните 
пазари са доста малки и имат ограничен потенциал. От друга страна, навлизането на 
международните пазари не е лесно — конкуренцията в световен мащаб е висока, необходима е 
конкретна информация, време е да се инвестира в търсене на потенциал следва да се 
предвидяттърговски партньори, тарифните и нетарифните бариери биха могли да бъдат възпиращи 
и т.н. Всички те водят до поддържане на една и съща или сходна продукция, заетост и оборот на 
познати пазари и в крайна сметка възпрепятстват растежа на сектора. 
 
Транспортни услуги и инфраструктура 

Липсата на транспортни услуги е основна пречка за трудовата мобилност. Това допълнително 
задълбочава проблема с достъпа до квалифициран персонал. Някои МСП разпределят собствени 
средства и организират пътуването до работното място на своите служители със собствен 
транспорт, за да се осигури непрекъснатост на операциите. За други това не е достъпна възможност 
и те търпят отрицателни последици за бизнеса от извършването на дейност в „изолирани“ места. 
Тази географска изолация води също така до по-малко туристи и посетители, които са потенциални 
потребители на местни стоки и услуги. По този начин регионалното неравенство се задълбочава и 
МСП се насърчават да преразпределят в по-големи и по-достъпни градове. 

Пътната инфраструктура се оказва значителен проблем за МСП, тъй като свободното движение на 
стоки е ограничено и транспортните разходи са по-високи. По-специално проблемът е доста голям 
в северната част на страната и в планинските региони, където пътната инфраструктура е в по-лошо 
състояние и по-слабо развита. 

Липсата на пътна инфраструктура също така възпрепятства външната търговия и достъпа до 
съседни пазари (особено в граничните райони).Подобен е проблемът с липсата на транспортни 
решения по отношение на потенциала на река Дунав. 

Съществува висока степен на взаимозависимост между всички анализирани фактори за 
конкурентоспособността и развитието на сектора на МСП.Подобряването на един от тези фактори 
в дадено предприятие води до подобрение в редица други. По този начин най-сложните пречки биха 
могли да се превърнат в следните движещи сили, ако се предприемат подходящи мерки на 
политиката.
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Движещи сили за създаването и растежа на МСП 
 
Съвременните движещи сили за създаването и растежа на МСП са достъпът до наличната информация 
и знания в световен мащаб (включително относно пазарните стандарти и възможностите за предлагане 
на пазара) и използването на иновативни технологии. Участието в клъстер от предприятия може да 
подобри възможностите на МСП за достъп до такава информация, за развиване на умения и 
компетентности и за придобиване на опит в работата в мрежа с партньори и доставчици, с други 
производители и доставчици, както и с ползватели и потребители. Използването на нови технологии в 
производството, маркетинга и свързването в мрежа на МСП (особено на малките села и градовете) 
може да доведе до разходна ефективност и да предостави инструменти за създаване на бизнес мрежи. 
Други ключови фактори за конкурентоспособността, които определят бизнес резултатите на 
българските МСП с течение на времето, са достъпът до финансиране, развитието на човешките 
ресурси, използването и дигитализацията на ИКТ, иновациите, интернационализацията. Въпреки че 
тези фактори се определят частично вътрешно във всяко предприятие, подобряването на бизнес 
средата и предоставянето на политически стимули могат да допринесат значително за развитието на 
конкурентоспособността на МСП. 

Поради това подобряването на достъпа до информация, финансиране и пазари, както и подкрепата за 
технологичното развитие, иновациите, дигитализацията, интернационализацията и формирането на 
умения следва да бъдат специално разгледани в процеса на изготвяне на политики. Важната част от 
развитието на МСП е свързана със собствените възможности на предприятието за продължаващо 
обучение и подобряване на ефективността и гъвкавостта, при което уменията и механизмите за 
непрекъснато усъвършенстване трябва да се развиват вътрешно. Българските МСП трябва да станат 
и да продължат да бъдат организации за обучение в новия контекст на развитие. Във връзка с това 
следва да се вземе предвид специфичната конфигурация на ключовите фактори за 
конкурентоспособността в българския контекст, когато се формулират персонализирани мерки на 
политиката. 

Основната движеща сила, която взаимодейства с всички други фактори за конкурентоспособността, е 
факторът дигитализация и умения — колкото по-голямо е използването на ИКТ и по-добрата РЧР, 
толкова по-иновативна, интернационализирана, финансирана и активна в областта на интелектуалната 
собственост е дадено предприятие. Това означава, че нито една политика не би могла да бъде напълно 
успешна без осигуряване на развитие на ИКТ и РЧР за МСП.Интернализацията не може да се развива 
единствено, като се пренебрегва ролята на иновациите и уменията — политическите мерки в тази 
област следва да бъдат свързани с развитието на умения и компетентности и насърчаването на 
иновациите в подпомаганите предприятия. По-интензивни дейности в областта на интелектуалната 
собственост не могат да се осъществяват без подобрения в иновационната инфраструктура и дейности 
на МСП, както и без развитие на човешките ресурси и др. 



203 

 

 

Фигура 87 Конфигуриране на факторите за конкурентоспособност на МСП в България, 2011—2020 г. 

Access to 
markets and 

inter-
nationalisation

Trademarks and 
patents

Innovations

Access to finance
Digitalisation and 

skills

Източник: Анализ на МСП от 
2011, 2012 и 2013 г.; 2019—2020 г. Проучване на МСП от PwC; собствени изчисления  
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Част V. стратегически контекст 

Основни цели на стратегията за насърчаване на МСП за периода 
2014—2020 г 

Основни стратегически параметри 

 
 

 

SMEs Promotion Strategy 2014-2020 SMEs Promotion Strategy 2021-2027 

10 priority areas 

1. Entrepreneurship 

2. Second chance 

3. Think Small First 

4. Responsive administration 

5. State aid 

6. Access to finance 

7. Single market 

8. Skills and innovation 

9. Environment 

10. Internationalisation 

6 main priority areas 

1. Entrepreneurship 

2. Access to markets 

3. Access to finance 

4. Digitalisation and skills 

5. Better regulation 

6. Environment 

Horizontal priority 

7. Innovations and technological development 

 

Promoting the 
entrepreneurial activity

Ensure appropriate 
regulatory and administrative 
framework for SMEs through 

applying the "Think Small 
First” principle 

Create responsive state 
administration capable to 
respond to the needs of 

SMEs by facilitating SMEs 
daily life, particularly through 

the introduction and 
expansion of e-government 
and the work of "one stop 

shop".

Adapt public policy tools to 
SME needs: facilitate SMEs’ 

participation in public 
procurement and better use 

State Aid possibilities for 
SMEs 

Improving SMEs' access to 
financing

Provide and maintain legal 
and economic environment 

supportive to timely 
commercial payments 

transactions

Opportunity and "second 
chance" for entrepreneurs in 
difficult situation; support for 
businesses with difficulties to 
finish the old one and start a 

new business;

Promote the upgrading of 
skills in SMEs and all forms 

of innovation

Improving conditions for 
SMEs to access external 

markets, especially outside 
the EU

Promoting innovative SMEs 
as well as investment in 

innovation and more



205 

 

 

Напредък, постигнат при изпълнението на 
стратегията за насърчаване на МСП за периода 
2014—2020 г. 

Цялостна оценка 

Стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. определя политическата рамка за 
насърчаване на малките и средните предприятия в България. Оценката на въздействието на мерките 
за насърчаване на МСП не може да обхване изцяло всички интервенции, които все още са в ход. Поради 
особеностите на финансирането на политиката, главно чрез европейските структурни и инвестиционни 
фондове, голям брой планирани схеми понастоящем са в процес на изпълнение или са отворени за 
кандидатстване. Поради това действителното изпълнение на стратегията за насърчаване на МСП за 
периода 2014—2020 г. може да бъде оценено и докладвано по-систематично до 2023 г. Въпреки тези 
ограничения до момента могат да бъдат направени някои общи коментари относно изпълнението на 
стратегията въз основа на напредъка по показателите за мониторинг. 

Оценката на постигнатия напредък в изпълнението на стратегията за насърчаване на МСП за периода 
2014—2020 г. в настоящия анализ се основава на преглед на съответните показатели. Сравненията 
между събитията в България и в ЕС се основават на информационния фиш на SBA за България от 
2019 г. Анализира се динамиката на показателите за резултатите, определени в рамките на всяка 
стратегическа приоритетна област. 

Констатациите от оценката показват, че в някои приоритетни области е постигнат значителен напредък 
и положителни резултати — малко повече от половината от показателите са показали подобрение през 
2019 г. в сравнение с 2012 г. (21 от общо 40 показателя).Въпреки това за останалите приоритетни 
области е необходимо подобряване на изпълнението на политиката, тъй като наблюдаваните 
показатели за резултати са с по-ниски резултати както в сравнение с предходни периоди, така и в 
сравнение със средните нива за ЕС. 

  

Таблица 32 Изменение на показателите за резултатите през периода 2012—2019 г. по 
стратегически приоритетни области 
 

Брой на 
показателите с 

подобрение 

Брой на 
показателите, 
намаляващи в 

стойности 
Брой показатели 

без промяна 

1. Предприемачество 
 

1 
 

2.„Втора възможност“ 
  

2 

3. Мисли първо за малките 
 

1 
 

4.„Отзивчива администрация“ 5 1 1 
5. Държавна помощ & 
обществени поръчки 

1 1 
 

6. Достъп до финансиране 4 4 1 

7. Единен пазар 2 
  

8. Умения & иновации 4 4  

9. Околна среда 3 2 
 

10. Интернационализация 2 1 
 

ОБЩО 21 15 4 
Източник: Собствени изчисления въз основа на официални статистически данни и доклади за напредъка по 
изпълнението на стратегията за насърчаване на МСП 
2014—2020 
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Като цяло България изостава по отношение на ключовите показатели за измерване на средата за 
развитие на бизнеса. В сравнение със средните стойности за ЕС на съответните показатели страната 
е с влошаващи се резултати по 46 показателя, със сходни оценки за 5 от показателите и с подобрение 
при 31 показателя. Областта, която най-много се нуждае от интервенции, е свързана с уменията и 
иновациите, където стойностите на 12 от общо 13 показателя за България са под средните за ЕС 
равнища. Въпреки че се наблюдава подобрение в сравнение с базовите стойности за 2012 г., все още 
има нужда от по-целенасочени политики за развитие на предприемаческата среда. В това отношение 
все още е необходимо да се променят нагласите и готовността на населението за предприемаческа 
дейност. Въпреки че е постигнат напредък по отношение на разходите и времето за извършване на 
стопанска дейност, България все още трябва да навакса средните равнища за ЕС в редица области, 
като например електронните услуги, времето за плащане на данъци, както и мерките в подкрепа на нови 
и разрастващи се предприятия. Страхът от неуспех се е увеличил и бизнес климатът все още е в 
периода преди кризата292. 

Добър пример от последните години е приетият регламент293относно оценките на регулаторното 

                                                 
292 Официален уебсайт на Националния статистически институт.Статистика — Общ 
показател за бизнес средата в България.[онлайн] На разположение на адрес:< 
Https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1282> 
293 Регламент относно обхвата и методологията за прилагане на оценката на 

Таблица 33 Наблюдаван напредък в приоритетни области 2012—2019 г 
. 

Приоритетни области, за 
които се наблюдава 

предимно подобрение 

Приоритетни области, 
за които се наблюдава 

преобладаващ спад 

Приоритетни области, 
за които не е 

наблюдавана промяна 

Смесен напредък 

Отзивчива администрация Предприемачество Втори 
вероятност 

Достъп до финансиране 

Интернационализация Мисли първо за малките  Държавна помощ & 

обществени поръчки 
Единен пазар   Умения & иновации 

Околна среда    

 
Сравнение със средните стойности за ЕС 
 

 Показатели, за 
които България е 

по-лоша от 
средното за ЕС 

равнище 

Показатели, за 
които България е 

равна на средното 
равнище за ЕС 

Показатели, за които 
България е по-добра 

от средното за ЕС 
равнище 

1. Предприемачество 7 2 3 

2.„Втора възможност“ 2 
 

2 

3. Мисли първо за малките 1 

4.„Отзивчива администрация“ 6 
 

7 

5. Държавна помощ & обществени поръчки 3  3 

6. Достъп до финансиране 4 
 

6 

7. Единен пазар 5 2 2 

8. Умения & иновации 12 
 

1 

9. Околна среда 3 
 

2 

10. Интернационализация 4  5 

ОБЩО 46 5 31 

Източник: Информационен документ за SBA 2019 
 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1282
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въздействие, но прилагането му на практика все още е незадоволително и поради това промяната до 
момента не е довела до видими резултати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Източник: Собствено разработване въз основа на информационния фиш за SBA от 2019 г., България 

Напредък по стратегическите цели 

Предприемачество 

„Предприемачеството“ е първата приоритетна област на националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия. Стратегическата цел на тази област е „България да бъде страна, в 
която предприемаческата инициатива има всички условия за бърз и лесен старт и 
реализация“.Съществуват пет критерия в тази тематична област, измерени по 12 показателя. 

През 2019 г. България е постигнала по-добри или сходни резултати със средната стойност за ЕС по 5 
показателя и показва голямо разстояние от средното за ЕС по 2 други показателя. Показателите с 
положителни резултати в сравнение със средните за ЕС са: „установяване на процент на собственост 
върху предприятията „, „предприемачество като желателен избор на кариера„и „дял на предприятията 
с висок растеж“.Много близо до средното за ЕС е „високо равнище на успешно предприемачество „и 
„предприемаческа дейност на ранен етап за женското население“. 

През 2012 г. ориентираното към възможностите предприемачество в България е 38 % (измерено като 
процент от предприемачите) в сравнение с 55 % в ЕС.През 2019 г. стойността на този показател за 
България е 27,47 %, а за ЕС — 48,46 %.Поради намаляването на стойността на показателя България 
не успява да постигне оперативната цел за увеличаване на стойността над 55 %. 

Няма данни за показателите „процент на предприемачество „(% от възрастните, които са започнали 
бизнес или предприемат стъпкиза създаване на звездичка),...предпочитание към самостоятелна 
заетост“ (% от възрастните,които биха предпочели да бъдат самостоятелно заети), възможност да 
станат самостоятелно заети „(% от възрастните, които считат, че е възможно да станат самостоятелно 
заети) и „дял на възрастните, които са съгласни, че училищното образование им е помогнало да развият 
предприемаческа нагласа“ за 2019 г.  

Съществуват единадесет нови показателя в „Small Business Act“ за Европа през 2019 г. Стойността на 
показателя „ранна предприемаческа дейност“ през 2019 г. за България е 6,0 % в сравнение с 7,64 % за 
ЕС.„Предприемаческата дейност на ранен етап за жените“ е 5,57 % през 2019 г. за България и 5,65 % 
за ЕС.„Процентът на установената собственост на предприятията“ за България през 2019 г. е 8,35 % в 

                                                 
въздействието.България.Решение № 301/14.11.2016 на Министерския съвет 

Фигура 88 Тематични области с развитие през периода 2012—2019 г. и в сравнение с ЕС 
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сравнение с 6,86 % за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя „предприемачески намерения“ 
(процент на възрастните, които възнамеряват да започнат бизнес с 3 години) за България е 5,03 % в 
сравнение с 13,56 % за ЕС.Стойността на показателя „Предприемачество като желателен избор на 
кариера“ през 2019 г. за България е 62,57 % и 59,81 % за ЕС.Показателят „висок статут на успешно 
предприемачество“ има сходна стойност за България и ЕС през 2019 — -69,31 % за България и 69.17 г. 
за ЕС.През 2019 г. „медийното внимание, отделено на предприемачеството“ за България е 44,6 %, в 
сравнение с 56,8 % за ЕС.Стойност на показателя  

„Обучение по предприемачество в основното училище“ (1—5 г.) през 2019 г. за България е 1.79, а за 
ЕС — 2.07.„Предприемаческото образование след средното образование“ (1—5 г.) през 2019 г. за 
България е 2.44, в сравнение с 2.9 за ЕС.„високите очаквания за създаване на работни места в 
България през 2019 г. са 2,5 % в сравнение с 21,5 % за ЕС.Делът на бързорастящите предприятия в 
България през 2019 г. е 11,2 % и 10,7 % за ЕС. 

Втори шанс 

Стратегическата цел в тази област е...предприемачи, които изпитват затруднения, могат бързо и лесно 
да закрият неуспешен бизнес и да започнат нов бизнес. Обществото толерира и насърчава втория 
шанс за предприемачите“.В тази тематична област има три основни критерия: „време за закриване на 
предприятие“; „разходи за закриване на стопанска дейност“; Степен на подкрепа за втори шанс“.През 
2012 г. стойността на показателя „Време за закриване на предприятие“ за България е 3.3 години, в 
сравнение с 1.94 години за ЕС.През 2019 г. показателят има същата стойност, което означава, че 
България не е успяла да постигне оперативната цел „Време за закриване на бизнес по-малко от 1 
година“.Показателите на ЕС обаче показват увеличение, а стойността му за 2019 г. е 2.01 години. 

Стойността на показателя „разходи за закриване на предприятие“ за България през 2012 г. е 9 %, което 
е по-малко от средната стойност за ЕС от 10,6 %.България успява да постигне оперативната цел, като 
поддържа стойността на показателя на 9,0 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този 
показател за ЕС през 2019 г. е 10,4 %. 

За 2019 г. няма данни за третия показател „степен на подкрепа за втори шанс“.В „Small Business Act „за 
Европа обаче има два нови показателя в тази тематична област — „индекс за силата на нормативната 
уредба на несъстоятелността„(0—16 г.) и „страх от неуспех“.Стойността на първия показател за 
България е 12, докато средната стойност за ЕС е 11.73. Стойността на показателя „страх от неуспех“ 
за България е 47,5 %, което е по-високо от средното за ЕС — 44,16 %. 

Мисли първо за малките 

Стратегическата цел в тази област е да се постигне минимална административна тежест за 
предприятията. В тази тематична област има три критерия: „тежест на държавните разпоредби (1 = 
обременяваща; 7 = не е обременяващо) „,.Система от лицензи и разрешителни „и.комуникационна 
стратегия и опростяване на правилата и процедурите“. 

Стойността на показателя „тежест на държавните разпоредби“ за България през 2012 г. е 3.10, в 
сравнение с 3.09 за ЕС.През 2019 г. показателят има стойност 3.40, което означава, че България не 
успява да постигне оперативната цел за намаляване на тази стойност под 3.10. Въпреки това средната 
стойност за ЕС по този показател също се е увеличила през 2019 г. до 3.35 г. Няма данни за другите 
два показателя за 2019 г. 

Отзивчива администрация 

Стратегическата цел в тази област е регистрация и започване на нов бизнес, плащане на данъци и 
други задължения към държавния бюджет, закриване на предприятие в несъстоятелност и т.н., което 
да се извършва бързо и лесно, без допълнителна тежест за предприятията“.В тази приоритетна област 
има девет критерия. 

През 2012 г. „времето, необходимо за започване на бизнес“ е 18 дни в сравнение с 14 дни за ЕС.През 
2019 г. България изпълнява оперативната цел, като намалява този срок само до 2 дни в сравнение с 
2.7 дни за ЕС. 

През 2012 г. „разходите за започване на стопанска дейност“ възлизат на 1,5 % от дохода на глава от 
населението в сравнение с 4,9 % за ЕС.През 2019 г. този показател е представен в евро. За България 
„разходите за започване на бизнес“ са 28 EUR, а за ЕС — 270,93 EUR. 



209 

 

 

През 2012 г. „внесеният минимален капитал“ за България е нула (доход на глава от населението) в 
сравнение с 4,9 % за ЕС.България успява да постигне оперативната цел, като запази същата стойност 
на този показател през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 2019 г. се 
е увеличила до 9,5 %. 

„Срокът, необходим за прехвърляне на имущество“ през 2012 г. в България е 15 календарни дни, в 
сравнение с 36 календарни дни за ЕС.За 2019 г. стойността на този показател за България е 19 дни, 
което означава, че България не изпълнява оперативната цел за запазване на стойността на показателя 
на 15 или по-малко календарни дни. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 
2019 г. е намаляла до 23.4 календарни дни. 
 

„Разходите, необходими за прехвърляне на имущество“ (% от стойността на имота) през 2012 г. за 
България са 3 %, в сравнение с 4,69 % за ЕС.България успява да постигне оперативната цел, като 
намали стойността на показателя до 2,9 %.За сравнение средната стойност на показателя за ЕС през 
2019 г. е 4,89 %. 

През 2012 г. „броят на годишните данъчни плащания“ за България е 17, в сравнение с 15 за ЕС.През 
2019 г. се наблюдава спад в стойността на показателя както за България, така и за ЕС.Стойността на 
показателя за България е 14, а за ЕС — 11.39. Въпреки че броят на данъчните плащания на година 
намалява, той все още е по-висок от средния за ЕС и България не може да постигне оперативната цел 
за намаляване на този брой под 8 години. 

През 2012 г. „времето, необходимо за спазване на основните данъци“ за България е 500 часа, в 
сравнение с 206 часа за ЕС.През 2019 г. стойността на този показател за България е 453 часа, а за ЕС 
— 172.05 часа. Въпреки че е налице намаляване на времето, необходимо за привеждане в 
съответствие с основните данъци, България е далеч от постигането на оперативната цел за 
намаляване на тази стойност под 150 часа и значително над средното равнище за ЕС. през 2012 г. 
„разходите за изпълнение на договорите“ (% от вземанията) за България са 23,8 % в сравнение с 
20,6 % за ЕС.България успява да постигне оперативната цел, като намали стойността на показателя 
до 18,6 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС се е увеличила през 
2019 г. до 20,93 %. 

Няма данни за показателя „пълен онлайн достъп до основните обществени услуги за бизнеса“ за 2019 г. 

Съществуват три нови показателя в „Small Business Act“ за Европа през 2019 г. Стойността на 
показателя „процедури за започване на дейност“ за България е 7 в сравнение с 5.39 г. за ЕС.Стойността 
на показателя „бързите промени в законодателството и политиките са проблем за извършването на 
стопанска дейност“ (процентът на респондентите, които са съгласни) за България е 65 % в сравнение 
с 61 % за ЕС.Стойността на показателя „Компетентност и ефективност на държавните служители за 
подпомагане на нови и развиващи се предприятия (1—5 г.)“ за България е 2.03, а за ЕС — 2.6. 

Държавни помощи и обществени поръчки 

Стратегическата цел в тази област е „МСП следва да имат свободен и конкурентен достъп до 
обществени поръчки, чиято система е максимално електронна. Държавната помощ за МСП следва да 
бъде достъпна съгласно всички правила на конкурентното право и ясно насочена към насърчаване на 
по-иновативна и предприемаческа бизнес среда“.В тази тематична област има шест критерия. 

„Делът на МСП в общата стойност на възложените обществени поръчки“ за 2012 г. в България е 79 %, 
в сравнение с 38 % за ЕС.През 2019 г. стойността на този показател за България намаля значително 
до 32,64 %, докато за ЕС той се подобри до 51,35 %.България не изпълнява оперативната цел за 
увеличаване на стойността на показателя със или над 79 %. 

През 2012 г. „средното забавяне на плащанията от публичните органи“ в България е 14.5 дни. България 
изпълнява оперативната цел, като намалява стойността на този показател до 0 дни през 2019 г. 

Няма данни за показателите „Държавна помощ за МСП „, „наличност на електронни обществени 
поръчки„, „Регионални фондове на ЕС за предприемачество и МСП през периода 2007—2013 г. „, 
„Фондове на ЕС за създаване и развитие на предприятия през периода 2007—2013 г.“. 

През 2019 г. „Small Business Act“ за Европа въвежда четири нови показателя в това отношение, които 
показват, че: 21,0 % от българските предприятия участват в обществени поръчки в сравнение с 32,0 % 
в ЕС; 37,9 % от поканите за участие в търгове са разделени на обособени позиции в България, в 
сравнение с 29,9 % в ЕС; делът на офертите от МСП в България е 65,6 %, а за ЕС — 72,5 %; процентът 
на наградите, за които победителят е МСП в България, е 67,0 %, а за ЕС — 57,3 %. 
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Достъп до финансиране 

Стратегическата цел в тази област е „МСП следва да имат свободен достъп до финансиране на всички 
етапи от жизнения цикъл на фонда за рисков капитал и финансиране на стартиращи предприятия, 
финансиране тип „мецанин“ и гаранции по заеми. Правата на кредиторите са защитени и плащането 
на просрочените задължения е дължимо“.В тази тематична област има седем критерия. 

„Инвестициите в рисков капитал“ (% от БВП) за България през 2012 г. са 0,012 % в сравнение с 0,002 % 
за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България е 0,01 %, а за ЕС — 0,03 %.България не 
успява да постигне оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя с над 0,025 %. 
 

През 2012 г. „силата на законните права“ (12—0 г.) за България е 8, в сравнение с 7 за ЕС.България 
изпълнява оперативната цел, като запазва същата стойност на показателя през 2019 г. За сравнение 
стойността на показателя за ЕС е 5.7. 

Стойността на показателя „дълбочина на кредитния информационен индекс“ за България е 6 през 
2012 г. и 5 през 2019 г. България не изпълнява оперативната цел да запази стойността на показателя 
или да го увеличи над 6. 

През 2012 г. „общият срок, необходим за получаване на плащане“ за България е 35.9 дни. България 
изпълнява оперативната цел, като намалява стойността на показателя до 27.0 дни през 2019 г., когато 
средната стойност за ЕС е 33.6 дни. през 2012 г. „загубите на лоши дългове“ (% от общия оборот) за 
България са 3,6 %.Стойността на показателя за 2019 г. е 2,8 %, докато средната стойност за ЕС е 
1,7 %.България не успява да намали стойността на показателя под 2,5 % 

„Относителната разлика в лихвените проценти между заемите до 1 милиона евро и заемите над 1 
милиона евро“ за България през 2012 г. е 16,0 % в сравнение с 19,0 % за ЕС.България постига 
оперативната цел, като намалява стойността на показателя до 6,4 % през 2019 г. 

През 2012 г. „отхвърлените заявления за кредит и неприемливите оферти за заеми“ (процент на 
заявленията за кредит от МСП) в България са 11,6 % в сравнение с 15,0 % за ЕС.България не 
изпълнява оперативната цел да поддържа тази стойност равна на или под 11,0 %, тъй като през 2019 г. 
стойността на показателя се е увеличила до 15,0 %.За сравнение средната стойност на показателя за 
ЕС през 2019 г. е спаднала значително до 6,5 %. 

„Достъпът до публична финансова подкрепа, включително гаранции“ (процент на респондентите, които 
са отбелязали влошаване) през 2012 г. за България е 16,7 % в сравнение с 22,0 % за ЕС.Стойността 
на показателя през 2019 г. за България е 17,0 %, а за ЕС — 14,9 %.България не изпълнява 
оперативната цел за намаляване на стойността на показателя под 10,0 %. 

През 2012 г. „готовността на банките да предоставят заем“ (процент от респондентите, които посочват 
влошаване) за България е 13,1 % в сравнение с 27,0 % за ЕС.България успява да постигне 
оперативната цел, като намали стойността на показателя до 6,4 % през 2019 г. За сравнение средната 
стойност на показателя за ЕС за 2019 г. е 9,7 %. 

През 2019 г. в „Small Business Act“ за Европа има два нови показателя. Стойността на показателя 
„капиталово финансиране за нови и разрастващи се предприятия“ (1—5 г.) за България е 3.6 в 
сравнение с 3.0 г. за ЕС.Стойността на показателя „финансиране на бизнес ангели за нови и развиващи 
се предприятия“ (1—5 г.) е 3.4 в сравнение с 2.9 г. за ЕС. 

Интернационализация 

Стратегическата цел на тази област е „Българските предприятия не срещат трудности при 
осъществяването на външната си търговия: изготвянето на документи е бързо, лесно и евтино“.В тази 
област съществуват дванадесет критерия. 

През 2012 г. „МСП, които внасят от държави извън ЕС“ (% от МСП) в България са 3,8 %, в сравнение с 
5,0 % за ЕС.България успява да постигне оперативната цел, като увеличи стойността на показателя до 
10,9 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 2019 г. е 11,6 %. 

През 2012 г. „МСП, изнасящи от държави извън ЕС“ (% от МСП) в България са 1,8 %, в сравнение с 
3,0 % за ЕС.България успява да постигне оперативната цел, като увеличи стойността на показателя до 
7,8 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 2019 г. е 9,8 %.Няма 
налична информация и данни за 2019 г. по отношение на останалите показатели. 

През 2019 г. в „Small Business Act“ за Европа има седем нови показателя.„Наличие на информация (0—
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2)“ през 2019 г. за България е 1.8 и 1.76 за ЕС.„Участие на търговската общност (02)“ в България е 1.5, 
което е по-ниско от средното за ЕС за 1.6 г. България има по-високи резултати от ЕС по следните два 
показателя: „Предварителни решения (0—2 г.) „, за които България е 2.0, в сравнение със средната 
стойност за ЕС за 1.8 г., и „автоматизация на формализма (0—2 г.)“, когато България е 2.0, в сравнение 
със средната стойност за ЕС за 1.7 г. Стойността на показателя „Формални процедури (0—2 г.)“ за 
България е 1.79, а за ЕС — 1.6.„Сътрудничество между граничните агенции (0—2 г.)“ за България е 1.7, 
което е по-високо от средното за ЕС от 1.4.1,8 % от МСП в България са онлайн износители извън ЕС, 
докато стойността на този показател за ЕС е 5,0 % 
 
 

Единен пазар 

Осмата приоритетна област на стратегията е „Единният пазар“.Стратегическата цел в тази област е 
„МСП трябва да имат всички условия за свободна търговия в рамките на единния пазар. Тяхното 
присъствие там е защитено от съответното законодателство и му е предоставена информация относно 
необходимите стандарти и начини за защита на интелектуалната собственост“.В тази тематична 
област има пет критерия. 

През 2012 г. „средното забавяне на транспонирането на закъснелите директиви“ за България е 4.1 
месеца в сравнение с 5.5 месеца за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България се е 
увеличила значително до 13.1 месеца, а за ЕС — на 8.4 месеца. България не успява да постигне 
оперативната цел за намаляване на стойността на показателя за по-малко от 4 месеца. 

През 2012 г. „директивите за единния пазар, които не са транспонирани или нотифицирани“ за 
България е 1,00 %, в сравнение с 1,17 % за ЕС.През 2019 г. този показател е представен като брой. 
Стойността на показателя за 2019 г. за България е 7, а за ЕС — 7.4. 

През 2012 г. „МСП с износ в рамките на ЕС“ (процент на МСП в промишлеността) в България са 3,15 % 
в сравнение с 7 % за ЕС.България изпълнява оперативната цел, като увеличава стойността на 
показателя до 16,69 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 
2019 г. е 16,56 %. 

През 2012 г. „МСП с внос в рамките на ЕС“ (процент на МСП в промишлеността) в България са 6,33 % 
в сравнение с 17 % за ЕС.България изпълнява оперативната цел, като увеличава стойността на 
показателя до 19,68 % през 2019 г. За сравнение средната стойност на този показател за ЕС през 
2019 г. е 26,62 %. 

Няма налични данни за 2019 г. по отношение на показателя „брой на закъснелите директиви 2 + 
години“. 

Съществуват пет нови показателя в „Small Business Act“ за Европа през 2019 г.„Броят на висящите 
производства за установяване на неизпълнение на задължения“ в България е 21, което е по-ниско от 
средното за ЕС за 25 г. Стойността на показателя „обществени поръчки, обезпечени в чужбина от МСП 
(процент от общата стойност на публичните изпълнители)“ за България е 0,29 % в сравнение с 3,82 % 
за ЕС.3,35 % от МСП в България са онлайн износители в рамките на ЕС, докато този дял в ЕС е 
8,38 %.Стойността на показателя „лесен достъп до пазара за нови и разрастващи се предприятия (1—
5 г.)“ е същата за България и ЕС — съответно 2.78 и 2.79 г. Показателят за стойност „достъп до пазара 
за нови и разрастващи се предприятия без несправедливо блокиране от установени предприятия (1—
5 г.)“ за България е 2.42, което е по-ниско от средното за ЕС за 2.8 г. 

Умения и иновации 

Стратегическата цел на тази област е...Увеличаване на инвестициите на МСП в научни изследвания & 
Г. Създаване на нови или подобрени продукти и услуги от МСП, самостоятелно или в сътрудничество, 
въвеждане на нови или подобрени организационни или маркетингови процеси. Обучението на 
персонала е национална и фирмена политика и предприятията нямат затруднения да наемат обучен 
работник или да обучават работник или служител с подходящите умения“.В тази тематична област има 
10 критерия. 

През 2012 г. „МСП, които въвеждат вътрешни иновации“ (% от МСП) в България са 17,10 %, в 
сравнение с 30 % за ЕС. 
През 2019 г. стойността на показателя за България е 13,79 %, а за ЕС — 28,95 %.България не 
изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 30,00 %. 

„Иновативни МСП, които си сътрудничат с други“ (% от МСП) за 2012 г. за България е 3,50 %, в 
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сравнение с 11 % за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България е 3,65 %, а за ЕС — 
12,23 %.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 
11 %. 

През 2012 г. „МСП, които въвеждат иновации в областта на продуктите или процесите“ (% от МСП) за 
България са 20,70 %, в сравнение с 34 % за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България е 
16,26 %, а за ЕС — 33,32 %.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността 
на показателя над 34,00 %. 

„МСП, въвеждащи маркетингови или организационни иновации“ (% от МСП) през 2012 г. за България 
са 17,40 %, в сравнение с 39 % за ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България е 15,71 %, а 
за ЕС — 33,43 %.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на 
показателя над 39 %. 

През 2012 г. „продажбите на нововъведения на пазара и нововъведения в предприятията“ (процент от 
оборота) за България са 14,20 % в сравнение с 13 % за ЕС. През 2019 г. стойността на показателя за 
България е 5,98 % и за ЕС 

 
 

— 13,37 %.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 
14,00 %. 

„МСП, които продават онлайн“ (% от МСП) през 2012 г. за България са 3,00 %, в сравнение с 13 % за 
ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България е 5,53 %, а за ЕС — 16,57 %.България не 
изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 13 %. 

През 2012 г. 4 % от МСП в България пазаруват онлайн в сравнение с 28 % в ЕС.През 2019 г. процентът 
на МСП в България, които купуват онлайн 6,34 %, и в ЕС — 25,85 %.България не изпълнява 
оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 28 %. 

През 2012 г. 29 % от предприятията в България предоставят обучение на своите служители в 
сравнение с 58 % в ЕС.През 2019 г. 42,2 % от предприятията в България предоставят обучение на 
своите служители в сравнение с 72,6 % в ЕС.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване 
на стойността на показателя над 58 %. 

Няма данни за показателите „МСП, участващи във финансирани от ЕС научни изследвания (брой на 
100.000 МСП) „и „процент на участие на служителите в образованието и обучението (% от общия брой 
на служителите в микропредприятия)“ за 2019 г. 

Съществуват пет нови показателя в „Small Business Act“ за Европа през 2019 г. Показателят „оборот на 
електронната търговия“ за България е 2,0 %, което е по-ниско от средното за ЕС от 10,1 %.Процентът 
на „предприятията, които наемат специалисти по ИКТ“ в България е 18,7 %, което е малко по-високо от 
средното за ЕС от 18,0 %.8,0 % от предприятията предоставят обучение за придобиване на умения в 
областта на ИКТ на своите служители в България в сравнение с 21,22 % от предприятията в 
ЕС.Процентът на иновациите в България е 14,9 %, което е по-ниско от средното за ЕС — 
28,7 %.Стойността на показателя „национална научноизследователска и развойна дейност на 
разположение на МСП (1—5 г.)“ в България е 2.08 в сравнение с 2.5 г. за ЕС. 

Околна среда 

Стратегическата цел на тази област е „МСП да инвестират в енергийна ефективност, да разработват, 
продават и използват „зелени“ продукти в своето производство. Държавата предоставя финансови 
стимули и информира предприемачите за всички възможности по пътя към зелените „технологии“.В 
тази тематична област има осем критерия. 

През 2015 г. 2012 85,0 % от МСП в България са предприели мерки за ефективно използване на 
ресурсите в сравнение с 93,0 % в ЕС.През 2019 г. стойността на показателя за България спада до 
65,0 %, а за ЕС — до 89,0 %.България не изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността 
на показателя с над 93 %. 

Само 2,0 % от МСП в България през 2012 г. са се възползвали от мерки за публична подкрепа за своите 
действия за ефективно използване на ресурсите, в сравнение с 9,0 % в ЕС.През 2019 г. процентът на 
МСП в България, които са се възползвали от мерки за публична подкрепа за своите действия за 
ефективно използване на ресурсите, вече е 42,0 % в сравнение със средно 38,0 % в ЕС.България 
изпълнява оперативната цел за увеличаване на стойността на показателя над 9 %. 
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МСП, които предлагат зелени продукти или услуги в България през 2012 г., са 21 % в сравнение с 26 % 
в ЕС.През 2019 г. този процент е 15 %, а в ЕС — 25 %.Поради намаляването на стойността на 
показателя България не успява да постигне оперативната цел за увеличаване на стойността над 26 %. 

През 2012 г. МСП с дял от оборота над 50 %, генериран от зелени продукти или услуги в България, са 
17 % в сравнение с 22 % в ЕС.България изпълнява оперативната цел, като увеличава стойността на 
показателя до 24 % през 2019 г. За сравнение процентът за ЕС през 2019 г. е 20 %. 

МСП, които са се възползвали от мерки за публично подпомагане за своето производство на зелени 
продукти в България през 2012 г., са 7 % в сравнение с 8 % в ЕС.България изпълнява оперативната 
цел, като увеличава стойността на показателя до 21 % през 2019 г. За сравнение процентът за ЕС през 
2019 г. е 25 %. 

Няма данни за показателите „иновации с екологични ползи „, „процент на МСП, удовлетворени от 
публичната подкрепа в областта на околната среда„и процент на МСП, удовлетворени от публичната 
подкрепа за производството на екологични продукти или услуги“ за 2019 г.
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Предприетите инициативи за 
изпълнение на стратегията 
 

Важен инструмент за изпълнението на стратегията са европейските фондове и по-специално ЕФРР. За 
периода 2016—2018 г. са изпълнени следните мерки, които са допринесли за общото подобрение на 
показателите: 

Приложени мерки в областта на предприемачеството 

• „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейските и 
регионалните предизвикателства и сектори от Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия за периода 2014—2020 г.“. 

Целта на процедурата е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на 
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода 2014—2020 г. 
и специфични области, свързани с преодоляването на европейските и регионалните предизвикателства. 
С процедурата се подпомагат проекти на микро-, малки и средни предприятия, които са търговци по 
смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, чийто срок е по-кратък от две финансови 
години. 

• Провеждане на конкурс за европейски награди за насърчаване на предприятията. 

Европейските награди за насърчаване на предприятията бяха учредени по инициатива на Европейската 
комисия и се награждават с най-добрите инициативи в подкрепа на предприемачеството. Конкурсът се 
организира на два етапа — национални и европейски. Министерството на икономиката организира 
националния етап на конкурса. Целта на конкурса е да се идентифицират и разграничават най-
ефективните и оригинални проекти, които насърчават предприемачеството и малките и средните 
предприятия в България и Европа, да се повиши разбирането за значението и ролята на 
предприемачеството в съвременното общество, да се споделят примери за най-добрите 
предприемачески политики и практики и да се насърчават и вдъхновяват бъдещите предприемачи. 

• Проект „Начало“ — Създаване на предприятия за обучение в областта на изкуствата и 
спортните училища. 

Целта на първоначалния проект е да се развият предприемаческите умения на учениците в училищата 
по изкуства и спорт, така че обучението по предприемачество постепенно да стане неразделна част от 
учебната програма на тези училища, тъй като учебните програми не включват обучение по 
предприемачество. Обучението по проекта се осъществява чрез създаване на дружества за обучение. 
Студентите преминават обучение и наставничество в областта на предприемачеството, защитата на 
интелектуалната собственост и участват в национални изложения за обучение на обучаващи 
предприятия. 

• Конференция по предприемачество След вашите идеи — Наблюдение на предприемач. 

Мярката предвижда провеждането на еднодневна конференция, посветена на младежкото 
предприемачество, образованието и обучението по предприемачество и възможностите и 
перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. 

• Създаване на регионална мрежа от бизнес инкубатори. 

Създаване на регионална мрежа от бизнес инкубатори чрез одобрени проекти за трансгранични 
програми за бизнес инкубатори. Споделени работни места, офиси под наем (под пазара) за 
новосъздадени предприятия за определен период от време и др. 

• Обучение по предприемачество, включително анализ на инструментите за финансиране 
на стартиращи предприятия и други. 

Българската Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (BSMEPA) организира 
семинари и обучения за МСП с цел придобиване на предприемачески и външнотърговски умения, което 
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води до увеличаване на експортния потенциал и повишаване на конкурентоспособността на българските 
предприятия. 

• Схема с ваучери в подкрепа на бъдещите предприемачи в първите им стъпки за 
реализиране на бизнес идеята. 

Разработване и прилагане на ефективна схема с ваучери за подпомагане на стартиращите предприятия, 
включително разработване на критерии, въз основа на които ще се извършва изборът на предприятия, 
подпомагани с ваучери, както и критерии за сертифициране на външни доставчици на услуги за 
подпомагане на стартиращи предприятия. 

• Участие на BSMEPA в работата на Европейската мрежа за предприемачество сред жените 
(WES). 

Представител на BSMEPA участва в годишната среща на WES и разпространява информация за 
резултатите от срещата и за инициативите на WES 
 
 

• „Technostart — Promoting the Innovative Activity of Young People „(„Технологичен старт — 
насърчаване на иновативната дейност на младите хора“). 

Проектът е насочен към студенти, хора с висше образование: бакалавърска или магистърска степен и 
докторанти, за да им се помогне да започнат собствен бизнес, като им се предостави финансова 
подкрепа за създаване на технологични компании. Целта е да се насърчат младите хора с новаторски и 
жизнеспособни идеи да реализират тези идеи и да популяризират своите успехи. 

• Участие в „Европейски ден на предприемача“ в рамките на Европейската седмица на МСП 

Европейският ден на предприемачеството е инициатива, която има силна традиция в Европа и има за 
цел да насърчава успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този 
форум беше въведена от мрежата EUROCITIES на европейските градове и Европейската комисия. 

• Насърчаване на започването на бизнес чрез франчайзинг 

Мярката е насочена към хора, които желаят да започнат стопанска дейност чрез франчайзинг, 
франчайзодатели; предприемаческа дейност на хора, желаещи да започнат стопанска дейност в 
рамките на добре установен бизнес модел; млади хора с предприемаческо мислене. 

Приложени мерки в областта „Мисли първо за малките!“: 

• Провеждане на тест за въздействие върху МСП 

Оценката на въздействието и тестът за МСП са ключови инструменти на политиката за по-добро 
регулиране. С тяхното прилагане се постига намаляване на административната и регулаторната тежест, 
свръхрегулиране и често промяна на законодателството. Чрез приемането на концепция за извършване 
на тест за МСП и формуляр, предоставящ специфични показатели за измерване на количествената 
оценка на въздействието, целта е да се увеличи максимално защитата на интересите на МСП и 
балансираното въздействие върху конкурентоспособността, като същевременно се защитава 
общественият интерес. 

• Мониторинг на стриктното прилагане на принципа за разходоориентираност. 

Приетата през 2012 г. методология за определяне на разходоориентирания размер на таксите има за 
цел да определи такъв размер на таксите за административни услуги, който е подходящ за техните 
разходи. 

• Въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие“ в специалните закони. 

Мярката предвижда въвеждането на принципа на „мълчаливо съгласие“ в административните процедури 
за издаване на разрешение или удостоверение за дейности, свързани с упражняването на икономическа 
дейност. Мярката има за цел да въведе принципа на режимите, при които администрацията е готова да 
го прилага, като замени общия принцип, залегнал в Административнопроцесуалния кодекс, за „мълчалив 
отказ“. 

• Достъп до техническа инфраструктура. 

Намаляване на времето и разходите за достъп до техническа инфраструктура (електричество, газ и 
вода) и улесняване на процедурите за бизнес свързване. Мярката има за цел да подобри показателите 
в класацията на Световната банка „Doing Business“. 
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• Изготвяне на анализ на разходите и ползите и оценка на въздействието върху 
икономиката от увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС 

Увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС има за цел да намали административната 
тежест за микропредприятията. Мярката насърчава предприемачеството сред българите, 
микропредприятията и малките семейни предприятия. 

• Иницииране на промяна в Търговския закон 

Даподобри регулаторната рамка за производствата по несъстоятелност, включително по отношение на 
продължителността на срока за опрощаване на задълженията и свързаните с него разходи. Предвижда 
се промяна в Търговския закон със създаването на нова част „Стабилизиране на производството на 
търговци“.Целта на проекта е да се даде възможност за предприемане на по-ефективни мерки за 
предотвратяване на фалита чрез спасяване на предприятието в условията на реален риск от 
неплатежоспособност 
 
 

• Бизнес ръководство за МСП294 

Основната цел на ръководството е да спомогне за намаляване на административната тежест за МСП и 
да насърчи предприемачеството в България. Тя също така подпомага МСП в по-доброто разбиране и 
спазване на повечето режими и процедури. Бизнес ръководството съдържа обобщена информация за 
широк спектър от стопански дейности, свързани със започване на стопанска дейност, административно 
управление, финансови и счетоводни операции, търговски дейности, защита на личните данни, участие 
в процедури по Закона за обществените поръчки, R & D, промени в бизнес структурата и прекратяване 
на стопанската дейност. 

Изпълнени мерки в областта „Достъп до финансиране“: 

• Програма на Българската банка за развитие за непряко финансиране на малки и средни 
предприятия с до 100 % гаранционен ангажимент към търговските банки в България, 
подкрепена от Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически 
инвестиции в рамките на плана „Юнкер“ (Програма Юнкер) 

През 2017 г. Българската банка за развитие разработи нов междубанков продукт за непряко 
финансиране на малки, средни предприятия и предприятия с до 3,000 служители 
(ММСП).Предоставянето на ресурси за продукта се извършва на паритетна основа чрез финансиране от 
ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на Плана за инвестиции за Европа или така 
наречения план „Юнкер“. 

• Програма на Българската банка за развитие за непряко финансиране на МСП сгаранция и 
насрещна гаранция по програмата COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (COSME + програма) 

През отчетния период Българската банка за развитие преструктурира и модернизира програмата Cosme 
+, за да разшири възможностите за партньорства на сушата и да подобри условията за финансиране на 
стартиращите предприятия. Програмата предвижда приоритетно разглеждане на исканията на 
стартиращите предприятия. 

• Фондза трансфер на технологии: финансов инструмент за капиталови и/или 
квазикапиталови инвестиции. Инструментът ще се прилага с финансиране от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014—2020 г. (OPIC). 

Финансовият инструмент има за цел да подкрепи научноизследователската и развойна дейност на 
предприятията, като увеличи капацитета и ресурсите за иновации; подобряване на сътрудничеството 
между предприятията и/или предприятията и научноизследователските организации, които разработват 
и/или прилагат нови или значително подобрени процеси и продукти; предоставяне на подкрепа за 
комерсиализацията на иновации, водещи до продукти, процеси и технологии; подпомагане на 
придобиването, управлението и комерсиализацията на интелектуалната собственост. 

• Фонд за ускоряване и първоначално финансиране. 

                                                 
294Официален уебсайт на Министерството на 
икономиката.Бизнесръководство за МСП.[онлайн] На разположение 
на адрес:<Https://www.mi.government.bg/en/pages/msp-info-
220.html> 

https://www.mi.government.bg/en/pages/msp-info-220.html
https://www.mi.government.bg/en/pages/msp-info-220.html
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Фондът е финансов инструмент за капиталови и/или квазикапиталови инвестиции. Основните цели на 
финансовия инструмент са: да се увеличи успешното прилагане на нови бизнес идеи от разработването 
на първоначална концепция през разработването на продукти, процеси и организационни разработки до 
първата търговска продажба, включваща първоначален маркетинг и/или подкрепа за развитието на 
бизнеса; предоставяне на стратегическа подкрепа с добавена стойност за предприятията, които се 
инвестират, например чрез предлагане на всеобхватен пакет за развитие на предприемачеството; да 
допринася за развитието на предприемаческа екосистема. Инструментът подкрепя МСП в ранните им 
етапи на развитие. 

• Мецанин/Фонд за растеж. 

Фондът „мецанин“/Фондът за растеж е финансов инструмент за капиталови и/или квазикапиталови 
инвестиции. 
Нейната основна цел е да подкрепи потенциала за растеж на МСП в България чрез: осигуряване на 
достъп до алтернативни форми на финансиране за МСП с висок потенциал за растеж и планове за 
растеж на местно и международно равнище; допринасяне за увеличаване на капацитета на МСП за 
производство и услуги и за разработване на нови продукти и услуги; предоставяне на възможности на 
предприятията да оптимизират своя оперативен и финансов капацитет с оглед възстановяване на 
тяхната конкурентоспособност и увеличаване на капацитета им за растеж. Инструментът подкрепя МСП 
в напредналите им етапи на развитие 
 
 

• Фонд за рисков капитал 

Фондът за рисков капитал е финансов инструмент за капиталови и/или квазикапиталови инвестиции. Тя 
е насочена към подпомагане на МСП, които срещат трудности при намирането на допълнителен капитал 
в подкрепа на техния растеж, тъй като те се считат за твърде рискови, както и на МСП, които имат за цел 
търговска реализация, укрепване на перспективите за висок растеж, иновации и разрастване на бизнеса. 
Инструментът подпомага МСП с рисков профил. 

• Финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск 

Основните цели на финансовия инструмент са: подобряване на достъпа до финансиране за създаването 
и развитието на стартиращи предприятия, включително лица от определени уязвими групи и социални 
предприятия, както и набиране на допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните 
политики по заетостта. 

• Програма за партньорство на Българската банка за развитие за непряко финансиране на 
микро-, МЕЖДУНАРОДНИ и средни предприятия (Предварителна програма) 

Кредитиране на търговски банки с цел последващи инвестиции и финансиране на микро-, малки и средни 
предприятия. 

• Програма на Българската банка за развитие за непряко микрофинансиране с подкрепата на 
ЕИФ и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес „на Европейския съюз (програма 
„Прогрес„)“ 

Кредитиране на кредитни и небанкови финансови институции с цел последващо предоставяне на-
микрокредити и микролизинг на микропредприятия. 

• Българска банка за развитие — Малко и средно предприятие — Програма за Лизингова 
линия 

Предоставяне на револвиращи кредитни улеснения в полза на небанкови финансови институции, 
регистрирани в БНБ за финансов лизинг на стопански активи (с изключение на недвижими имоти) в полза 
на лизингополучатели на микро-, малки и средни предприятия, регистрирани или извършващи стопанска 
дейност и инвестиции в България; 

• Оперативна програма „Инициатива за малките и средните предприятия“ за периода 
2014—2020 г. 

В рамките на инициативата за МСП е планирано прилагането на един гаранционен продукт в България. 
Той включва гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за 
кредитиране на МСП при облекчени условия. 

Основната цел на инициативата за МСП е да се стимулира кредитирането на МСП и да се постигне 
значително подобряване на достъпа до финансиране за МСП. 
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Изпълнени мерки в областта „Умения и иновации“: 

• „Разработване на иновации в областта на продуктите и преработката“. 

Целта на процедурата е да се увеличи делът на предприятията, които разработват и разпространяват 
иновации на продукти и процеси, както и да се увеличи иновационният капацитет на предприятията. 

• „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

Целта на процедурата е да се осигури целенасочена подкрепа за стартиращите предприятия в страната 
за засилване на иновациите в тематичните области на стратегията за иновации за интелигентна 
специализация (ISSS), а изпълнението на проектите, подпомагани по процедурата, следва да доведе до 
пазарна реализация на продукта (стока или услуга) или до прилагане на процес в приоритетните области 
на тематичните области на ISSS. 

• Въвеждане на иновации чрез Националния иновационен фонд и други инструменти. 

Основната цел на фонда е да насърчава НИРД дейностите на предприятията и да стимулира 
сътрудничеството между науката и бизнеса в България. Фондът насърчава иновациите чрез 
съфинансиранена изпълнението на проекти за НИРД. 

Фондът също така финансира научноизследователски и развойни проекти по съвместната програма 
Eurostars в рамките на инициативата Eureka, която е насочена към малки и средни предприятия, 
извършващи научноизследователска и развойна дейност. Програмата подкрепя предприятията, които 
ще ръководят съвместни научноизследователски и развойни проекти в партньорство с друго малко или 
средно предприятие или с голямо предприятие или научноизследователски организации. 
 

• Създаване и развитие на тематични лаборатории. 

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на стартиращите предприятия в страната за 
засилване на иновациите в тематичните области на ISSS, а изпълнението на проекти, подпомагани по 
процедурата, следва да доведе до разработването на продукт (продукт или услуга) или процес в 
приоритетните области на тематичните области на ISSS. 

• Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2014—2020 г. (ISSS) 

• „Подкрепа за развитието на иновациите от стартиращи предприятия“ 

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на стартиращите предприятия в страната за 
засилване на иновациите в тематичните области на ISSS, а изпълнението на проекти, подпомагани по 
процедурата, следва да доведе до разработването на продукт (продукт или услуга) или процес в 
приоритетните области на тематичните области на ISSS. 

• „Разработване на клъстери в България“ 

Целта на процедурата е да осигури подкрепа за сътрудничество и създаване на клъстери в България, 
развитие на капацитета и интернационализация на вече установените такива като фактор за 
повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. 

Изпълнени мерки в областта „Околна среда“: 

• Преразглеждане на схемата за търговия с емисии. 

Защита на интересите на малките и средните предприятия при преразглеждането на схемата за 
търговия с емисии и предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и нисковъглеродните инвестиции. 

• Възможности за насърчаване на нови „зелени“ пазари. 

Възможности за нови „зелени“ пазари и повишена енергийна ефективност чрез политики за устойчиво 
развитие, развитие на кръгова икономика и по-голяма обществена ангажираност в тези процеси. 

Европейските фондове стимулират проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии и 
възобновяеми енергийни източници в предприятията. Целта е да се постигне намаляване на 
енергийната интензивност на българските предприятия, както и до известна степен диверсификация на 
енергийните източници. Насърчава се въвеждането на екологосъобразни, нискоемисионни и енергийно 
ефективни производствени технологии. Въведени са задължителни одити на енергийната ефективност 
и задължително управление на енергийната ефективност на предприятията и промишлените системи. 

• Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подпомагане на 
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дейностите на МСП от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

Целта на процедурата е пряко свързана с постигането на конкретната цел на приоритетна ос 3 
„Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК за разширяване на обхвата и подобряване на услугите, 
предоставяни на българските предприятия в областта на енергийната ефективност и производството на 
енергия от възобновяеми източници. 

С процедурата се постига интегриран подход за целенасочено и координирано прилагане на мерки за 
енергийна ефективност и възобновяема енергия във всички икономически сектори чрез предоставяне 
на институционална подкрепа за дейността на АУЕР за подобряване на капацитета за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност и устойчиво енергийно развитие. 

• „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 
ресурсите“. 

Целта на тази процедура е пряко свързана с постигането на специфичната цел на приоритетна ос 3 
„Енергетика и ресурсна ефективност“ на ОПИК за повишаване на ресурсната ефективност на 
предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи. Процедурата 
подкрепя съществуващи МСП от производствения сектор за следните дейности: осъществяване на 
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в областта 
на отпадъците, водите и рециклирането на материали; осведоменост и публичност. 

Процедурата подобрява ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, 
техники и методи, а очакваните резултати се изразяват в увеличаване на дела на МСП с ресурси. 
 
 

мерки за ефективност, подобряване на симбиозата между предприятията по веригата за създаване на 
стойност, повишаване на осведомеността за ефективното използване на ресурсите в подпомаганите 
МСП, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на техните 
производствени разходи и повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

• „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ 

Основната цел на процедурата е да се предостави целенасочена подкрепа на българските МСП за 
насърчаване на прилагането на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и 
конкурентоспособност на икономиката. 

• „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ 

Целта на тази процедура е пряко свързана с постигането на конкретната цел на инвестиционен 
приоритет 2.2 на ОПИК „Капацитет за растеж на МСП“ за увеличаване на производствения капацитет и 
увеличаване на експортния потенциал на българските МСП. 

Изпълнени мерки в областта „Интернационализация“: 

• Организиране на бизнес форуми, конференции и бизнес срещи (B2B) в страната. 

Мярката има за цел установяване на бизнес контакти на МСП с потенциални инвеститори и партньори, 
както и насърчаване на международното сътрудничество и създаване на нови и съвместни предприятия 
между български и чуждестранни МСП. 

• Срещи на купувачите, които бяха домакини. 

Целта на мярката е да се организират посещения и срещи на промишлени купувачи от цял свят, които 
желаят да осъществяват стопанска дейност с доставчици от страната (мисии на приемащите купувачи).В 
същото време българските предприемачи ще имат възможност да се учат от най-добрите в отрасъла и 
да установят контакти с потенциалните си партньори. Целта на мярката е да се насърчи международното 
сътрудничество и да се увеличи броят на ориентираните към износ малки и средни предприятия. 

• Организиране на колективно участие на МСП в международни панаири и конференции в 
България 

Мярката има за цел да увеличи участието на МСП в международни панаири, провеждани в България. 
Очаква се броят на ориентираните към износ предприятия да нарасне, растежът на износа, 
увеличаването на пазарния дял на МСП и навлизането на български продукти на нови пазари. 

• Организиране на търговски мисии за МСП в чужбина и колективно участие на МСП в 
търговски панаири и конференции в чужбина. 
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Мярката има за цел увеличаване на броя на експортно ориентираните предприятия, увеличаване на 
износа, увеличаване на пазарния дял на предприятията, навлизане на български продукти на нови 
пазари чрез организиране на търговски мисии. Мярката включва също така организирането на участие 
на МСП в търговски панаири и конференции в чужбина чрез колективно участие в чужбина. 

• Организиране на прояви за организации, представляващи предприятията. 

Разширяване на подкрепата, предоставяна от BSMEPA за българските МСП, чрез предоставяне на 
подкрепа на НПО, промишлени камари, клъстери и други, чрез организиране на прояви, подкрепяни от 
BSMEPA с участието на НПО, представляващи предприятията. 

• Организирани бизнес делегации в чужбина, придружаващи официалните посещения. 

Мярката има за цел увеличаване на броя на експортно ориентираните предприятия, увеличаване на 
износа, увеличаване на пазарния дял и навлизане на български продукти на нови пазари чрез 
организиране на бизнес делегации в чужбина и съпътстващи официални посещения. Чрез прилагането 
на мярката се очаква международните контакти да бъдат разширени и да се подобри международният 
имидж на BSMEPA. 

• Поддържане на национален интернет портал за износа, включително събиране и 
публикуване на информация в полза на износителите. 

Функциониращият национален портал за износ предоставя достъп до най-богатата база данни с 
информация за чуждестранните пазари и възможности за търсене на партньори извън страната. 
Мярката има за цел да подобри предоставянето на информация на МСП по отношение на 
възможностите за износ. 

• Прилагане на мярка в областта на интернационализацията на МСП с цел намаляване на 
времето, разходите и броя на документите, изисквани за износ и внос от МСП. 
 

Мярката има за цел да засили външнотърговските отношения на българските предприятия и да улесни 
процедурите за износ и внос на малки и средни предприятия. 

• Изграждане на управленски капацитет и процедура за растеж на МСП 

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растежа на малките и средните 
предприятия в България чрез предоставяне на подкрепа за специализирани услуги и насърчаване на 
използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. 

• Обучение за въвеждане на успешни практики за интернационализация на МСП 

Въвеждане на успешни практики за интернационализация на малките и средните предприятия чрез 
обучения и семинари с участието на представители на МСП.
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Ролята на ЕСИФ за изпълнението на стратегията 
за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. 
 

Въз основа на модела SIBILA 2.0 инвестициите по линия на ЕСИФ295, които допринасят и оказват пряко 
влияние върху изпълнението на стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г., оказват 
положително въздействие върху макроикономическото развитие на страната в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план. Те оказват положително въздействие върху инвестиционната 
среда, износа, пазара на труда и икономическата дейност на населението, заплатите и вътрешното 
потребление. 

Интервенциите, финансирани от оперативните програми през разглеждания период, оказаха 
положително нетно въздействие върху процента на участие на пазара на труда, заетостта и 
безработицата. Към днешна дата това се дължи главно на преките последици от притока на ресурси в 
икономиката (създаване на работни места).Очаква се също така да възникнат непреки ефекти в 
средносрочен и дългосрочен план (намиране на израз в подобряването на качеството на заетите лица 
и на работната сила като цяло).Последните се изразяват и в допълнително увеличение на 
производителността на труда. В същото време по-високата заетост и намалената безработица дават 
възможност за ускоряване на растежа на доходите, като нетният ефект върху средната работна 
заплата към средата на 2019 г. достига 4,9 %. 

Симулациите показват положителен ефект върху заетостта от 8,8 % в резултат на усвояването на 
средствата от ЕСИ фондовете и съответно намаление с 4.1 процентни пункта на равнището на 
безработицата в сравнение със сценария без средства от ЕС.Следва да се има предвид, че повечето 
от мерките, приложени през периода, оказват пряко въздействие върху увеличаването на заетостта и 
тяхното въздействие в краткосрочен план е по-голямо. 

Всъщото време очакваното положително въздействие върху производителността на труда е предимно 
непряко. Повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал в средносрочен план ще 
отрази увеличаването на общата факторна производителност и дългосрочното увеличение на 
производителността на труда в икономиката. 

Ключови оперативни програми, свързани със стратегията за насърчаване на 

МСП за периода 2014—2020 г. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е пряко насочена към подобряване 
на конкурентната позиция на българските предприятия. За периода до средата на 2019 г. вече са 
отчетени първите краткосрочни ефекти от извършените интервенции върху някои от основните 
макроикономически показатели, с най-значително въздействие върху частните инвестиции, следвани 
от въздействието върху частното потребление, вноса, износа, текущата сметка на платежния баланс и 
бюджетното салдо. Програмата също така оказва известно въздействие върху инвестиционната среда 
в резултат на необходимостта от съфинансиране на инвестициите, направени от частния сектор. 

Според симулационния модел SIBILA 2.0 в средносрочен план се очаква най-значителните въздействия 
върху макроикономическата среда в страната да бъдат тези, свързани с увеличаването на частните 
инвестиции в резултат на изпълнението на програмата, като подобни ефекти се наблюдават дори и в 
краткосрочен план и се оценяват на 2,4 % към септември 2019 г. Част от последиците от растежа на 
заетостта ще бъдат свързани и със създаването на висококвалифицирани работни места във връзка с 
инвестициите в иновации. 

В дългосрочен план ще се наблюдават и допълнителни ефекти от увеличената намеса в 
производството. Подобрените конкурентни позиции ще доведат до по-значително увеличение на износа 
и по-високи бюджетни приходи. Повишеното търсене на междинни стоки, ако е насочено към местния 
пазар, също ще доведе до увеличаване на производството в други сектори на икономиката.

                                                 
295 Министерство на финансите, 2019 г.Доклад — Фондовете на ЕС в България:Оценка на 

макроикономическите ефекти от изпълнението на програми, съфинансирани със 

средства на ЕС — септември 2019 г.София:Министерство на финансите.Достъпен 

на:<Https://www.minfin.bg/bg/1168> 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПЧР) е насочена предимно към 
подобряване на характеристиките на работната сила и по този начин към подобряване на 
конкурентоспособността на българското производство. Поради естеството на мерките по ОПЧР в 
краткосрочен план се наблюдават положителни ефекти върху пазара на труда, увеличаване на 
производството и на брутния вътрешен продукт. До средата на 2019 г. въздействието върху общата 
заетост на завършените проекти достигна 6,9 %.Симулациите показват също намаляване на 
равнището на безработицата под базовия сценарий, както и положително въздействие върху 
средната работна заплата от 4,0 %.Интервенциите за създаване на работни места доведоха до 
увеличаване на частното потребление и съответно нарастване на търсенето на български продукти. 

В резултат на увеличеното производство, както и на необходимостта от съфинансиране на 
осъществените интервенции по програмата, частните инвестиции бяха стимулирани с 8,1 %.В 
дългосрочен план програмата ще допринесе значително за по-балансиран и устойчив растеж и за 
намаляване на социалните различия. Увеличаването на частните инвестиции и увеличеното 

Оперативна програм 
„Иновации и 
конкурентоспособност
“ 

 Бюджет  Действително изплатени суми 

Приоритетна ос Общо Фондове на 
ЕС 

Финансиране 
по линия на НФ 

Общо % изпънение 
1. Технологично 
развитие и иновации 677,522,471.49 575,894,100.47 101,628,371.02 204,634,317.07 30,2 % 

2. Предприемачество 
и капацитет за растеж 
на МСП 

1,129,476,276.1

5 
960,054,833.75 169,421,442.40 544,720,853.14 48,23 % 

3. Енергетика и 

Ефективно 

използване на 

ресурсите 

607,650,235.46 516,502,699.75 91,147,535.71 431,621,797.52 71,03 % 

4. Премахване на 
участъците със 
затруднения в 
сигурността на 
доставките на газ 

88,012,350.00 74,810,497.50 13,201,852.50 0.0 0,0 % 

5. Техническа помощ 81,508,567.87 69,282,281.42 12,226,286.45 45,728,517.03 56,1 % 

Таблица 34 Бюджетни и платени финансови ресурси ОПИК 

 

 

Източник: Информационна система за управление и мониторинг на средствата от ЕС 

в България 2020 

Таблица 35 Нетни ефекти на ОПИК върху ключови макроикономически показатели 

Макроикономически 

показател 

ПРИОРИТЕТНА ОС 
1 2 3 4 5 

БВП 0,06 % 0,31 % 0,05 % 0,00 % 0,02 % 

Износ на стоки и услуги 0,05 % 0,23 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 

Внос на стоки и услуги 0,18 % 0,42 % 0,39 % 0,00 % 0,03 % 

Текуща сметка (% от БВП) — 0.02 п.п. — 0.03 п.п. — 0.10 п.п. 0.00 п.п. — 0.02 п.п. 

Частно потребление 0,08 % 0,37 % 0,06 % 0,00 % 0,02 % 

Частни инвестиции 0,40 % 0,89 % 1,11 % 0,00 % 0,04 % 

Заетост (15—64 години) 0,05 % 0,35 % 0,03 % 0,00 % 0,02 % 

Равнище на безработицата (15—64 

години) 

— 0.02 п.п. — 0.16 п.п. — 0.02 п.п. 0.00 п.п. — 0.01 п.п. 

Средна заплата 0,02 % 0,17 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 

ХИПЦ инфлация 0,01 % 0,09 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 

Бюджетно салдо (% от БВП) 0.01 п.п. 0.06 п.п. 0.00 п.п. 0.00 п.п. 0.01 п.п. 

Източник: Фондове на ЕС в България, септември 2019 г. Министерство на финансите 
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потребление ще създадат условия за увеличаване на търсенето на българското производство на 
местните пазари, което ще доведе до цялостно увеличаване на икономическата активност. 
Подобряването на качеството на човешкия капитал също ще окаже въздействие в тази посока, което 
ще доведе до значително намаляване на разликата в темповете на растеж на вноса и износа в 

резултат на инвестициите в ОПЧР.Следва да се подчертае и социалната функция на оперативната 
програма, тъй като тя съдържа целенасочени мерки за социално приобщаване и насърчаване на 
социалната икономика. Поради това, в допълнение към осигуряването на повече и по-качествена 
заетост, тя оказва положително въздействие и върху намаляването на бедността и безработицата 
и включването на хората с увреждания на пазара на труда. 

 

 

“ 

 

Оперативната програма „Инициатива за малките и средните предприятия“ финансира операции под 
формата на гаранции по заеми за малки и средни предприятия. В краткосрочен план ефектът върху 
частните инвестиции, привлечени за финансови продукти, е значителен. Програмата също така 
оказва пряко въздействие върху платежния баланс, с известно подобрение в текущата сметка, 
въпреки необходимостта от внос на суровини и инвестиционни стоки за осъществяване на 
инвестиционните намерения. Освен това се наблюдава леко увеличение на заетостта, а оттам и на 
частното потребление. 

„Развитие на човешките 
ресурси“ 

 Бюджет  Действително изплатени суми 

Приоритетна ос Общо Фондове на ЕС Финансиране 
по линия на 

НФ 

Общо % от 
Изпълнение 

1. Подобряване на достъпа 
до заетост и качеството на 
работните места 

1,266,523,402.0
0 

1,092,735,862.0
0 

173,787,540.00 756,951,007.01 59,77 % 

2. Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното 
приобщаване 

657,995,487.00 559,296,164.00 98,699,323.00 399,693,945.20 60,74 % 

3. Модернизиране на 
институциите в областта на 
социалното приобщаване, 
здравеопазването, равните 
възможности, 
недискриминацията и 
условията на труд 

86,243,096.00 73,306,633.00 12,936,463.00 35,427,195.94 41,08 % 

4. Транснационално 
сътрудничество 

38,649,889.00 36,717,395.00 1,932,494.00 15,068,835.35 38,99 % 
5. Техническа помощ 86,839,683.00 73,813,731.00 13,025,952.00 38,826,785.94 44,71 % 

Таблица 36 Бюджетни и платени финансови ресурси, ОПРЧР 

И 
зточник: Информационна система за управление и мониторинг на средствата от ЕС в 
България 2020 

Таблица 37 Нетни ефекти от ОПЧР върху ключови макроикономически показатели 
Макроикономически 
показател 

ПРИОРИТЕТНА ОС 
1 2 3 4 5 

БВП 2,73 % 0,73 % 0,02 % 0,00 % 0,02 % 
Износ на стоки и услуги — 0,03 % 0,06 % 0,03 % 0,01 % 0,03 % 
Внос на стоки и услуги 1,38 % 0,35 % 0,03 % 0,01 % 0,03 % 

Текуща сметка (% от БВП) — 0.88 п.п. — 0.22 п.п. — 0.02 п.п. — 0.01 п.п. — 0.02 п.п. 
Частно потребление 3,29 % 0,88 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 
Частни инвестиции 6,39 % 1,55 % 0,05 % 0,01 % 0,04 % 

Заетост (15—64 години) 5,46 % 1,39 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 
Равнище на безработицата (15—64 
години) 

— 2.53 п.п. — 0.65 п.п. — 0.01 п.п. 0.00 п.п. — 0.01 п.п. 

Средна заплата 3,00 % 0,97 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 

ХИПЦ инфлация 0,86 % 0,30 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 
Бюджетно салдо (% от БВП) 0.55 п.п. 0.16 п.п. 0.01 п.п. 0.00 п.п. 0.01 п.п. 

Източник: Фондове на ЕС в България, септември 2019 г. Министерство на финансите 
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В средносрочен и дългосрочен план, в резултат на изпълнението на програмата, икономическата 
активност ще се увеличи. Това от своя страна ще окаже известно въздействие върху увеличаването 
на заетостта и намаляването на безработицата в резултат на повишеното търсене на работна ръка. 
В резултат на нарасналото търсене на работна ръка ще има и известно увеличение на средната 
заплата, а оттам и на частното потребление. Очаква се разрастването на икономическата активност 
и привличането на допълнителни инвестиции да бъдат съсредоточени във високотехнологичните 
сектори, повечето от които вероятно ще приемат формата на иновативна дейност, водеща до 
дългосрочен качествен и устойчив растеж. 

В дългосрочен план ще се наблюдават и допълнителни ефекти от увеличената намеса в 
производството. Подобрените конкурентни позиции ще доведат до по-значително увеличение на 
износа и по-високи бюджетни приходи. Повишеното търсене на междинни стоки, ако е насочено към 
местния пазар, също ще доведе до увеличаване на производството в други сектори на икономиката.  
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Таблица 38 Бюджетни и платени финансови ресурси, ОПМСП 

Оперативна програма „Инициатива за малките исредните предприятия“ 
 

 

 

Източник: Фондове на ЕС в България, септември 2019 г., Министерство на финансите, https: //www.minfin.bg/bg/1168

Източник: Информационна система за управление и мониторинг на средствата от ЕС 
в България 2020 

Таблица 39 Нетни ефекти от ОПЧР върху ключови 
макроикономически показатели 

Макреконом ПРИОРИТЕТНА ОС 
показател 1 

БВП 0,11 % 

Износ на стоки и услуги 0,08 % 

Внос на стоки и услуги 
0,11 % 

Текуща сметка (% от БВП) 0.00 п.п. 

Частно потребление 0,13 % 

Частни инвестиции 0,22 % 

Заетост (15—64 години) 0,13 % 
Равнище на безработицата (15—64 
години) — 0.06 п.п. 
Средна заплата 0,08 % 

ХИПЦ инфлация 0,04 % 

Бюджетно салдо (% от БВП) 0.02 п.п. 
 

Приоритетна ос Общо Фондове на ЕС Финансиране 
по линия на 
НФ 

Общо % от 
Изпълнение 

Подобряване на 
достъпа до 

     

дългово 
финансиране за 
МСП в България 

199,494,660.00 199,494,660.00 
0.00 199,494,660.00 100,00 % 

 

Европейски 

https://www.minfin.bg/bg/1168
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Пропуски в управлението, координацията и 
капацитета, които са в основата на успешното 
изпълнение на стратегията 
 
Представители на съответните административни органи са установили пропуски в координацията и 
капацитета, които възпрепятстват ефективното и успешно изпълнение на настоящото (и предишното) 
Стратегически документи заМСП296.Тези пропуски допринесоха за неизползвани полезни 
взаимодействия, припокриване и неясни отговорности на публичните органи, както и за липсата на 
единна всеобхватна визия за развитието на сектора на МСП.Тези пропуски се отнасят главно до: 

• Общи въпроси, свързани с управлението; 

• Силна зависимост от успешното изпълнение на стратегията за МСП в ключови области на 

политиката; 

• Ограничена координация на формулирането и изпълнението на мерките между публичните 

институции; 

• Неефективно стратегическо управление на сложни области на политиката; 

• Недостатъчно развит капацитет за адекватно определяне на приоритетните сектори и за 
определяне на адаптирани мерки за подкрепа. 

Установени основни пропуски 

Недостатъчно отчитане на макроикономическия контекст при изготвянето на политиките 

Стратегиятаза насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. беше разработена през 2013 г. — 
период, в който основните схващания и очаквания по отношение на макроикономическата динамика 
бяха високи. Това от своя страна доведе до определянето на оптимистични ценности по отношение на 
целите на политиката на стратегическо и оперативно равнище. 

Освен това при определянето на някои цели не се отчита малкият контекст на отворена икономика (в 
който работи българската икономика).Също така бяха определени донякъде нереалистични цели, 
включващи външни фактори,297 които не могат да бъдат обективно повлияни от политиките за МСП.В 
това отношение разработването на политики (не само в сектора на МСП) не се основава на цялостен 
анализ на чувствителността. В резултат на това процесът на формулиране на политиката до голяма 
степен не успя да разгледа реалистични алтернативни сценарии и свързаните с тях възможни 
последици от положителни и отрицателни икономически сътресения. Друг основен недостатък беше 
ограничената гъвкавост, заложена в стратегическата рамка, която възпрепятства адекватното и 
своевременно адаптиране на стратегическите действия. 

Като цяло това до известна степен е попречило стратегическият документ да бъде съсредоточен върху 
осъществими резултати. 

Липса на осезаем напредък в ключови области на публичната политика 

Успехът на стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. зависи от постигането на 
значителен напредък в ключови области на политиката, а именно: 

• Установяване на принципите на правовата държава, особено на регионално равнище. Липсата му 

                                                 
296 Този раздел се основава на:1) документно проучване на публични и вътрешни 
документи относно изпълнението и напредъка на съответните стратегии;2) 
задълбочени интервюта, проведени между октомври 2019 г. и февруари 2020 г. с 
представители на съответните публични органи, които участват в изготвянето на 
политиките на висше ръководство или на изпълнително равнище. 
297 Например обемът на износа на МСП, който се определя основно от външното търсене. 
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е основна пречка за местните предприятия. Този въпрос е тясно свързан с равнищата на корупция, 
които оказват силно въздействие върху ефективността на пазара; 

• Намаляване на административната тежест, което все още е проблем за МСП, особено що се отнася 
до местните власти; 

• По-добра транспортна инфраструктура и комуникация, които определят свободното движение на 
хора и стоки. Недостатъчното количество и качество на транспортната инфраструктура и комуникация 
водят до последващи трудности при набирането на квалифицирани човешки ресурси и до 
недостатъчен достъп до пазарите. 

• По-високо качество на образованието и свързаното с него придобиване на умения сред 
предприемачите и персонала на МСП 

Пропуски в координацията и стратегическото управление 

Първият въпрос е свързан с традиционното възприемане на стратегията за насърчаване на МСП за 
периода 2014—2020 г. — много от заинтересованите страни са склонни да възприемат този документ 
като изготвен само формално, за да се покаже на международните институции, без практическа 
приложимост. Това възприятие се корени в злоупотребите през последните десетилетия за следване 
на инерцията и нагласите на широката общественост. Следователно типичните заинтересовани страни 
нямат очаквания за осезаеми положителни ефекти, произтичащи от самия документ. Напротив, те 
свързват повечето от положителните развития в сектора на МСП с естествените еволюционни бизнес 
процеси. В същото време само малка част от основните заинтересовани страни считат, че 
съдържанието на стратегията може да бъде полезно в реална обстановка. В ситуация, при която всички 
основни заинтересовани страни, лицата, отговорни за вземането на политически решения, и висшето 
ръководство не споделят виждането, че стратегията може да подобри положението и да повиши 
конкурентоспособността на МСП, тяхната ангажираност с изпълнението на плана е до голяма степен 
разклатена. 

Възможното решение на този въпрос предполага, че заинтересованите страни и лицата, отговорни за 
вземането на политически решения, повишават осведомеността си за ролята на стратегията за МСП, 
така че да се отделят достатъчно ресурси за нейното развитие и тя да се превърне в надеждна 
отправна точка. По-специално акцентът следва да се постави върху последващото изпълнение и 
изпълнение още на етапа на планиране. 

Друг свързан стратегически управленски проблем, който засегна успешното формулиране и прилагане 
на стратегията за МСП, беше недостатъчното участие на висши политически заинтересовани страни, 
ресорни министерства и др. в същото време, за да се гарантира ефективно сътрудничество и 
междуинституционално сътрудничество и координация между всички отговорни страни и осезаеми 
резултати, сложна област на политиката, като развитието на сектора на МСП, изисква пълна 
ангажираност и осведоменост. 

Врезултат на това не се извършва ефективно разпределение на отговорностите и създаване на 
формален и прозрачен механизъм за докладване. Въпросът се изостря допълнително от факта, че 
някои от отговорните партньори са свързани с институции, различни от така наречените „собственици“ 
на стратегията за МСП, и следователно не се чувстват ангажирани с нея. 

Друг пропуск е свързан с нежеланието на някои заинтересовани страни да променят установения 
подход за стратегическо планиране и управление, въпреки че очевидно не са оптимални. Това 
отношение може да бъде променено, ако всички участващи страни (високопоставени лица, отговорни 
за вземането на политически решения, висшето ръководство и екипите по изпълнението) притежават 
подходящи умения, знания и подходяща мотивация. 

Ключов въпрос е липсата на ефективна система за мониторинг и оценка на въздействието. Въпреки 
използването на показатели, стратегическият управленски подход, прилаган в настоящата стратегия 
за МСП, не е действително основан на доказателства и приетата система за мониторинг не позволява 
проследяване на нетните ефекти от мерките на политиката. За тази цел е необходимо да се въведе 
ясна система за отчетност и мониторинг на процеса на изпълнение. 

Пропуски в капацитета 

Стратегическото планиране, стратегическото управление и разработването на политики в областта на 
развитието на сектора на МСП изискват наличието на доста широк набор от умения, експертен опит и 
професионални компетентности. Поради това е необходим достатъчно голям екип от квалифицирани 



 

228 

 

 

експерти в различни области както за разработването, така и за изпълнението на стратегията. В това 
отношение възникна недостиг на капацитет по отношение на развитието на настоящата (и предишната) 
стратегия за МСП.По-конкретно, досега три отделни екипа са работили без ясни правила за 
взаимодействие и координация: един относно планирането, един относно изпълнението и един относно 
мониторинга. Например експертите, участващи в планирането, не са участвали във фазите на 
изпълнение и мониторинг и обратно, и т.н. Това до голяма степен подкопава успеха на политиките за 
МСП. 

В процеса на изготвяне на национални и регионални стратегически документи (свързани със 
стратегията за МСП) се наблюдава различен пропуск въз основа на наблюденията на съответните 
заинтересовани страни — че доста често икономическата реалност, реалните данни и 
предположенията за пазарите се пренебрегват. Въпреки че този пропуск не се отнася непременно до 
екипа за изготвяне на политики, участващ в стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—
2020 г., в него ясно се посочва, че способността за разбиране на икономическите реалности е сред 
ключовите умения, които са необходими за стратегическото планиране и прилагане на политиките за 
МСП. 

Сложността на изготвянето на политиките в сектора на МСП изисква политическото лидерство на 
стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. да бъде действително ангажирано, да 
притежава всички знания, умения и качества на съвременния лидер (включително умения за справяне 
с управлението на конфликти и промяната. управление), за да може да взема трудни решения, да 
разпределя и преразпределя задачи и отговорности, да договаря успешно финансови и други 
политически параметри с партньори и т.н. Поради многобройните и чести промени на високо 
политическо равнище от 2013 г. насам съответните стратегически лидери не биха могли ефективно да 
защитават и активно да подкрепят стратегическия документ. 
 

Извлечени поуки и възможни решения 

Новите стратегически документи в областта на развитието на МСП трябва да осигурят рамка, която 
укрепва конкурентоспособността на предприятията на регионално, секторно и национално равнище и 
която допринася за растежа на предприятията. 

Създаване на съответни умения за разработване на политики 

Всички създатели на политики, участващи в стратегическото управление днес, трябва да се справят с 
предизвикателството да обмислят и анализират големи количества информация, за да формулират 
политики, основани на факти. В това отношение новите технологии (като големите информационни 
масиви) и все по-важните научни изследвания, свързани с политиката, изискват нови умения за 
ефективно и навременно създаване на политики. 

Висшето ръководство и експертите, участващи в стратегическото планиране и изпълнение, трябва да 
развият подходящите умения за получаване, разбиране и използване на доказателства. Те включват 
умения за оценка на надеждността на данните, тяхното значение за конкретни въпроси на политиката 
и умения за отчитане на съответните политически ограничения. 

На първо място, обученията и формалното образование биха могли значително да подобрят бъдещия 
процес на създаване на политики, като спомогнат за формирането на следните умения за разработване 
на политики: 

• Критично мислене и умения за формулиране на въпроси, свързани със сектора на МСП; те изискват 
развитие на компетентности в областта на икономиката, финансите, бизнес администрацията и 
предприемачеството, правото и др. 

• Грамотностпо отношение на данните и умения за оценка на доказателствата; те изискват развитие 
на умения за анализ на данни, количествено моделиране и др. 

• Умения за включване на доказателства в изготвянето на политиките; за тях е необходимо да се 
изградят умения за откриване на възможни начини за използване на наличните доказателства (анализ 
на политиките), умения за управление на предизвикателствата, свързани с включването на 
доказателства в процеса на публичната политика и др. 

На второ място, е необходимо формиране на „меки“ умения, особено за по-високото политическо 
равнище и висшето ръководство (напр. в областта на управлението на конфликти, управлението на 
промените, успешните преговори, ефективната комуникация и др.). 
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Разработване на политики, основани на факти 

Основаното на факти създаване на политики помага на публичните институции да вземат добре 
информирани решения чрез използване на възможно най-добрите налични доказателства. За разлика 
от конвенционалната политика, основана на мнения, политиката, основана на факти, изисква наличието 
на съответни данни на всички етапи от процеса на създаване на политики. 

Основните предпоставки за формулирането и прилагането на основана на факти политика са: 

• Данните са надеждни, надеждни и релевантни; 

• Количественият анализ, чрез който се извличат доказателствата, трябва да бъде с високо качество 
и да се извършва от специалисти (статистици и иконотрици, учени на данни, анализатори на данни и 
др.); 

• Не се допуска политическа намеса както в данните, така и в емпиричните констатации. 

Висторически план процесът на създаване на политики в областта на развитието на сектора на МСП в 
България не е основан на доказателства. Досега създателите на политики в сектора са разчитали на 
интуицията, възприятията и нагласите си, на традиционната мъдрост и в по-малка степен на 
икономическите изследвания, основани на теориране и данни. Днес ролята на основан на 
доказателства подход към публичната политика е добре призната в ЕС и в световен мащаб и все още 
съществува необходимост от промяна на установения стратегически управленски подход. 

Като първа стъпка за решаване на проблема, целевите показатели следва да бъдат определени и 
изградени, а техните стойности — изчислени и оценени. Следващата стъпка ще бъде извършването на 
редовни оценки на нетното въздействие въз основа на съпоставителен анализ. Всички те биха 
подобрили значително процеса на създаване на политики и биха му помогнали да постигне 
стратегическите си цели.   

 

Повече електронно управление, по-специално G2G 

Ролята на електронното управление за успешното изпълнение на правителствените стратегии е от 
решаващо значение. 

Обикновено общественото възприятие в България по отношение на електронното управление до 
голяма степен се ограничава до цифровото взаимодействие между правителството и гражданите (G2C), 
правителството и бизнеса (G2B), правителството и служителите (G2E) и гражданите и правителството 
(C2g).Всичко това е много важно за развитието на сектора на МСП, особено за измерението G2B. 

Въпреки това електронното управление има пето измерение, което е изключително критично в 
контекста на стратегическото управление: то се отнася до цифровото взаимодействие между 
правителството и неговите собствени административни структури (G2G).Днес както МСП, така и 
големите предприятия, независимо от размера на техния бюджет, не могат да функционират правилно 
без използването на информационни системи за управление с достатъчна оперативна съвместимост. 
Тъй като мащабът и обхватът на националното стратегическо управление са много по-всеобхватни, 
сложни и по-големи от тези на предприятията298, G2G се оказва от много по-голямо значение за 
управлението, тъй като неговото равнище и качество на развитие са от ключово значение за успешното 
провеждане на стратегическото управление. 

Официално беше заявено, че настоящият модел за стратегическо планиране на развитието в България 
има за цел да осигури висока степен на съгласуваност между стратегическите цели и всички мерки на 
политиката, предвидени в стратегическите документи, и да постигне синергичен ефект при 
едновременното изпълнение на всички стратегии. 

Въвеждането и развитието на G2G и приемането на оперативно съвместими управленски 
информационни системи в съответните администрации би довело до по-добри резултати в контекста 
на стратегическото управление. По-специално, добре развитите информационни системи биха 
допринесли за ясното разграничаване на функциите и отговорностите на различните административни 
звена и могат допълнително да осигурят бързи връзки между информационните масиви, обслужващи 
различни секторни политики. 

Посочени са следните ключови фактори за успешното изпълнение на всяка стратегия 
от представители на съответните публични органи: 

                                                 
298 Включително случая със стратегията за насърчаване на МСП за периода 2014—2020 г. 
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• Наличие на висококвалифициран висш ръководен персонал, отговарящ за стратегията 

• Добре формулирана връзка между различните инициативи и стратегическите цели 

• Адекватни и реалистични цели, които трябва да бъдат постигнати в рамките на стратегическия 

хоризонт 

• G2G — използване на електронното управление при стратегическото планиране, изпълнението на 
политиките и наблюдението на постигнатия напредък, така че отговорностите да бъдат ясно 
разпределени, да не се допуска припокриване и изключване на мерките на политиката и да се 
предотврати евентуална игра (когато нещо не се прилага) между институциите. 

Представителите на висшето ръководство поставиха акцент върху ролята на един добре 
функциониращ механизъм за 

предоставяне на обратна информация за изпълнението и координацията със заинтересованите страни. 

Представителите на изпълнителната власт в публичната администрация обикновено се 

съсредоточават върху ролята на: 

• Ангажираност и осведоменост на по-високото политическо равнище и висшето ръководство 

• Ясно определени отговорности и разпределение на задачите 

• Наличие на достатъчно финансови ресурси, предвидени за изпълнението на стратегията
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Съвместна работа със заинтересованите страни 
 

В настоящата глава е представен механизмът, който гарантира участието на всички партньори и 
заинтересовани страни в процеса на вземане на решения относно различните етапи на изпълнение на 
националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. 

Участие на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на стратегията за МСП 

Основните заинтересовани страни в Националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. са 
представители на бизнеса, инкубатори, клъстери, бизнес организации, национални и регионални органи 
на институцията на изпълнителната власт, местни органи и други заинтересовани страни. 

Участието на заинтересованите страни в обсъждането на развитието на сектора на МСП и 
разработването на стратегически приоритети и действия беше осигурено чрез различни канали. На 
първо място, във всеки от регионите по NUTS-2 бяха организирани регионални семинари. Друг канал за 
пряка обратна връзка от МСП беше национално представително проучване, проведено сред МСП.На 
следващо място беше поддържана пряка комуникация с представители на МСП и предприемачи чрез 
поредица от задълбочени интервюта на регионално равнище. И накрая, представители на всички 
заинтересовани страни, които не са представители на бизнеса, участваха в друга поредица от-
задълбочени интервюта с акцент върху въпроси, свързани с успешното прилагане, и поуките, извлечени 
от предишни стратегически документи. 

Всички събрани коментари и предложения бяха разгледани в настоящия анализ и се разглеждат като 
основни източници на информация за разработването на Националната стратегия за МСП за периода 
2021—2027 г. Освен това консултациите със съответните заинтересовани страни на национално и 
регионално равнище също бяха допълнителен инструмент за валидиране на информация, получена от 
други източници. Впоследствие заинтересованите страни на регионално и национално равнище ще 
предоставят обратна информация относно предложения обхват на новата стратегия и допълнително 
ще валидират стратегическите приоритети и подприоритети, мерките на политиката и определените 
целеви групи потенциални бенефициери на средства от ЕС и национално финансиране. 

Министерството на икономиката като ключова политическа институция заедно с Агенцията за 
насърчаване на малките и средните предприятия (BSMEPA) участваха активно в процеса, тъй като 
участваха във всички етапи на комуникацията и консултациите със заинтересованите страни. 

Участие на заинтересованите страни в изпълнението на Националната стратегия за МСП за периода 
2021—2027 г. 

Стратегията ще определи институционалната рамка за прилагане на мерките, отговорните структури, 
връзките между тях, както и координацията между заинтересованите страни и мерките, които всяка от 
тях следва да предприеме. 

Система за управление и координация и механизми за изпълнение на стратегията 

Основното координационно звено на стратегията ще бъде дирекция „Икономическа политика“ на 
Министерството на икономиката. Ключова роля на това звено е координирането на изпълнението на 
стратегията, което включва следните дейности: 

• Координиране на дейностите на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните 
предприятия; 

• Изготвяне на предложения за актуализиране на стратегията (ако е целесъобразно), както и на 
програми за нейното изпълнение; 

• Организация, координация и участие в прилагането на политиката за по-добро регулиране на 
стопанската дейност и постигане на по-високо ниво на конкурентоспособност на българската икономика; 

• Изготвяне на конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и премахване и/или 
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облекчаване на съществуващите регулаторни режими; 

• Изготвяне на секторен анализ в подкрепа на процеса на вземане на решения при формулирането 
на подходящи мерки на политиката, насочени към стимулиране на развитието на сектора на МСП, 
икономическия растеж и подобряването на условията за стопанска дейност; 

• Участие в разработването, организацията, координацията и прилагането на политиката, свързана с 
МСП, включително мерки на политиката за насърчаване на предприемачеството и създаване на 
клъстери; 

• Изготвяне на предложения и изпълнение на проекти и мерки, насочени към прилагане на 

принципите на Десетия SBA в България; 
 

• Организиране и предоставяне на насоки за дейностите на Работна група № 15 „Индустриална 
политика и малки и средни предприятия“ съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 
2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз със Съвета по европейски въпроси; 

• Поемане на отговорност за изпълнението на политиката на България в областта на иновациите; 

• Поддържане на връзки с министерства, агенции и неправителствени организации във връзка с 
дейности, свързани с развитието на икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на 
ресурсите, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата в съответствие с 
нейната функционална компетентност. 

Консултативният съвет за насърчаване на малките и средните предприятия ще продължи дейността си 
за постигане на стратегическите цели в рамките на изпълнението на Националната стратегия за МСП 
за периода 2021—2027 г. Поради това Консултативният съвет следва: 

• Предоставя обратна информация относно съвременните технологии и очертава политиката за 
насърчаване на развитието на сектора на МСП и прави предложения за приоритетни области на намеса; 

• Предоставяне на обратна информация относно анализа на сектора на МСП (включително неговите 
секторни и регионални измерения) и отправяне на предложения за последващи актуализации и/или 
актуализиране на анализа; 

• Изготвя предложения (когато е необходимо) за подобряване на регулаторната рамка по отношение 
на малките и средните предприятия; 

• Осигуряване на лесен публичен достъп до информация относно законодателни инициативи, както и 
относно потенциалното участие на предприемачи, бизнес асоциации и др. в обсъжданията на 
секторните регламенти; 

• Предоставяне на обратна информация относно крайните продукти и резултатите от политиката, 
както и отправяне на препоръки относно изпълнението на стратегията и годишните програми за нейното 
изпълнение. 

Споменатото по-горе координационно звено и консултативен съвет следва да гарантират непрекъснат 
диалог и сътрудничество с всички други заинтересовани страни. 

Допълнителни механизми за координация и взаимно допълване на различните мерки, предприети от 
различните институции по време на приемането и изпълнението на стратегията, следва да бъдат 
осигурени чрез работни групи, експертни мрежи и публични дискусии относно формулирането и 
изпълнението на отделните приоритети, мерки и операции. 

Изпълнението на стратегията следва да се основава на принципа на партньорство и да включва 
представители на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни във всеки един от 
етапите, със специален акцент и представителство на сдруженията на МСП и други представители на 
съответните стопански сдружения. В процеса на стратегическо планиране този принцип на 
партньорство беше и ще продължи да бъде гарантиран чрез активното участие на всички 
заинтересовани страни (социални партньори, академични институции, местни и регионални власти, 
НПО) в инициирането, прегледа и одобряването на всеки приоритет и мярка. В това отношение 
представителите на НПО следва да бъдат избирани въз основа на механизъм, който гарантира 
прилагането на принципите на публичност и прозрачност, равенство и недискриминация. 

Изпълнение и координиране на стратегията 

Националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. ще бъде представена на Министерския съвет 
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за разглеждане и приемане. Двугодишни планове и доклади за напредъка по изпълнението им ще бъдат 
изготвяни от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката въз основа на 
официална информация, предоставена от всички съответни и компетентни органи. Тези планове и 
доклади за напредъка ще бъдат представени за разглеждане и приемане от Министерския съвет. 
Първият двугодишен план за изпълнение на Националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. 
ще обхване периода 2021—2022 г. 

Механизъм за комуникация 

Ключов фактор за успеха на този стратегически документ е неговото популяризиране сред всички 
ключови заинтересовани страни, особено сред МСП, които ще извлекат най-голяма полза от неговото 
прилагане. Ефективните дейности в процеса на комуникация включват определяне и прилагане на 
мерки, насочени към повишаване на осведомеността на всички целеви групи за съответните 
предложени политики и инструментите за тяхното изпълнение. 

Въпреки че такива механизми за комуникация и консултации се прилагат в процеса на стратегическо 
развитие, за да се постигнат стратегическите цели, тяхното използване трябва да продължи и по време 
на изпълнението на стратегията. Целта на това текущо съобщение е да се осигури надеждна, 
навременна, конкретна и качествена информация за възможностите за финансиране и мерките, от 
които МСП могат да се възползват от възможно най-широк кръг заинтересовани страни. 
За да продължи политиката за прозрачност и публичните дискусии, установени и поддържани през 
първите два програмни периода, изпълнението на стратегията следва да бъде придружено от 
периодични консултативни срещи и интензивна комуникация с всички заинтересовани страни. Освен 
това комуникационните мерки следва да продължат практиката на оповестяване за публично 
обсъждане на насоките за прилагане преди управляващите органи да ги одобрят. По този начин 
потенциалните бенефициери биха могли да допринесат за последващото успешно изпълнение на 
мерките, като предоставят обратна информация на много ранен етап. 

Редовните доклади за изпълнението на стратегията следва също така да се публикуват на уебсайта на 
Министерството на икономиката и да се обсъждат със съответните заинтересовани страни. 

Механизъм за мониторинг на стратегията 

Отговорната административна структура за изпълнението, координацията, мониторинга и оценката на 
стратегията следва да бъде дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката. 

Успешното изпълнение на Националната стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. следва да се 
осъществява въз основа на съгласувани усилия на всички заинтересовани страни. В това отношение 
Консултативният съвет за насърчаване на МСП ще гарантира поддържането на постоянен работен 
формат за взаимодействие между агенциите по въпроси, свързани с МСП. 

Консултативният съвет за насърчаване на МСП ще включва широк кръг от представители на 
институциите, отговарящи за изпълнението на икономическите политики и политиките за МСП, 
включително представители на министерства, държавни агенции, академични и висши учебни 
заведения, представители на общини (като НСОРБ), социални партньори, сдружения на МСП или други 
представители на бизнес организации и др. съставът на консултативния съвет ще се актуализира 
ежегодно, като за всяка институция ще бъдат посочени имената на основните членове и заместници. 
Председателят на Консултативния съвет (министър на икономиката) одобрява годишния работен 
график на консултативния съвет. Задачите на консултативния съвет ще включват също събиране на 
информация относно компетентността на отговорните министерства и агенции във връзка с 
разработването на двугодишни планове и доклади за напредъка по изпълнението на Националната 
стратегия за МСП за периода 2021—2027 г. 

Мониторинг, оценка и актуализиране на стратегията 

Навременното провеждане на дейностите по мониторинг и оценка гарантира, че изпълнението на 
стратегията ще следва целите, определени в нея. Освен това, когато е необходимо, резултатите от 
мониторинга и оценката водят до актуализиране на някои мерки, така че да се постигне гъвкавост и 
устойчивост на политиките по отношение на външни сътресения и промени (като промени в 
макроикономическата рамка, в законодателството на национално равнище и на равнището на ЕС, в 
социално-икономическата среда и т.н.) и с промени, зависещи от вътрешни фактори. 

Ангажиментът за актуализиране на стратегията ще бъде добавен към списъка със задачи на 
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Консултативния съвет за насърчаване на МСП.Изпълнението на Националната стратегия за МСП за 
периода 2021—2027 г. ще се оценява на всеки три години от планирания период (2021—
2027 г.).Дирекцията на Министерството на икономиката ще координира процеса на оценяване и ще 
насърчава заинтересованите страни да участват активно в него. За да бъде възможно най-обективна, 
оценката ще бъде извършена от независим външен оценител. 

Окончателен доклад за напредъка по изпълнението на стратегията ще бъде изготвен от дирекция 
„Икономическа политика“ на Министерството на икономиката в края на периода на планиране, за да се 
прецени постигането на поставените цели. Окончателният доклад за напредъка следва да се 
разпространява по подходящ начин, така че всички заинтересовани страни и обществеността да 
участват в обсъжданията на бъдещите политически насоки, приоритети и цели.
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Част VI. Предварителни политически 
препоръки за Националната стратегия за 
МСП за периода 2021—2027 г. 

 

 
Приоритети и насоки на политиката299 

I. Предприемачество 

• Действия за подобряване на околната среда: 

- За създаване и функциониране на нови предприятия 

- За увеличаване на потенциала за растеж на предприятията 

• Действия за подобряване на предприемаческата екосистема: 

- Специфични политически мерки за създаване на предприемаческа екосистема в 
повечето региони на България и по този начин за намаляване на настоящите различия — 
насърчаване на съвместна работа и сътрудничество на места, бизнес инкубатори, центрове за 
предприемачество и др. 

- Политика за предприемаческите екосистеми, тясно координирана с политиката за 
интелигентна специализация 

- Подкрепа за съответните организации на регионално равнище 

- Въвеждане на единен регистър на промишлените клъстери 

- Изменения в националното законодателство с цел улесняване на регистрацията на 
промишлени клъстери в България 

- Подкрепа за инициативи за обучение и изясняване на възможностите, насочени към 
създаване на предпоставки за появата на устойчиви конкурентни предимства чрез участие в 
промишлени клъстери 

- Мерки на политиката за увеличаване на броя на съвместните проекти между бизнес 
организации и изследователски звена 

• Насърчаване на обучението по предприемачество

                                                 
Списъкът299 съдържа само предварителни политически препоръки на високо 
равнище.Разработените стратегически приоритети са в процес на разработване 
съгласно процедурата за разработване на Националната стратегия за развитие на МСП 
за периода 2021—2027 г. 

Increasing the competitiveness of SMEs

Provision of better access 
to finance

Support in SMEs 
internationalisation

Support in digitalisation and 
skills formation

Support in innovations and 
activities related to 
intellectual property

Main policy challenge: low SMEs competitiveness

Difficult access to 
finance

Low level of 
internationalisation 
and difficult access 

to markets

Ongoing adoption of 
ICT, but the speed 
of digitalisation is 

rather low

Insufficient skilled labour 
in the market, yet many 

SMEs have reduced their 
own HRD activities

Low level of 
innovation activities; 

adn intellectual 
property registration
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- Развитие на екосистема за предприемачество и иновации в българските университети 

- Развитие на предприемаческата култура и въвеждане на обучение по предприемачество в 
повечето области на обучение на университетско равнище 

- Насърчаване на висококачествено преподаване и учене по предприемачество на всички 

образователни равнища и във всички области на обучение 

- Предоставяне на устойчиви и висококачествени извънкласни дейности в областта на 
предприемачеството на университетско равнище 

- Осигуряване на силни мрежи за подкрепа на обучението по предприемачество на 
университетско равнище 

- Използване на измерване на резултатите и въздействието на обучението по предприемачество 
на всички образователни равнища и във всички области на обучение 

• Насърчаване на развитието на ключови за българските МСП видове предприемачество 

- Подкрепа за наследяване на семейни предприятия 

- Специфична целева подкрепа за социално и приобщаващо предприемачество 

- Специфични политики за подкрепа на предприемачеството сред жените 

- Специфична целева подкрепа за „зелено“ предприемачество 

- Подкрепа за различни видове предприемачество с общо високо потенциално положително 
въздействие върху икономическото развитие и преобразуването на българската икономика: 
технологично предприемачество, високотехнологично предприемачество, предприемачество, основано 
на иновации, предприемачество, основано на знанието, академично предприемачество 

• Регионална насоченост на насърчаването на предприемачеството 

- Специфична целева подкрепа за предприемачеството на регионално равнище 

Специфична целева подкрепа за предприемачеството в селските райони 

II. Достъп до пазари 

• Създаване и популяризиране на единна информационна точка относно възможностите за подкрепа, 
публични и други институции, информационни кампании 

- Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки 

- Предоставяне на онлайн ресурси за обучение относно начините за кандидатстване за 

обществени поръчки, 

- Осигуряване на по-добър достъп до информация относно потенциалните чуждестранни пазари 

- Подкрепа за пазарни проучвания на секторно равнище за различни (потенциални) 
експортни пазари и единна точка за достъп до такава информация 

• Навременно планиране, координиране и организиране на участието на български МСП в търговски 

панаири и изложения 

- Въвеждане на по-благоприятни за МСП процедури за кандидатстване 

• Подкрепа за приемането на стандарти, включително екологични стандарти 

• Подкрепа за развитието на електронната търговия 

• Подкрепа за обучения в областта на маркетинга, преговорите, бизнес комуникацията и други умения, 

необходими за успешна международна търговия 

Прилагане на комбинирани мерки за подкрепа за насърчаване на интернационализацията, които дават 
възможност за едновременна подкрепа за технологичното развитие, дигитализацията, разработването 
на нови продукти и развитието на човешките ресурси в рамките на политиката за МСП 

 



237 

 

 

 

III. Достъп до финансиране 

• Подкрепа за по-добър достъп до информация относно възможностите за финансиране 

Единна информационна и информационна кампания, обясняваща ползите от различните 
видове финансиране 

- Разработване на материали за финансиране и формуляри за кандидатстване на 
разбираем и общ език, така че предприемачите лесно да ги разбират 

• Предоставяне на подходящи финансови инструменти за МСП в подкрепа на: 

- Инвестиции в модерни технологии 

- Инвестиции в трансмастни киселини (напр. машини и оборудване, производствени линии и др.) 

- Гъвкав достъп до оборотен капитал 

- Иновационни дейности и регистрация на интелектуална собственост 

- Достъп до специализирани обучения в утвърдени чуждестранни институции/организации 

- Предоставяне на постоянни възможности за финансиране с течение на времето 

• Предоставяне на допълнителна подкрепа — особено за микропредприятия (като гаранционни 

фондове) 

• Предоставяне на безвъзмездни средства за разработване на иновации, дигитализация, 
интелектуална собственост и други ключови фактори за конкурентоспособността 

• Предоставяне на микрофинансиране, насочено към микропредприятията 

• Предоставяне на непрекъснато онлайн обучение по финансово управление и управленско 
счетоводство, както и по инвестиционно планиране, особено за микропредприятията 

• Мерки за намаляване на административната тежест и сложността на процедурите за 
кандидатстване 

Включително прехвърляне на оценката на съответствието към органа за управление на схемата за 
финансиране (т.е. да не се изисква от МСП да оценяват и декларират, че отговарят на условията за 
кандидатстване) 

IV. Дигитализация и умения 

• Насърчаване на приемането и дигитализацията на ИКТ 

- Кампании за повишаване на осведомеността за собствениците и управителите на МСП 
относно дигитализацията в бизнеса и свързаните с това ползи 

- Кампании за повишаване на осведомеността относно безопасното използване на ИКТ и 
прилагането на подходящи процеси в областта на киберсигурността и неприкосновеността на 
данните 

- Разработване на онлайн портали с информация за добри практики, дигитални 
приложения и аналитични решения при обучението на специалисти във всички професионални 
области 

- Подкрепа за приемането на управленски информационни системи 

- Подкрепа за разработването на инструменти за електронна търговия на МСП 

- Подкрепа за приемането на системи за информационна сигурност 

- Подкрепа за дигитализацията на хартиените архиви на предприятията 

- Подкрепа за приемане на когнитивни технологии и специализирани софтуерни пакети 

- Изграждане на капацитет на центрове и организации за подкрепа на бизнеса, по-
специално дигиталните иновационни центрове (ЦЦИ) 

• Подкрепа за обучения за развитие на уменията, необходими на пазара на труда 
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- Прилагане на редовна оценка на нуждите от обучение с цел точно определяне на 
целевите групи за обучение и техните специфични нужди 

- Въвеждане на дигитални приложения и аналитични решения при обучението на 

специалисти във всички професионални области 

- Предоставяне на онлайн платформи за обучение и курсове за предоставяне на обучение по 
всяко време, навсякъде, на достъпна цена, с постоянно качество 

- Предоставяне на обучения по ИКТ за МСП 

- Обучения относно безопасното използване на ИКТ и ползите за предприятията от прилагането 

им 

• Насърчаване на професионалното обучение 
 

- Кампании за повишаване на осведомеността на родителите и учениците 

- Подкрепа за МСП за предоставяне на професионално обучение за техните човешки ресурси 

- Подкрепа за образователните институции и центровете за обучение 

• Въвеждане на стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения 

- Разработване на онлайн инструменти за оценка на нивото на ключовите умения и 

компетентности 

Разработване на стандарти и процедури и система за сертифициране на национално 
равнище с цел намаляване на уменията и компетентностите 

V. Иновации и технологично развитие 

• Подкрепа за подмяна на остарели машини и оборудване 

• Кампании за повишаване на осведомеността на собствениците и управителите на МСП 
относно иновациите, планирането на иновациите и др. 

• Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура на равнище предприятия и сектори 

- Подкрепа за наемане на персонал в областта на НИРД в МСП 

- Въвеждане на стимули за задържане и привличане на млади изследователи (с 
конкурентни условия на труд) 

- Подкрепа за учене през целия живот и професионално обучение, включително 

завръщане в университета с цел обновяване, осъвременяване и модернизиране на знанията 

- Предоставяне на достъп до информационни ресурси 

- Подкрепа за сътрудничество между МСП и научни и академични организации 

• Подкрепа за дейности в областта на интелектуалната собственост 

- Предоставяне на достъп до информация относно регистрацията на интелектуалната 

собственост 

- Предоставяне на онлайн обучения за МСП относно това как да регистрират търговска марка 

и/или патент 

- Предоставяне на техническа помощ за регистрация на интелектуална собственост 

- Предоставяне на финансови инструменти в подкрепа на иновациите и регистрацията на 

интелектуалната собственост 

VI. По-добро регулиране и бизнес среда 

• По-нататъшно въвеждане на електронни услуги и развитие на електронното управление 

- Разработване и популяризиране на единна информационна точка 

- Въвеждане на по-широк пакет от електронни услуги за МСП, особено на местно равнище 
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- Предоставяне на възможности за онлайн плащане за трансфери на МСП към публични органи 

- Приемане на ИКТ инструменти за по-ефективна комуникация и сътрудничество 
между различните публични администрации (G2G) 

• Мерки за по-нататъшно изграждане на административен капацитет за оценка на въздействието 

при администрирането и прилагането на теста за МСП 

• Подкрепа за изграждане или изграждане на инфраструктура за бизнес и промишлени зони и между 
различни населени места 

• Намаляване на административната тежест по отношение на 

- Участие на МСП в обществените поръчки 

- Прилагане на МСП за финансиране от ЕС и национално финансиране 

- Работа с разрешителни за строителство 

- Регистриране на имота, особено на общинско равнище Свързване към 

електроснабдителната мрежа 

 
 

VII. Околна среда 

• Стартиране на кампания за повишаване на осведомеността, насочена към промяна на 
нагласата на МСП към възприемане на кръговата икономика, ефективното използване на 
ресурсите и опазването на околната среда като възможност за растеж, инвестиции и износ 

- Повишаване на знанията и разбирането на новите кръгови бизнес модели на 
регионално и местно равнище с активното участие на МСП 

- Стартиране на пилотен проект относно промишлената симбиоза като един от кръговите бизнес 
модели 

• Подкрепа за инвестиции, мерки и инициативи на по-високо ниво в йерархията на 
отпадъците, които надхвърлят изгарянето и рециклирането 

• Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на МСП както в съответствие с вече 
поетите задължения, така и чрез засилени действия за стимулиране на доброволни мерки, 
използване на възможностите за енергоспестяване, осигуряване на финансови потоци и др. 

• Насърчаване на по-ефективно използване на енергията и ресурсите със специфични 
програми за подпомагане, насочени към МСП не само за закупуване на машини с по-ефективно 
използване на ресурсите, но и за преосмисляне на техните производствени процеси и модели. 

• Популяризиране на EMAS и екомаркировката на ЕС като по-привлекателни сред МСП чрез 
създаване на необходимата среда и предоставяне на стимули за МСП. 

• Финансиране на дейности за екоиновации на МСП 

• Засилване на сътрудничеството между МСП и науката, което е от решаващо значение за 
прехода към кръгова икономика в областта на проектирането и разработването на продукти; 
заместване на продукти на основата на изкопаеми горива с продукти на биологична основа; 
ефективни производствени процеси и др.
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