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Въведение
В рамките на Европейски съюз (ЕС) малките и средните предприятия (МСП) осигуряват заетост на
над 100 милиона души и произвеждат повече от половината БВП в Европа. В България МСП
допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през
20181. Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на европейската и
българската икономика. По принцип, МСП се считат за източник на иновативни решения в
отговор на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ефективното използване на
ресурсите.
Ето защо развитието на българските МСП има съществено значение за определяне на насоките на
бъдещите политики в тяхна подкрепа. Разнообразието на МСП по отношение на използваните
бизнес модели, размера на предприятието, продължителността на съществуване и сектора на
дейност неизбежно води до различни потребности, свързани с растежа на МСП и увеличаването на
тяхната конкурентоспособност, дигитализация и устойчивост.
„Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. определя рамката на
политиките за МСП въз основа на задълбочен анализ на системата на МСП в България, разработен
за целите и нуждите на Министерство на икономиката (МИ) и всички останали заинтересовани
страни в държавната администрация, които отговарят за формулирането и реализирането на
политики, насочени към развитието малките и средните предприятия в България.
Основната цел на анализа към стратегията е да предостави аналитична и основана на доказателства
база за разработването на настоящия стратегически документ. Динамиката в развитието на МСП в
България е проследена през периода 2008-2020 г., а стандартните статистически показатели за
сектора, публикувани от Евростат и НСИ, които в момента се актуализират за 2017 г. и 2018 г., са
допълнени от:
• две регионални качествени проучвания, проведени от PwC (на базата на дискусии в
рамките на работни срещи и дълбочинни интервюта с общо 195 участници) и национално
представително прочуване (на базата на стандартизиран въпросник с извадка в размер на
Европейска комисия, 2019. Справочник за България за 2019 г. към Законодателния акт за малкия бизнес в
Европа (SBA). Брюксел: Европейска комисия.
1
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553 МСП) на предприемачи, проведени специално за целите на настоящия доклад в
периода м. ноември 2019 г. – м. януари 2020 г.;
• информация от база данни Amadeus за МСП в България през 2018 г.;
• произволна извадка от индивидуални данни (основни показатели за финансова и бизнес
ефективност) за стартиращи предприятия, основани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.;
• информация от базата данни на ОИСР за добавената стойност през 2015 г. (TiVA);
• нови доклади по въпросите на развитието на МСП, публикувани от или в рамките на
установени международни институции и инициативи - Европейска комисия (ЕК),
Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (SBA), Глобален предприемачески
мониторинг (GEM), Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Европейска централна банка
(ЕЦБ) и др.;
• утвърдени и най-нови академични проучвания по въпросите на развитието на МСП.
Едни от основните тенденции по отношение на българските МСП, наблюдавани през периода
2008-2018 г. включват:


увеличаване на добавената стойност по факторни разходи с 69,6%:
o

Делът на „Преработващата промишленост“ в общата добавена стойност нараства с
63,0%, достигайки 20,6% в общата добавена стойност, което показва растящото
значение на отрасъла.

o

Делът на „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ нараства с 226,4% и в края на периода възлиза на 8,2% от
общата добавена стойност, което е и най-високият темп на растеж, наблюдаван в
сектора на услугите.



задълбочаване на регионалните различия:
o

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

o

През 2017 г. половината от добавената стойност е генерирана в Югозападния район
(където само София-град има дял от 42,1% в общата добавена стойност).

o

Най-слабо развит е Северозападният район, с дял от 5,6% в общата добавена
стойност.
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Националната стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г.
(„Стратегията“) представлява средносрочен стратегически документ, очертаващ визията на
страната за подкрепа на малките и средните предприятия. Дефиницията за МСП е посочена в чл. 3
и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
Стратегията е разработена съгласно с чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия и
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) от 2008 г. Тя е в съответствие със
Стратегията за устойчива и цифрова Европа и Новата индустриална стратегия за Европа, които
определят общата рамка на политиката на ЕС за МСП. Стратегията ще бъде реализирана
посредством План за действие (Приложение A) и годишни програми, които се приемат от
министъра на икономиката. Изпълнението на годишните програми се отчита чрез годишни
доклади за изпълнение.
Настоящият документ се състои от:
I.

Стратегическа рамка

II. Логическа рамка на документа
III. Области на въздействие и мерки
IV. Политики в отговор на Covid-19
V. Национални и регионални приоритетни сектори
VI. Хоризонтални политики: насърчаване на иновациите и намаляване на информационната
асиметрия
VII. Предпоставки за успешното изпълнение на Стратегията

VIII. Приложения:
А. План за действие и система за наблюдение, оценка и управление
Б Резюме на технически доклад, вкл. задълбочен анализ на МСП в България и кратък
анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT)
В Дефиниции на заложените показатели
Г Речник на използваните термини
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Стратегическа рамка
Стратегическите цели в Националната стратегия за МСП за периода 2021-2027 г. се основават на
постигнатия напредък по настоящата стратегия, както и на идентифицирания потенциал за растеж
на МСП и определени предизвикателства и движещи фактори за тяхното развитие. Основни
фактори за конкурентоспособността на МСП са достъпа до пазари, достъпа до финансиране,
използването на ИКТ решения и дигитализация на процесите, наличието на квалифицирани кадри
и ефективното екологосъобразно използване на ресурси. Част от факторите за създаването и
растежа на МСП са свързани с наличието на информация и знания, както и използването на
иновативни технологии на глобално и местно равнище. Ефективен начин за подобряване на
достъпа до тях е участието в обединения по веригата на стойността, сред които клъстери от
предприятия, кооперативи, производствени сдружения и др., което също представлява двигател за
развитието на съответния сектор.
Националната програма за развитие България 2030 поставя основите за изграждане на
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика през следващите десет години в страната като
дефинира три оси на развитие за следващото десетилетие: 1. Иновативна и интелигентна България;
2. Зелена и устойчива България; и 3. Свързана и интегрирана България. Тези цели следва да се
постигнат чрез насърчаване, развитие и реализиране на иновации в икономиката, привличане на
инвестиции и човешки капитал. В съответствие с тази рамка, областите на въздействие, мерките и
действията, заложени в Национална стратегия за МСП за периода 2021-2027 г. са насочени към
създаване на среда, в която се увеличава ключовата роля на българските МСП.
Същевременно структурата, мерките и дейностите, заложени в Стратегията, съответстват на
Стратегията на Европейската комисия за устойчива и цифрова Европа и Новата индустриална
стратегия за Европа. Тези два стратегически документа са отражение на осъществяващия се в
момента преход във водещите икономики и повишаването на европейската конкурентоспособност.
Стратегията на ЕК за МСП е изградена върху три основни стълба:
1. Изграждане на капацитет и подкрепа за прехода към устойчиво развитие и дигитализация;
2. Намаляване на регулаторната тежест и подобряване на достъпа до пазари; както и
3. Подобряване на достъпа до финансиране.
Настоящият документ отразява също и приоритетите, заложени в Европейската зелена сделка и в
9

Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, както и в други, свързани европейски и
национални стратегически документи, посочени в отделните части на Стратегията.

Визия
Основната цел на настоящия стратегически документ е да се подкрепят българските малки и
средни предприятия в усилията им да бъдат по-конкурентоспособни, дигитализирани, устойчиви и
експортно ориентирани предприятия, които да произвеждат стоки и услуги с висока добавена
стойност.
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Стратегически цели

I.
Повишена
конкурентоспособност

МСП
II.
Специализация
във високотехн.
производства и
интензивни на
знания услуги

I.

III.
Регионално
равенство

Повишена конкурентоспособност

Малките и средните предприятия се сблъскват с все по-силна конкуренция в световен и
регионален мащаб, поради което ключово значение за успеха им имат преди всичко тяхната
гъвкавост, иновативност и подходът им за развиване на знания и умения. Броят на конкуриращите
се предприятия, както за съществуващи, така и за нови пазари нараства постоянно, едновременно с
което се променя непрекъснато и търсенето на пазара. Същевременно, предпочитанията на
потребителите и пазарните стандарти стават все по-комплексни и се превръщат във все по-големи
предизвикателства, а скоростта на промените увеличава натиска върху предприятията. В наши дни
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конкурентните предимства зависят от множество фактори, сред които цената далеч не е найопределящият, тъй като трябва да се постигне баланс между нея и фактори като качество,
популярност на търговската марка, социална отговорност, екологични изисквания към
стоките/услугите и производствените процеси. Интензивното въвеждане на нови продукти и
процеси, по-бързите и иновативни промени в продуктовия дизайн, намалените производствени
цикли и вериги, по-високото качество и по-голямото масово производство, нарастващите
изисквания за социално-отговорно производство и потребление, както от страна на потребителите,
така и от страна на партньорите по веригите на стойността, по-голямата необходимост от точност
на доставките характеризират средата, в която МСП оперират. Именно поради това потенциалният
им растеж силно зависи от тяхната конкурентоспособност, която на свой ред би осигурила повисок темп на икономически растеж на цялата икономика.
Показатели: Икономически растеж (процентно увеличение на реалния БВП). Дял на добавената
стойност, генерирана от МСП. Дял на заетите в МСП от общия брой заети в икономиката.
II. Специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги
През периода 2008–2017 г. се наблюдава бавно преструктуриране на българските МСП и пазара на
труда към високотехнологични и средно високотехнологични производства и услуги с интензивно
използване на знания. Независимо от това, структурата на българската икономика се различава от
тази на редица референтни страни (Унгария, Португалия, Гърция и Словакия), както и на ЕС като
цяло. Поставянето на специален акцент в политиките именно върху подобна специализация, би
довело до увеличаване на дела на МСП във високотехнологичните икономически дейности и в
тези предоставящи услуги с интензивно използване на знания.
Показател: Дял на МСП във високотехнологичните икономически дейности и в тези,
предоставящи услуги с интензивно използване на знания от общия брой предприятия.
III. Регионално равенство
Като цяло МСП както в индустрията, така и в сектора на услугите са разположени предимно в
област София-град. Други сравнително развити области са Пловдив, Варна и Благоевград. Така
очертаната регионална секторна концентрация на МСП е показателна за нуждата от целенасочени
интензивни интервенции за насърчаване на развитието на сектора на МСП във всички останали 24
по-слабо развити области на страната.
Показател: По-високи нива на регионалния БВП.
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„Националната стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. включва шест области
на въздействие, всяка от които съдържа конкретни стратегически цели в подкрепа на МСП по пътя
към превръщането на България в по-привлекателно място за започване на малък бизнес,
развитието и бързото му разрастване, като същевременно страната е активен участник на Eдинния
европейски пазар.
1. Предприемачество
1.1. Предприемаческата екосистема да насърчава конкурентоспособността и да спомага за
преодоляване на регионалните различия, като същевременно насърчава растежа и
последващото развитие на МСП.
1.2. Предприемаческата екосистема да осигурява условия за бързо и лесно стартиране на
бизнес и удовлетвореност от реализацията на предприемачески идеи.
1.3. Насърчаване на предприемаческата дейност с потенциално голямо влияние върху
икономическото и социалното развитие и устойчивостта на околната среда.
2. Достъп до пазари
2.1. Българските МСП да повишават нивото си на интернационализация и готовността си за
започване на експортна дейност. Българските МСП да се възползват от ефективно
планиране, комуникация и възможности за публична подкрепа на МСП за мероприятия за
насърчаване на търговията.
2.2. Българските МСП да имат по-добър достъп до вътрешния, трансграничните и
международните пазари, вкл. информация за тяхното развитие и да използват
електронната търговия като начин за достъп до нови пазари.
2.3. Българските МСП да разполагат с всички необходими условия, за да бъдат активни
участници на Единния европейски пазар.
3. Достъп до финансиране
3.1. Българските МСП, стартиращи и разрастващи се предприятия да имат достъп до различни
източници на финансиране с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност.
3.2. Българските микропредприятия и малки предприятия да имат по-лесен достъп до
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финансиране.
3.3. Насърчаване на сътрудничеството между българските МСП и чуждестранни МСП за
разработване на проекти и развитие на бизнес партньорства.
4. Дигитализация и умения
4.1. Българските МСП да осъзнават важността и да се възползват от наличните възможности за
внедряване на ИКТ и дигитални технологии с цел осъществяване на дигитална
трансформация на дейността.
4.2. Българските МСП да се възползват от наличното търсене на умения и да участват активно
в системата на професионалното образование и обучение за подобряване и повишаване на
нивото на уменията и компетентностите. Насърчаване на дуалното обучение (обучение
чрез работа) по професии и специалности, свързани с дигиталните технологии и STEM
(природните науки, технологиите, инженерството и математиката).
4.3. Българските МСП активно да повишават квалификацията на своите служители чрез
предоставяне на вътрешнофирмени обучения и осигуряване на повече възможности за
онлайн обучения.
5. По-добро регулиране и бизнес среда
5.1. Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое разположение единна
информационна точка и подобрен консултативен процес.
5.2. Подобряване на регулаторната рамка за МСП чрез намаляване на административната
тежат и опростяване на административните процедури.
5.3. Намаляване на административната тежест при участието на МСП в обществени поръчки.
5.4. Българските МСП да разполагат с лесни за следване процедури по откриване на
предприятие, прекратяване на дейността на предприятие, както и да срещат разбиране и
подкрепа от обществото при предоставяне на втори шанс за предприемачите.
6. Околна среда
6.1. Българските МСП да подобряват своята ресурсна ефективност и енергийна интензивност,
както и да бъдат насърчавани да използват повече възобновяеми енергийни източници, за
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да допринесат за постигане на климатична неутралност на страната до 2050 г.
6.2. Българските МСП да подобряват екологичните си показатели и да възприемат
производството и дистрибуцията на зелени продукти с екомаркировката на ЕС.
6.3. Българските МСП да се интегрират по-добре в европейските вериги на стойността,
особено в контекста на кръговата икономика. Българските МСП да подобряват
разбирането си за същността на кръговата икономика и да прилагат нови кръгови модели.
Българските МСП да заемат мястото си в прехода към кръгова икономика и да го
използват като възможност за растеж, инвестиции и износ.
С цел да отчете съществуващите различия в страната, “Националната стратегия за малките и
средните предприятия” 2021 – 2027 г. обхваща секторните и регионалните измерения на
икономиката.
Отчитайки въздействието на пандемията COVID-19, Стратегията съдържа също и мерки,
разработени в подкрепа на МСП за преодоляване на трудностите от кризата. Тези мерки са в
съответствие с предложения от Европейската комисия план за възстановяване и преработения
дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. Предложеният инструмент за възстановяване
„Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU) ще подпомогне не само държавите-членки по
отношение на техните инвестиции и реформи, свързани с прехода към зелени и дигитални
технологии и намаляване на социално-икономическото въздействие на кризата, но също така ще
мобилизира подкрепа за платежоспособността на предприятия от всички икономически сектори и
ще ги подготви за по-чисто, дигитално и устойчиво бъдеще.
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Логическа рамка на документа
Относително слабо
развита
конкурентоспособност
на българските МСП
спрямо тези в ЕС

Мерки за развиване на
конкурентоспособността на МСП

Относително нисък дял
на МСП във
високотехнологични
производства и
интензивни на знания
услуги спрямо средния
за ЕС

Насърчаване на
високотехнологичното
производство и интензивните на
знания услуги

По-конкурентни МСП
•
•
•
•
•
•
•

По-висок дял на МСП във
високотехнологично производство и
високоинтензивни на знания услуги
•

Значителна
поляризация в развитие
на МСП на регионално
ниво

Политики за преодоляване на
регионалните неравенства в
развитието на МСП

•
•

Развиване на технологичното
предприемачество
Насърчаване на високотехнологични продукти и
високоинтензивни на знания услуги
Насърчаване на енергийна ефективност и
устойчива заетост

Повече и по- устойчиви МСП в
слаборазвитите региони
•
•

Глобална
икономическа
криза в резултат от
епидемията
COVID - 19

Развиване на предприемачеството
Подобряване достъпа до пазари
Подобряване достъпа до финансиране
Развиване на уменията и насърчаване на
дигитализацията
По-добра регулация и бизнес среда
По-голям фокус върху екологичните производства и
зелената икономика
По-иновативни МСП

•

По-конкурентни предприятия в преработващата
промишленост
По-голямо производство и по -висока заетост
във високите технологии и високоинтензивни на
знания услуги
Насърчаване на предприемачеството

По-висок
икономически
растеж

По-високи
доходи

По-развити
региони

Политики в отговор на COVID -19
По-малки негативни последствия върху
МСП от икономическата криза и COVID - 19
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Области на въздействие и мерки
Област на въздействие 1: Предприемачество
Предприемачеството допринася за заетостта, благоденствието, 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 ниво. Според доклада към
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа за 2019 г. (SBA Factsheet 2019) резултатите на
страната в областта на предприемачеството са под средните за ЕС и е необходимо
допълнително засилване на наблюдаваното през последните години постепенно подобрение,
тъй като България продължава да отчита по-ниски стойности на ключови показатели като
предприемаческа активност в начална фаза, резултати от предприемачество, мотивирано от
възможност и процент на самостоятелна заетост. Това обуславя и предприемането на
интензивни

политически

мерки

в

подкрепа

на

насърчаването

и

развитието

на

предприемачеството в страната.

Мярка 1.1 Насърчаване на предприемаческата екосистема
Идентифицирани

Необходимост от мерки за подпомагане на предприемаческата

потребности

екосистема.
Необходимост

от

по-ефективна

подкрепа

на

предприемачеството.
Стратегическа цел

Предприемаческата
конкурентоспособността

екосистема
и

да

спомага

да
за

насърчава
преодоляване

на

регионалните различия, като същевременно насърчава растежа и
последващото развитие на МСП.
Специфични цели

По-ефективно насърчаване на организации за подкрепа на МСП на
регионално ниво.
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Връзки

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Нова индустриална стратегия за Европа.
Европейска зелена сделка.
Брой МСП, получили подкрепа от предприемаческата екосистема.
Ръст на годишна база на броя новосъздадени стартиращи
предприятия.
Увеличаване на привлечените инвестиции от стартиращи и
разрастващи се предприятия.

Конкретни действия:
1) Подкрепа за акселератори и бизнес инкубатори, по възможност ръководени от
международно признати мрежи на акселератори и инкубатори, с цел трансфер на добри
практики от други страни. Подкрепа за организации в подкрепа на МСП като национално
представителни работодателски организации, браншови организации и др.
2) Подкрепа за мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи между стартиращи
предприятия и инвеститори и други инициативи за насърчаване на предприемачеството и
бизнес комуникациите на регионално и местно ниво.
3) Подкрепа за активни сдружения за насърчаване на МСП като бизнес клъстери,
кооперации, производствени обединения и други в националните и регионалните
приоритетни сектори.

Мярка 1.2 Насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и
предприемаческата трансформация на българските висши училища
Идентифицирани

Необходимост от подобряване на качеството и въвеждане на

потребности

обучение

по

предприемачество

във

всички

области

на

формалното образование на предучилищно, основно, средно и
висше образователно ниво.
Необходимост

от

осигуряване

на

високо

качество

преподаването

и

обучението

по

предприемачество

на
в
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сътрудничество с бизнеса, вкл. устойчиви и висококачествени
извънкласни дейности в областта на предприемачеството на
всички образователни нива.
Необходимост от оценяване на добри практики и въздействието
от обучението по предприемачество на всички образователни
нива и във всички области на обучение.
Необходимост

от

насърчаване

участието

на

бизнеса

в

образователния процес.
Стратегическа цел

Предприемаческата екосистема да осигурява условия за бързо и
лесно стартиране на бизнес и удовлетвореност от реализацията на
предприемачески идеи.

Специфични цели

Осигуряване на високо качество на преподаването и обучението по
предприемачество чрез сътрудничество с бизнеса.
Увеличаване на броя и подобряване на качеството на курсовете и
учебните програми по предприемачество в българските висши
училища.
Увеличаване на броя на студентите, които участват в обучение по
предприемачество в българските висши училища.
Участие на българските висши училища в подобряването и
развитието на предприемаческа екосистема.
Насърчаване на обучението по предприемачество сред учениците в
училищата, вкл. училищата по изкуства, езиковите училища и
спортните училища.
Увеличаване на броя на часовете по предприемачество след
основното образование, с възможност за включването му като
избираем предмет.
Формиране на предприемаческо мислене сред учащите чрез
поставяне на конкретни практически задачи и казуси.
Организиране на срещи на ученици и студенти с успешни
предприемачи с цел запознаване с добри примери.
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Увеличаване на броя на извънкласните дейности в областта на
предприемачеството на всички образователни нива.
Връзки

със

съответните Приоритет 1. Образование и умения на Национална програма за

стратегически документи и развитие България 2030.
политики за интервенции
Очаквани резултати

Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.
Увеличаване

на

предприемаческите

намерения

(процент

от

пълнолетното население, което възнамерява да започне бизнес в
следващите 3 години).
Повишаване на самоувереността на предприемачите в собствените
им умения.
Брой проекти и инициативи за насърчаване на обучението по
предприемачество за ученици и студенти.
Брой ученици и студенти, участващи в проекти и инициативи за
насърчаване на обучението по предприемачество.

Конкретни действия:
1) Подкрепа за създаването и функционирането на структури за подпомагане на
предприемачеството в българските висши училища като бизнес инкубатори, акселератори,
центрове по предприемачество и др. чрез насърчаване на публично-частните партньорства.
2) Подкрепа за осигуряване на курсове за обучение по предприемачество в учебните
програми по природни науки, технологии, инженерство и математика(STEM), изкуства и
други области на обучение в средното и висшето образование.
3) Насърчаване създаването на тренировъчни предприятия от ученици и студенти, които се
обучават на практика как да развиват предприемаческите си идеи в бизнес. Разработване
на актуални методологии за провеждане на курсове за обучение по предприемачество чрез
практически занятия.

Мярка 1.3 Подкрепа за стартиращи предприятия
Идентифицирани

Необходимост от подобряване на бизнес средата за създаване и

потребности

функциониране на нови предприятия.
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Необходимост от подобряване на бизнес средата за растеж на
предприятията.
Стратегическа цел

Предприемаческата екосистема да осигурява условия за бързо и
лесно стартиране на бизнес и удовлетвореност от реализацията на
предприемачески идеи.

Специфични цели

Увеличаване на дела на стартиращите предприятия и привлечените
от тях инвестиции.
Увеличаване на дела на новосъздадените високотехнологични
предприятия.
Увеличаване на дела на новосъздадените иновативни предприятия.
Увеличаване на дела на новосъздадените предприятия с интензивно
използване на знания.

Връзки

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Увеличаване на дела на стартиращите предприятия.
Увеличаване на дела на бързорастящите МСП.

Конкретни действия:
1) Преглед на регулаторната рамка за започване на бизнес.
2) Преглед на сложността на регулаторната рамка и ограничителните изисквания за
лицензиране с цел улесняване на достъпа на нови предприятия и увеличаване на
конкуренцията.
3) Въвеждане на мерки за стартиращи предприятия, които търсят разрастване на дейността си
на международни пазари - предоставяне на информация за пазари, консултации, маркетинг
и менторски услуги по въпросите на интернационализацията.
4) Разработване на нови продукти и тестване на прототипи в лаборатории.
5) Предоставяне на услуги за технически дю дилиджънс с оглед на по-прецизна оценка на
високотехнологични стартиращи предприятия, с цел подготовката им за потенциален
инвеститорски интерес.
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6) Предоставяне на техническа помощ за регистрация на интелектуална собственост, вкл. за
процеса на подготовка и за процедурата по кандидатстване за регистрация на
интелектуална собственост – консултации със специалисти, правна помощ и др.
7) Подобряване на условията за правене на бизнес за стартиращи предприятия. Подобряване
на регулациите, свързани с трудова медицина. Облекчаване на процедурите за ликвидация
на предприятие.

Мярка 1.4 Насърчаване на ключови видове предприемачество
Идентифицирани

Необходимост

от

потребности

предприемачество

подкрепа
с

висок

на

потенциал

различни
за

видове

положително

въздействие върху регионалното развитие на българската
икономика,

по-конкретно

предприемачество,

младежко

високотехнологично
предприемачество,

женско

предприемачество и семеен бизнес.
Необходимост

от

специфична

целенасочена

подкрепа

за

подкрепа

за

социалното и приобщаващото предприемачество.
Необходимост

от

специфична

целенасочена

зеленото предприемачество.
Необходимост от специфични мерки за подкрепа на семейното
предприемачество, вкл. по-добър достъп до финансиране.
Необходимост от специфични мерки за подкрепа на процеса по
наследяване в семейните предприятия.
Стратегическа цел

Насърчаване на предприемаческата дейност с потенциално голямо
влияние

върху

икономическото

и

социалното

развитие

и

устойчивостта на околната среда.
Специфични цели

Увеличаване на дела на семейните предприятия от второ и трето
поколение.
Увеличаване на дела на социалните предприятия.
Увеличаване на дела на женската предприемаческа активност.
Увеличаване на дела на младежката предприемаческа активност.
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Увеличаване на дела на предприемаческата активност сред
възрастните хора.
Увеличаване на дела на новите технологични предприятия.
Връзки

със

съответните Политика на МТСП за насърчаване на предприемачеството.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Увеличаване на предприемаческата активност.
Брой подпомогнати предприятия/предприемачи.

Конкретни действия:
1)

Подкрепа за наследяването на семейни предприятия чрез провеждане на семинари,
обучения и консултации по въпросите на наследяването на семейния бизнес. Финансови
инструменти (напр. схеми за гарантиране на заеми, микрокредити, хибридни инструменти)
за осигуряване на достъп до финансиране на семейните предприятия.

2)

Подкрепа за желаещите да стартират стопанска дейност като самонаети лица и МСП в
ключови видове предприемачество (жени, младежи, възрастни хора, безработни и
имигранти) за предоставяне на обучения, консултантски и менторски услуги.

3)

Финансови инструменти (напр. схеми за гарантиране на заеми, микрокредити, хибридни
инструменти) в допълнение с менторство, коучинг и консултантски услуги за задоволяване
на различните потребности на социалните предприемачи.

4)

Насърчаване на използването на Инструмента на ЕК/ОИСР за подобряване на политиката в
областта на предприемачеството от местните и регионалните власти.

Мярка 1.5 Подкрепа за занаятчийството, предприемачеството в селските
райони и творческите индустрии, вкл. на регионално ниво
Идентифицирани

Необходимост

от

специфична

целева

подкрепа

за

потребности

занаятчийството, предприемачеството в селските райони и
творческите индустрии.
Необходимост

от

специфична

целева

подкрепа

за
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предприемачеството на регионално ниво.
Стратегическа цел

Предприемаческата
конкурентоспособността

екосистема
и

да

спомага

да
за

насърчава
преодоляване

на

регионалните различия, като същевременно насърчава растежа и
последващото развитие на МСП.
Специфични цели

Увеличаване на дела на занаятчийството, предприемачеството в
селските райони и творческите индустрии.
Повишаване на нивото на предприемаческа активност на местно
ниво.

Връзки

със

съответните Министерство на земеделието, храните и горите

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони
Увеличаване на предприемаческата активност.
Брой реализирани инициативи и проекти.

Конкретни действия:
1)

Провеждане на семинари, обучения и консултации за земеделски и горски стопани в
селските райони.

2)

Безвъзмездно финансиране и финансови инструменти за задоволяване на различните
потребности на предприемачите и новосъздадените предприятия в селските райони.

3)

Проекти и мерки за насърчаване на занаятчийството и предприемачите в творческите
индустрии.
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Област на въздействие 2: Достъп до пазари
Достъпът до пазари и интернационализацията са ключово-определящи фактори за
конкурентоспособността на МСП. Днес световната икономика предоставя множество
възможности на малките и средните предприятия да използват наличната информация за
проучване на нови продукти, знания и стратегии за навлизане на пазара. Българските МСП са
изправени пред предизвикателства като намаляването и застаряването на населението, както и
сравнително ниските нива на доходи, които на свой ред водят до малки по размер местни
пазари и ограничени вътрешни възможности за растеж на предприятията. Допълнителен
проблем се оказва и ниското ниво на използване на електронната търговия. Тези ограничения
налагат прилагането на набор от политики и мерки за ефективно насърчаване на
интернационализацията и достъпа до пазари на българските МСП.
Мярка 2.1 Насърчаване на интернационализацията на МСП
Идентифицирани потребности

Необходимост от улесняване на достъпа за МСП до
Единния пазар на ЕС и външните пазари.
Необходимост от повишаване на осведомеността и
възможностите на МСП за осъществяване на експортна
и импортна дейност.

Стратегическа цел

Българските

МСП

да

повишават

нивото

си

на

интернационализация и готовността си за подготовка и
започване на експортна дейност. Българските МСП да се
възползват

от

ефективно

планиране, комуникация

и

възможности за публична подкрепа на МСП за мероприятия
за насърчаване на търговията.
Специфични цели

Увеличаване на конкурентоспособността на МСП и на дела
на българските МСП на Eдинния европейски пазар и на
международните пазари.
Развитие на Експортен хъб България за насърчаване на
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интернационализацията на МСП.
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Връзки със съответните
стратегически документи и
политики за интервенции

Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова
Европа.

Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП в експорта на България на
европейския и световните пазари.

Нова индустриална стратегия за Европа.

Повишен капацитет на МСП за представяне на техните
стоки и услуги в чужбина.

Конкретни действия:
1) Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България, по-специално на
неговата дигитална платформа, за предоставяне на информация за: i) възможности за
подкрепа, публични и други институции; ii) актуална пазарна информация за маркетингови
проучвания на външни пазари; iii) международни и регионални търговски панаири и
изложения; iv) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа като част от насърчаването
на интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП
за технологично развитие, дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на
умения.
2) Подготовка

и

провеждане

на

информационни

кампании,

посветени

на

интернационализацията на МСП.
3) Изпълнение на маркетингови мерки и подкрепа на МСП за разработване и подготовка на
промоционални материали за международни и регионални търговски панаири.
4) Подкрепа за създаването на експортно ориентирани клъстери, инициативи и сдружения на
МСП, и включването им в международни вериги на стойността.
Мярка 2.2 Подкрепа на МСП за участие в мероприятия за насърчаване на търговията
Идентифицирани

Необходимост от единна точка за информация относно

потребности

възможностите за подкрепа, публични и други институции,
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информационни

кампании

по

въпросите

на

интернационализацията.
Необходимост от подобряване на процеса на планиране,
комуникация и организация по отношение на мероприятия за
насърчаване на търговията с участието на МСП.
Българските МСП да повишат нивото си на интернационализация и

Стратегическа цел

готовността си за подготовка и започване на експортна дейност.
Българските МСП да се възползват от ефективно планиране,
комуникация и възможности за публична подкрепа на МСП за
мероприятия за насърчаване на търговията.
Продължаващо развитие на Експортен хъб България за насърчаване

Специфични цели

на интернационализацията на МСП.
Увеличаване на дела на интернационализираните МСП.
Връзка със съответните

Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи
и политики за

Нова индустриална стратегия за Европа.

интервенции
Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП, които рекламират своите стоки и
услуги на международни пазари.
Увеличаване на броя на МСП, които използват Експортен хъб
България.

Конкретни действия:
1) Изготвяне на годишни програми от ИАНМСП в съответствие с националните и
регионалните

приоритети,

определени

в

Стратегията,

и

с

предложенията

на

заинтересованите страни за участие на МСП в търговски панаири и големи събития.
2) Провеждане и/или подкрепа на МСП за участие в международни търговски панаири,
бизнес конференции и бизнес срещи в България.
3) Подкрепа за участие на МСП в международни панаири, търговски изложения и бизнес
конференции в чужбина.
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4) Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, организирани от браншови организации,
асоциации на МСП и стартиращи предприятия, бизнес клъстери, неправителствени
организации и др.
5) Участие на МСП в официални бизнес делегации и търговски мисии.
Мярка 2.3 Специфична подкрепа за МСП с висок експортен потенциал
Идентифицирани

Необходимост

потребности

дигитализация, формиране на умения и разработване на нови
продукти

от

от
МСП

модерно
с

висок

технологично
експортен

развитие,

потенциал

за

допълнително насърчаване на тяхната интернационализация и
експортна дейност.
Стратегическа цел

Българските МСП да повишат нивото си на интернационализация и
готовността си за подготовка и започване на експортна дейност.
Българските МСП да се възползват от ефективно планиране,
комуникация и възможности за публична подкрепа на МСП за
мероприятия за насърчаване на търговията.

Специфични цели
Връзка

със

Насърчаване на износа на МСП.

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Нова индустриална стратегия за Европа.
Увеличаване на дела на МСП, извършващи износна дейност.

Конкретни действия:
1) Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал въз основа на
индивидуално проучване на предприятията, данни на НСИ и експертизата на национално
представителните работодателски организации в използването на подобни платформи.
Създаване на автоматизирана система за изчисляване на експортния потенциал на ниво
предприятие и по този начин създаване на възможност за точно определяне на МСП с
висок експортен потенциал.
Мярка 2.4 Подкрепа за развитие на електронната търговия
Идентифицирани

Необходимост от технологично развитие и дигитализация,

потребности

вкл. прилагане на решения за електронна търговия.
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Стратегическа цел

Българските МСП да имат по-добър достъп до вътрешния,
трансграничните и международните пазари, вкл. информация за
тяхното развитие, и да използват електронната търговия като
начин за достъп до нови пазари.

Специфични цели
Връзка

със

Насърчаване на МСП да използват електронна търговия.

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Нова индустриална стратегия за Европа.
Увеличаване на дела на МСП, които извършват продажби онлайн.
Увеличаване на дела на МСП, които използват ИКТ решения за
електронна търговия, промотиране и дистрибуция.

Конкретни действия:
1) Разработване и използване на уеб платформи за електронна търговия от МСП като
неразделна част от дигиталната платформа на Експортен хъб България.
2) Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на решения за електронна
търговия – уебсайтове, електронни разплащания, мобилни приложения, решения за
интернет сигурност, съхраняване на данни и др.
3) Насърчаване на МСП за използване на международни платформи за електронна търговия
чрез семинари, обучения и срещи.
4) Подкрепа на МСП за въвеждане на аналитични решения, базирани на големи бази данни
(big data), автоматизация и изкуствен интелект и др., с цел възползване от предимствата на
електронната търговия.

Мярка 2.5 Подкрепа за въвеждане на стандарти за качество и стандарти за
автоматична идентификация и електронен обмен на данни за подобряване на
достъпа на МСП до Единния пазар
Идентифицирани

Необходимост от повишаване на конкурентоспособността и

потребности

производителността на МСП и от постигане на по-високо ниво
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на съответствие с установените изисквания на Единния
европейския пазар.
Стратегическа цел

Българските МСП да разполагат с всички необходими условия, за
да бъдат активни участници на Eдинния европейски пазар.

Специфични цели
Връзка

със

съответните

Увеличаване на дела на МСП с въведени международни стандарти.
Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.

Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП с въведени международни стандарти.

Конкретни действия:
1) Продължаващо предоставяне на информация и популяризиране на стандарти и
сертификати, свързани с малкия бизнес, вкл. онлайн информация.
2) Подкрепа на МСП за въвеждане на международно признати стандарти и сертификати.
3) Подкрепа на МСП за въвеждане на глобални стандарти за автоматична идентификация и
електронен обмен на данни.
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Област на въздействие 3: Достъп до финансиране
В сравнение с големите предприятия, МСП обикновено изпитват затруднения с намирането на
финансиране, тъй като финансовите институции считат, че инвестирането в тях е по-рисково.
Лесният достъп до финансиране е изключително важен за устойчивото развитие на МСП.
Данните по Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) показват, че българските
МСП изпитват трудности при намирането на финансиране, което води до по-ниско ниво на
инвестиции, а значителна част от МСП отчитат недостиг на инвестиции през периода 20172019 г. Ето защо, е необходимо да се осигури специална подкрепа на МСП в страната. Като
цяло, те трябва да имат по-добър достъп до различни източници на финансиране като
традиционни банкови инструменти - банкови кредити, кредитни линии, овърдрафт и др.,
микрокредитиране, алтернативни форми на финансиране, рисково и дялово финансиране,
както и достъп до национални, европейски и международни програми за финансиране на
МСП.
Мярка 3.1 Финансови инструменти в подкрепа на конкурентоспособността на МСП
Идентифицирани

Необходимост от осигуряване на източници на финансиране за

потребности

МСП за внедряване на нови технологии, дигитализация, нови
продукти, износ на стоки и услуги.

Стратегическа цел

Българските МСП, стартиращи и разрастващи се предприятия да
имат достъп до различни източници на финансиране с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност

Специфични цели

Увеличаване на дела на МСП, които инвестират във:
- внедряване на нови технологии;
- производство на нови продукти и услуги;
- дейности, свързани с дигитализация;
- износ на стоки и услуги.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
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политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.

Очаквани резултати

Увеличаване на конкурентоспособността, производството и износа
на МСП.

Конкретни действия:
1) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови инструменти за насърчаване на
МСП за въвеждане в производствения процес на нови и модерни технологии, дигитални
решения, специализиран хардуер и софтуер.
2) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови инструменти за технологична
модернизация и производство на нови продукти и услуги.
Мярка 3.2 Осигуряване на финансови инструменти и гаранционни схеми за
инвестиционно финансиране и експортна дейност на МСП
Идентифицирани

Необходимост от осигуряване на финансови инструменти –

потребности

банкови кредити, кредитни линии, лизинг, гаранционни схеми
по кредити - за създаване на условия за по-добър достъп до
финансиране и насърчаване на инвестиции в модернизация.

Стратегическа цел

Българските МСП, стартиращи и разрастващи се предприятия да
имат достъп до различни източници на финансиране с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Специфични цели

По-добър достъп до финансиране за МСП за създаване на условия
за инвестиции в основен капитал, вкл. в модерни технологии.

Връзка

със

съответните

Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.

Очаквани резултати

Повишаване на производителността на МСП и осигуряване на
тяхното устойчиво развитие.
Увеличаване на дела на МСП, които са емитирали акции на Пазара
за растеж на МСП (BEAM).

Конкретни действия:
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1) Осигуряване на различни финансови инструменти за МСП – банкови кредити, кредитни
линии, лизинг, факторинг и др.
2) Осигуряване на гаранционни схеми за МСП от Групата на Българска банка за развитие,
Национален гаранционен фонд, Холдингов фонд и др.
3) Осигуряване на предекспортно и следекспортно финансиране от Българска агенция за
експортно застраховане чрез финансови инструменти, които ще подкрепят
интернационализацията на МСП.
4) Улесняване на достъпа на МСП до капиталово финансиране чрез Българска фондова борса
– регулиран пазар и Пазар за растеж на МСП (BEAM). Ваучерна схема в подкрепа на
подготовката на МСП за емитиране на акции Пазара за растеж. Осигуряване на
финансиране на МСП във връзка с разходите, необходими за участието им на капиталовия
пазар – консултантски такси, такси за инвестиционни посредници, адвокатски такси,
разходи за подготовка на проспекти, разходи за подготовка на документи за участие, такси
за членство, разходи за набиране на инвеститори (информационни кампании) и др.
Мярка 3.3 Осигуряване на финансови инструменти за микропредприятията и
малките предприятия
Идентифицирани

Необходимост от по-гъвкави финансови инструменти и схеми в

потребности

допълнение към традиционните кредити за оборотен капитал,
насочени към микропредприятията и малките предприятия.
Необходимост

от

микрофинансиране,

насочено

към

микропредприятията и малките предприятия.
Стратегическа цел

Българските микропредприятия и малки предприятия да имат полесен достъп до финансиране.

Специфични цели

Увеличаване

на

дела

на

микропредприятията

и

малките

предприятия с достъп до банково финансиране и рисков капитал.
Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Нова индустриална стратегия за Европа.
По-добър достъп до финансиране за микропредприятията и малките
предприятия.

Конкретни действия:
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1) Осигуряване на гъвкави кредитни инструменти като кредитни линии, овърдрафт и др.
2) Осигуряване на микрофинансиране, кредити за оборотен капитал и преференциални
инвестиционни кредити за микропредприятия и малки предприятия.
3) Осигуряване на инструменти за споделяне на риска, насочени към засилване на
икономическата активност на микропредприятията и малките предприятия.
Мярка 3.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия за
достъп до финансиране
Идентифицирани

Необходимост от осигуряване на специфични финансови

потребности

инструменти за стартиращи предприятия и разрастващи се
предприятия.

Стратегическа цел

Българските МСП, стартиращи и разрастващи се предприятия да
имат достъп до различни източници на финансиране с цел
повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Специфични цели

Реализиране на мерки за подобряване на достъпа до финансиране на
стартиращи предприятия.
Подобрен достъп до капиталово финансиране за стартиращи
предприятия.
Достъп до мецанин финансиране за разрастващи се предприятия.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.
Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се
предприятия.

Очаквани резултати

Ускоряване

на

процеса

конкурентоспособността

на
на

разрастване

и

повишаване

технологичните

на

стартиращи

предприятия.
Конкретни действия:
1) Осигуряване на предсийдово и сийдово финансиране за стартиращи предприятия.
2) Осигуряване на рисков капитал.
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3) Осигуряване на капитал за растеж (мецанин финансиране) за разрастващи се предприятия
и бързоразрастващи се средни предприятия.
4) Създаване на механизъм за насърчаване на инвестициите от бизнес ангели.
5) Осигуряване на специфични капиталови финансови инструменти за финансиране на
технологични и свързани с технологиите МСП. Създаване на специфични фондове за
рисков капитал и фондове за частен капитал, предоставящи финансиране за предприятия в
области като: изкуствен интелект, анализ на данни и метаданни, роботика,
микроелектроника, високоефективна компютърна инфраструктура и инфраструктура за
облачни данни, блокчейн технологии, квантови технологии, фотоника, индустриални
биотехнологии, биомедицина, нанотехнологии, фармацевтични продукти, модерни
материали и технологии.

Мярка 3.5: Подкрепа за малки проекти, насърчаващи междурегионалното
сътрудничество на МСП
Идентифицирани

Необходимост от мерки за подкрепа на междурегионалното

потребности

сътрудничество на МСП.
Необходимост от насърчаване на сътрудничеството между
български и чуждестранни МСП.

Стратегическа цел

Насърчаване на сътрудничеството между български МСП и
чуждестранни МСП за разработване на проекти и развитие на
бизнес партньорства.

Специфични цели

Разработване на малки междурегионални проекти.
Развитие на бизнес партньорства между български и чуждестранни
МСП (от различни райони).

Връзка

със

съответните Програма ИНТЕРРЕГ

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Увеличаване на участието на МСП в междурегионални проекти.
Увеличаване на броя на МСП, които се занимават с трансгранична
търговия.
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Увеличаване на броя на междурегионалните проекти, мероприятия
и инициативи с участието на МСП.

Конкретни действия:
1) Подкрепа за изпълнението на малки междурегионални проекти.
2) Подкрепа за мероприятия, срещи, конференции, работни семинари и бизнес срещи между
български и чуждестранни МСП.
3) Подкрепа за международно сътрудничество на МСП в националните и регионалните
приоритетни сектори.
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Област на въздействие 4: Дигитализация и умения
Дигитализацията е свързана с използването на дигитални технологии за промяна на даден
бизнес модел и осигуряване на нови възможности за приходи и създаване на стойност. Тя е от
ключово значение за въвеждането на модерни инструменти в областта на обработката на
данни, съхранението и предаването на дигитална информация, както и за анализа на данни.
Дигитализацията е в основата на последващото технологично развитие на всички
икономически сектори чрез автоматизация на различни бизнес процеси и внедряване на
решения на основата на изкуствен интелект. Според Индекса за навлизане на цифровите
технологии в икономиката и обществото (DESI) и неговите показатели, свързани с Програмата
в областта на цифровите технологии, България е най-слабо развитата държава членка на ЕС.
Предпоставки за дигитализация на МСП са използването на ИКТ и наличието на човешки
капитал с добре развити умения в областта на ИКТ, наличие на аналитични умения,
специфични професионални умения и др. Българските МСП изостават по отношение на
формирането на тези умения. Това обосновава и необходимостта от адекватни мерки,
насочени към формирането на такива умения и към по-бързата дигитална трансформация на
българските МСП.
Важна предпоставка за постигане на целите, поставени в тази област е изграждането на
подходяща инфраструктура. Широколентовата свързаност е от стратегическо значение за
конкурентоспособността, растежа, дигитализацията, развитието на дигитални умения и
иновации във всички сектори на икономиката, както и за социалното и териториално
сближаване в страната.
Свързването с високоскоростна връзка на държавните и публичните институции в селски
райони е предпоставка не само за развитието и достъпа до онлайн услуги на местните
институции, но и за по-големи възможности за хората и предприятията. Това ще преодолее
тенденциите за изолиране на населението от икономическия, социалния и културния живот на
страната. Чрез осигуряване на свръхвисокоскоростна инфраструктура и свързаност на
приемлива цена, в изоставащите райони, използването на интернет ще бъде значително
улеснено и насърчавано за използване на от местните предприятия за прилагането на нови
бизнес стратегии и модели, както и за разработване на нови цифрови услуги.
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Инфраструктурата, която интегрира физически и цифрови аспекти е от решаващо значение за
осигуряването на следващата вълна от иновации и икономически растеж.”.

Мярка 4.1 Насърчаване на дигитализацията на МСП
Идентифицирани

Необходимост от дигитализация на МСП и насърчаване на

потребности

тяхната

конкурентоспособност

чрез

въвеждане

на

ИКТ

решения в дейността им.
Стратегическа цел

Българските МСП да осъзнават важността и да се възползват от
наличните възможности за внедряване на ИКТ и дигитални
технологии с цел осъществяване на дигитална трансформация на
дейността.

Специфични цели

Увеличаване на дела на МСП, които въвеждат ИКТ технологии за
повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаване на
системи за управление на нови бизнес модели.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.
Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.
Концепция Индустрия 4.0.
Концепцията за развитие на изкуствения интелект България до 2030
г.

Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП, които използват ИКТ за повишаване
на тяхната конкурентоспособност, създаване на системи за
управление на нови бизнес модели, решения за киберсигурност и
сигурност на данните.
Увеличаване

на

производителността

на

труда

и

конкурентоспособността на МСП.

Конкретни действия:
1) Въвеждане на дигитални технологии, софтуер, решения за електронна търговия, дигитални
приложения и прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и сигурност на
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данните.
2) Подкрепа

на

МСП

за

въвеждане

на

ИКТ

като

системи

за

управление

на

взаимоотношенията с клиенти (CRM), системи за планиране на ресурсите на
предприятието (ERP), системи за информационна сигурност, дигитализация на процесите,
когнитивни технологии, специализирани софтуерни пакети и др.
3) Подкрепа за МСП чрез въвеждане на дигитални технологии и софтуерни продукти за
автоматизация и роботизация на производствените процеси, технологии за комуникация и
дистрибуция и др. в селското стопанство.

Мярка 4.2 Подкрепа за дигиталната трансформация на индустриалните МСП
Идентифицирани

Необходимост

от

ускоряване

на

процеса

на

дигитална

потребности

трансформация на МСП в индустриалните сектори.

Стратегическа цел

Българските МСП да осъзнават важността и да се възползват от
наличните възможности за внедряване на ИКТ и дигитални
технологии с цел осъществяване на дигитална трансформация на
дейността.

Специфични цели

Въвеждане

на

нови

дигитални

технологии

и

машини

в

производството в индустриалните МСП.
Въвеждане на технологии и софтуер, водещи до намаляване на
енергийната интензивност на МСП в индустрията.
Внедряване на модерни ИКТ решения и софтуер за управление на
процесите.
Насърчаване използването на системи за киберсигурност и решения
за сигурност на данните.
Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.
Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.
Концепция Индустрия 4.0.
Концепцията за развитие на изкуствения интелект България до 2030
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г.
Очаквани резултати

Повишаване на конкурентоспособността на индустриалните МСП
чрез дигитализация.
Подкрепа за дигиталната трансформация на индустриалните МСП
за намаляване на енергийната интензивност на производството.
Насърчаване на индустриалните МСП да въвеждат ИКТ решения,
киберсигурност и решения за сигурност на данните.

Конкретни действия:
1) Подкрепа за дигиталната трансформация на МСП в индустриалните сектори на
икономиката чрез въвеждане на нови дигитални технологии и машини в производството.
2) Намаляване на енергийната интензивност на индустриалните МСП чрез въвеждане на
технологии, софтуерни решения и системи за управление на производствените процеси.
3) Внедряване на модерни ИКТ решения, системи за киберсигурност и решения за
съхранение на данните и др.

Мярка 4.3 Подкрепа за придобиване на дигитални умения
Идентифицирани

Необходимост от засилване на дейността на МСП в областта на

потребности

формирането на дигитални умения.
Необходимост от непрекъсната оценка и наблюдение на
потребностите от обучение за точно и навременно определяне
на нуждите от обучение в МСП.

Стратегическа цел

Българските МСП да се възползват от наличното търсене на умения
и да участват активно в системата на професионалното образование
и обучение за подобряване и повишаване на нивото на уменията и
компетентностите. Насърчаване на дуалното обучение (обучение
чрез работа) по професии и специалности, свързани с дигиталните
технологии

и

STEM

(природните

науки,

технологиите,
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инженерството и математиката).
Специфични цели

Увеличаване на дела на МСП, които инвестират в обучения за
формиране / развиване на дигиталните умения на своите служители.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.
Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.
Концепцията за развитие на изкуствения интелект България до 2030
г.

Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП, които инвестират в обучения за
дигитални умения.
Намаляване на разликите по отношение на владеенето на дигитални
умения в МСП в България и тези в ЕС-27.

Конкретни действия:
1) Извършване на редовни оценки на потребностите от обучение за точно определяне на
целевите групи за обучение и техните специфични потребности (вкл. потребности от
умения, свързани с дигитализацията).
2) Внедряване на дигитални/онлайн приложения и аналитични решения в процеса на
мониторинг и непрекъсната оценка на потребностите от обучение във всички
професионални области.
3) Провеждане на обучения за МСП за подобряване на формирането на необходимите умения
в областта на дигитализацията, ИКТ, киберсигурността и в други области, които са
специфични за дейността на МСП.

Мярка 4.4 Насърчаване на участието на МСП в дуално обучение (обучение чрез
работа)
Идентифицирани

Необходимост от насърчаване на прилагането на дуалното

потребности

обучение (обучение чрез работа) в България и участието на
МСП в процеса на включване на ученици в практически
обучения.
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Стратегическа цел

Българските МСП да се възползват от наличното търсене на умения
и да участват активно в системата на професионалното образование
и обучение за подобряване и повишаване на нивото на уменията и
компетентностите. Насърчаване на дуалното обучение (обучение
чрез работа) по професии и специалности, свързани с дигиталните
технологии

и

STEM

(природните

науки,

технологиите,

инженерството и математиката).
Специфични цели

Подкрепа за участие на работодателите в процеса на дуалнo
обучение.
Поддържане на информационна база данни на работодателите,
които наемат и обучават ученици, младежи и лица над 29-годишна
възраст в дуална форма на обучение (обучение чрез работа).
Повишаване на квалификацията на работната сила и осигуряване на
плавен преход от обучение към работа.

Връзка

със

съответните Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

стратегически документи и (ПКИП) за програмния период 2021-2027 г.
политики за интервенции

Програма Развитие на човешките ресурси (ПРЧР) за програмния
период 2021–2027 г.
Програма за наука и образование за интелигентен растеж (ПНОИР)
за програмния период 2021-2027 г.

Очаквани резултати

Увеличаване броя на предприятията, участващи в процеса на
дуално обучение.
Увеличаване броя на регистрираните предприятия, вкл. МСП, в
информационната база данни на работодателите, които наемат и
обучават младежи и лица над 29-годишна възраст чрез дуално
обучение.
Нарастване на дела на обучаващите се ученици в дуална форма на
обучение.
Увеличаване

дела

на

обучаемите

с

придобита

степен

на

професионална квалификация.
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Конкретни действия:
1) Последващо развитие и поддържане на информационна база данни на работодателите,
които отговарят на изискванията за участие в партньорства за дуално обучение (обучение
чрез работа) с цел насърчаване, популяризиране и подкрепа на дуалното обучение в
България.
2) Подкрепа на МСП за предоставяне на дуално обучение. Насърчаване на МСП, които
предоставят дуално обучение, в процеса на участието им в програми с национално и
европейско финансиране.
3) Отличаване на активни МСП работодатели в областта на дуалното обучение на ученици,
младежи и лица над 29-годишна възраст. Учредяване и връчване на годишни награди за
МСП работодатели с постижения в областта на дуалното обучение.
4) Учредяване на бранд/търговска марка на дуалната система на обучение, който да отличава
всички работодатели, които участват успешно в нея.

Мярка 4.5 Въвеждане на стандарти и процедури за валидиране на
придобитите умения
Идентифицирани

Необходимост от онлайн инструменти за оценка на нивото на

потребности

развитие на ключовите умения и компетентности.
Необходимост от установени стандарти и процедури за
валидиране на придобитите умения след завършване на
обучение.

Стратегическа цел

Българските МСП активно да повишат квалификацията на своите
служители чрез предоставяне на вътрешнофирмени обучения и
осигуряване на повече възможности за онлайн обучения.

Специфични цели

Въвеждане на система за оценка и валидиране на уменията, които
са в основата на конкурентоспособността, експорта и бизнес
резултатите на МСП.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции

Нова индустриална стратегия за Европа.
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Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г.
Очаквани резултати

Увеличаване на дела на МСП, които са оценили и валидирали
онези уменията на персонала си, които са основата на тяхната
конкурентоспособност,

експортна

ориентираност

и

бизнес

резултати.
Повишаване

на

производителността

на

труда

и

конкурентоспособността и подобрени бизнес резултати на МСП.

Конкретни действия:
1) Изготвяне на списък с ключови умения, които са определящи за конкурентоспособността,
експорта и бизнес резултатите на МСП.
2) Разработване на методология и инструменти за проверка (в сътрудничество с национално
представителните работодателски организации и браншовите организации, МСП, висши
училища, и др.) за оценка и валидиране на уменията на персонала на МСП, придобити чрез
учене чрез практикуване, неформално обучение, завършено образование, самостоятелно
обучение и др., които ще се използват от работодателите и служителите на МСП.
3) Разработване на уеб-базирани инструменти и решения за оценка на ключовите умения.
Разработване на електронно съдържание на онлайн инструменти за оценка на нивото на
ключовите умения и компетентности.
4) Разработване на стандарти и процедури и на сертификационна система на национално
ниво (в сътрудничество с национално представителните работодателски организации и
браншови организации, МСП, висши училища и др.) за валидиране на ключови умения и
компетентности.

Мярка 4.6 Разработване на платформа и инструменти за електронно
обучение и насърчаване на онлайн базирани обучения за МСП
Идентифицирани

Необходимост от платформи и курсове за електронно обучение

потребности

за предоставяне на обучение по всяко време и на всяко място,
на достъпна цена и с гарантирано качество.

Стратегическа цел

Българските МСП активно да повишават квалификацията на своите
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служители чрез предоставяне на вътрешнофирмени обучения и
осигуряване на повече възможности за онлайн обучения.
Специфични цели

Увеличаване на дела на МСП, които предоставят електронни
обучения на своите служители и ръководители.

Връзка

със

съответните Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Нова индустриална стратегия за Европа.
Увеличен дял на МСП, които предоставят обучения на своите
служители.
По-висока степен на включване в ученето през целия живот в
България.

Конкретни действия:
1) Разработване и създаване на образователна уеб платформа (платформа за електронно
обучение) и електронно съдържание на съответните курсове в области, които са важни за
конкурентоспособността на МСП, както в хоризонтални, така и в специфични за дейността
им области.
2) Разработване на програми за курсове на обучение (вкл. учебни модули и курсове,
предварителни условия / изисквания, график, методи на преподаване, възможности за
сертифициране и др.) и провеждане на информационни кампании.
3) Провеждане на обучения: постоянни онлайн обучения по основни умения и редовни
онлайн
обучения
за
комплексни
умения
с
помощ
от
преподавател.
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Област на въздействие 5: По-добро регулиране и бизнес среда
Политиката на ЕС за по-добро регулиране цели да превърне Европа в най-конкурентната и
динамична икономика, основана на знанието, в световен мащаб. Целта на правилата за подобро регулиране е да гарантират, че законодателството отчита състоянието на бизнеса, че се
основава на обективни факти и задълбочена оценка на въздействието, както и че
регулаторната тежест за МСП е сведена до минимум. По данни на индекса „Правене на
бизнес“ (Doing Business), България отчита известен напредък в постигането на по-добра
регулаторна рамка, но има забавяне в подобряването на определени аспекти на бизнес
средата. По-голямата част от българските МСП продължават да считат, че административните
процедури и бюрокрацията възпрепятстват икономическата дейност. Ето защо са необходими
конкретни политики, особено по отношение на ефективното прилагане на МСП-теста, както и
намаляването на административната тежест за предприятията и опростяването на правилата и
процедурите.

Мярка 5.1 Предоставяне на дигитални услуги за МСП
Идентифицирани

Необходимост от допълнително въвеждане на електронни

потребности

услуги за МСП.
Необходимост от предоставяне на електронни услуги и
осигуряване на възможности за осъществяване на електронни
разплащания към публични органи.
Необходимост от внедряване на инструменти за ИКТ за поефективна комуникация и сътрудничество между отделните
структури на държавната администрация (G2G) в подкрепа на
повсеместното прилагане на принципа „само веднъж“.

Стратегическа цел

Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое
разположение

единна

информационна

точка

и

подобрен

консултативен процес.
Специфични цели

Намаляване на времето и разходите за административни услуги и
процедури.
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Въвеждане на принципа „дигитално по подразбиране“2.
Повсеместно прилагане на принципа „само веднъж“3.
Дигитализация на административните услуги.
Подобряване

на

взаимодействието

между

институциите

на

капиталовия пазар, участващи в съответните процеси, чрез
дигитализация, автоматизация и интеграция на системи и бази
данни.
Връзка

със

съответните Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление

стратегически документи и в Република България 2019–2023 г.
политики за интервенции

Национална програма „Цифрова България 2025“ и пътна карта към
нея.
Дигитална трансформация на България за периода 2020-2030 г. –
национален

стратегически

документ

за

политиката

по

дигитализация.
Очаквани резултати

Подобрени дигитални услуги за МСП и предприемачи и обмен на
данни между институциите.
Повсеместно прилагане на принципа „дигитално по подразбиране“
за намаляване на административната тежест чрез превръщането на
дигиталното предоставяне на услуги в инструмент по подразбиране
за държавната администрация.

Конкретни действия:
1) Въвеждане на по-широк пакет от дигитални услуги за предприятията, особено на местно
ниво в общините, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и
други.
2) Осигуряване на възможности за електронни разплащания от предприятията към
публичните органи.

Дигитално предоставяне на услуги като предпочитан вариант чрез единна точка за връзка.
Гарантиране, че гражданите и предприятията предоставят една и съща информация на държавната
администрация само веднъж.
2
3
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3) Разработване на ИКТ инструменти за по-ефективна комуникация и сътрудничество между
отделните публични органи (G2G) за подпомагане на повсеместното прилагане на
принципите „дигитално по подразбиране“ и „само веднъж“.
4) Разработване на система за единна входна точка за осигуряване на съвместимост и
взаимодействие между системите на Комисия за финансов надзор, Централен депозитар и
Българска фондова борса.

Мярка 5.2 Подкрепа за по-добра свързаност на МСП: създаване на мрежа на МСП
и подобрен консултативен процес
Идентифицирани

Необходимост от допълнително развитие, популяризиране и

потребности

актуализиране на единната информационна точка.

Стратегическа цел

Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое
разположение

единна

информационна

точка

и

подобрен

консултативен процес.
Специфични цели

По-добре

информирани

МСП

относно

промени

в

законодателството, вкл. по-систематична и актуална информация
относно изискванията и процедурите за започване на бизнес и
осъществяване на стопанска дейност.
Подобрена свързаност на МСП в национален и международен
план.
Подобрен процес на консултиране с МСП по отношение на
политическата и стратегическата рамка, както и приложимото
законодателство.
Връзка

със

съответните Актуализирана

Стратегия

за

развитие

на

стратегически документи и електронното управление в Република България 2019–2023 г.
политики за интервенции

Национална програма „Цифрова България 2025“ и пътна карта
към нея.
Дигитална трансформация на България за периода 2020-2030 г. –
национален

стратегически

документ

за

политиката

по
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дигитализация.
Очаквани резултати

По-добре информирани МСП относно промените и процедурите в
законодателството.
Подобрено сътрудничество между МСП в национален и
международен план.
Подобрен процес на консултиране с МСП по отношение на
разработването на политики и законодателство, които имат пряко
отношение към тях.
Законодателство, което е по-добре адаптирано към крайните
потребители.

Конкретни действия:
1) Развитие и популяризиране на единна точка за информация относно предстоящи и
скорошни законодателни промени, изисквания, процедури и др. с представители на МСП.
2) Популяризиране на платформи за сътрудничество между МСП в национален и
международен план – Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и др.
3) Актуализиране на Бизнес наръчника за МСП с по-подробна информация за: започване на
бизнес, бизнес операции, човешки ресурси, счетоводство и отчет, финансиране, търговска
дейност, защита на личните данни, обществени поръчки, НИРД, строителство, промяна в
структурата на бизнеса, прекратяване на стопанска дейност, трансгранична търговия и
операции и др.

Мярка 5.3 Популяризиране на ролята на Посланика на МСП (SME Envoy)
Идентифицирани

Необходимост

потребности

представителство на интересите на МСП.

Стратегическа цел

Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое
разположение

от

единна

подобрен

консултативен

информационна

точка

процес

и

и

подобрен

консултативен процес.
Специфични цели

Подобряване на достъпа на МСП до информация за програми и
инициативи.
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Подобряване на диалога с МСП по въпроси, отнасящи се до
регулаторната рамка.
Идентифициране и насърчаване на добри европейски практики в
политиката за МСП и предприемачеството.
Връзка

със

съответните Национална програма за реформи на Република България.

стратегически документи и
политики за интервенции

Национална програма за развитие: България 2030.
Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (Small Business Act)
План за действие за МСП на Посланиците на МСП на ЕС
Отчитане на интересите на българските МСП при разработването

Очаквани резултати

на политики на европейско и национално ниво.
Конкретни действия:
1) Подобряване на достъпа на МСП до информация за програми и инициативи, които имат
въздействие върху тях.
2) Подобряване

на

диалога

с

МСП

по въпроси,

засягащи

регулаторната

рамка.

Осъществяване на консултативни процедури с по-активно представителство на МСП.
3) Засилване на публичния диалог между организациите на МСП и институциите, чиито
действия могат да окажат влияние върху дейността на МСП. Организиране на „Мрежа на
МСП“ в държавната администрация, съставена от звената за контакт с МСП във всички
министерства, провеждащи политики, които имат отношение към МСП, с цел повишаване
на осведомеността за проблемите на МСП и периодично обсъждане на инициативите,
насочени към тях.
4) Идентифициране и насърчаване на добри практики в политиката за МСП и в областта на
предприемачеството, реализирани в рамките на различни инициативи и програми.
5) Изготвяне на доклади по различни теми, свързани с МСП на европейско, национално и
регионално ниво.

51

Мярка 5.4 Подобряване на бизнес средата за МСП
Идентифицирани
потребности

Необходимост от намаляване на административната тежест.
Необходимост от подобряване на административните услуги в
следните области: получаване на разрешително за строеж;
регистриране

на

присъединяване

имот,
към

особено

на

общинско

електроразпределителната

ниво;
мрежа;

прилагане на договорни клаузи; участие на МСП в обществени
поръчки; кандидатстване на МСП за европейско и национално
финансиране.
Необходимост от изграждане на административен капацитет в
администрацията за оценка на въздействието и прилагане на
МСП-тест.
Стратегическа цел

Подобряване на регулаторната рамка за МСП чрез намаляване на
административната тежест и опростяване на административните
процедури.

Специфични цели

Осигуряване на подходяща регулаторна и административна рамка
за МСП чрез прилагане на принципа „Мисли първо за малките“
Развиване на капацитет за извършване на оценки на регулаторното
въздействие на политики, засягащи МСП.
Развитие и продължаване на стриктното прилагане на принципа
„Мисли първо за малките“
Повсеместно прилагане на принципа „само веднъж“.
Въвеждане на принципа „мълчаливо съгласие“.

Въвеждане на принципа „един за един“ - the “one-in, one-out”
(OI-OO) principle (въвеждане на нов нормативен акт само при
отмяна на вече съществуващ).
Коригиране

на

регулаторната

рамка

и

ограничаване

на

административната тежест.
Намаляване на броя на процедурите, времето и разходите за МСП,
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особено по отношение на получаване на разрешително за строеж;
регистриране на имот, особено на общинско ниво; присъединяване
към електроразпределителната мрежа; прилагане на договорни
клаузи;

участие

в обществени поръчки; кандидатстване за

европейско и национално финансиране.
Преглед и анализ на регулаторната рамка, засягаща МСП.
Връзка

със

съответните Стратегия за развитие на държавната администрация.

стратегически документи и
политики за интервенции

План за действие с мерки, насочени към основните проблемни
области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.
Национална програма за реформи за Република България.
Национална програма за развитие: България 2030.

Очаквани резултати

Намалена тежест и опростено законодателство за МСП. Прилагане
на принципа „мълчаливо съгласие“.
Опростени административни процедури.
Намаляване на броя, времето и разходите за административни
услуги и административни процедури.
Минимална административна тежест за предприятията.
Цялостно включване на МСП-теста като елемент в периодичната
оценка на законодателството и прилагането му по отношение на
всички

изменения

в

настоящото

и

предложения

за

ново

законодателство.
Конкретни действия:
1) Извършване на оценка на въздействието. Развитие на капацитета на централната
администрация за извършване на оценки на въздействието и за оценяване на ефекта на
законодателни предложения върху разходите за МСП. Идентифициране на съществуващи
законодателни разпоредби, които представляват особена тежест за МСП.4
2) Намаляване на административните процедури, времетраенето за изпълнение и разходите
Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. България. ПМС № 301 от
14.11.2016 г.
4
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за: получаване на разрешително за строеж; регистриране на имот, особено на общинско
ниво; прилагане на договорни клаузи; присъединяване към електроразпределителната
мрежа.

Мярка 5.5 Улесняване на участието на МСП в обществени поръчки
Идентифицирани

Необходимост от специфични знания и капацитет за участие на

потребности

МСП в обществени поръчки.

Стратегическа цел

Намаляване на административната тежест при участието на МСП в
обществени поръчки.

Специфични цели

По-добре

подготвени

МСП

за

процеса

на

електронно

кандидатстване.
Намаляване на времето, необходимо за подготовка и на сложността
на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Лесен достъп на МСП до информация за процедури за възлагане на
обществени поръчки.
Осигуряване на онлайн ресурси за обучение за кандидатстване по
обществени поръчки.

Разработване на практики за възлагане на обществени поръчки,
подходящи за МСП.
Връзка

със

съответните Стратегия за развитие на държавната администрация.

стратегически документи и
политики за интервенции
Очаквани резултати

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в
България за периода 2014-2020 г.
Намалена тежест и опростена процедура за възлагане на
обществени поръчки.
Поддържане на високо ниво на публичност и прозрачност на
обществените поръчки.
Подобряване на бизнес средата чрез насърчаване на конкуренцията
и създаване на повече възможности за МСП.

Конкретни действия:
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1) Повишаване на осведомеността на МСП относно състоянието на пазара на обществените
поръчки в България. Извършване на анализ и обработка на данни за правилата и
процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. брой на обществените поръчки,
брой на възлагащите органи, брой на изпълнителите, дял на поръчките с европейско
финансиране, брой на обществените поръчки според предмета – доставка на стоки,
предоставяне на услуги, строителство - брой и стойност на договорите, дял на обжалваните
процедури и забелязани нередности.
2) Създаване на устойчив административен капацитет и допълнително развиване на уменията
и компетентностите, както и на знанията и разбирането на договарящите органи, с цел
гарантиране на ефикасността и ефективността на спецификациите на тръжната
документация, професионална оценка на тръжните оферти, а по този начин - и оптимален
подбор на МСП доставчиците.
3) Развитие на капацитета на МСП за кандидатстване по процедури за възлагане на
обществени поръчки чрез уеб-базирани обучения с видео съдържание.
4) Непрекъснато увеличаване на публичността и прозрачността на обществените поръчки,
интегриране на интернет страници със съответната информация на местно и централно
ниво в единна уеб платформа, осигуряване на съответствие с приетите стандарти при
отчитане на изпълнението на проекти и резултати по програми, финансирани от ЕФ.

Мярка 5.6 Втори шанс, забавени плащания и насърчаване наследяването на
бизнес
Идентифицирани

Необходимост от изграждане на среда, в която предприемачите,

потребности

изпитващи затруднения, могат бързо и лесно да закрият
фалирало предприятие и да открият ново.
Необходимост от промяна в обществените нагласи към
даването на втори шанс на предприемачите; по-толерантно и
подкрепящо

общество

към

предприемачите,

изпитващи

затруднения и закриващи предприятия.
Необходимост от защита на МСП от фалит или проблеми с
ликвидността поради забавяне на плащания към тях от
държавната администрация и бизнес партньори.
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Необходимост от насърчаване наследяването на семеен бизнес.
Стратегическа цел

Българските МСП да разполагат с лесни за следване процедури по
откриване

на

предприятие,

прекратяване

на

дейността

на

предприятие, както и да срещат разбиране и подкрепа от
обществото при предоставяне на втори шанс за предприемачите.
Специфични цели

Намалено време и разходи за закриване на предприятиe.
Увеличаване на степента на подкрепа за даването на втори шанс.
Намаляване на забавянето на плащания от бизнеса към бизнеса и от
държавата към бизнеса.
Предпазване на МСП от затруднения поради забавени плащания
чрез насърчаване на алтернативни източници на финансиране за
МСП – факторинг, форфетинг и др.
Насърчаване на наследяването на МСП.

Връзка

със

съответните Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA)

стратегически документи и

Закон за малките и средните предприятия (ЗМСП)

политики за интервенции
Очаквани резултати

Намалено време и разходи за закриване на предприятие.
Увеличаване на степента на подкрепа за предоставянето на втори
шанс за предприемачите.
Укрепване на рамката за процедури по несъстоятелност.
Намаляване на забавянето на плащания от бизнеса към бизнеса и от
държавата към бизнеса.
Предпазване на МСП от затруднения поради забавени плащания
чрез насърчаване на алтернативни източници на финансиране за
МСП – факторинг, форфетинг и др.
Насърчаване наследяването на бизнес.

Конкретни действия:
1) Изменения в правната рамка за намаляване на времетраенето и разходите по закриване на
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предприятие и укрепване на рамката за процедури по несъстоятелност.
2) Подобряване на законодателството и стартиране на публично обсъждане за промяна на
обществените нагласи към страха от провал и степента на подкрепа за предоставяне на
втори шанс.
3) Изменения на законодателството с цел предотвратяване забавянето на плащания от
държавата към бизнеса и от бизнеса към бизнеса.
4) Предпазване на МСП от затруднения поради забавени плащания чрез насърчаване
използването на алтернативни източници на финансиране – факторинг, форфетинг и др.
5) Насърчаване на наследяването на бизнес.

Област на въздействие 6: Околна среда
Наскоро приетата Европейска зелена сделка (2019 г.) представлява пътна карта по инициатива
на Европейската комисия в отговор на ангажиментите на ЕС във връзка с изменението на
климата. Европейската зелена сделка потвърждава, че постигането на неутрална по отношение
на климата и кръгова икономика изисква пълна мобилизация на индустрията, вкл. МСП.
Въпреки че европейската индустрия вече е поставила началото на промяната, тя остава
зависима от количеството обработени суровини, които се извличат, търгуват и преработват в
стоки, а накрая се изхвърлят като отпадък или емисии. В рамките на ЕС 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. Също така кръговата икономика предлага голям потенциал
за нови дейности и работни места. България трябва да гарантира спазването на текущите си
ангажименти по законодателството на ЕС, свързани с управлението на отпадъците,
енергийната ефективност, контрола върху замърсяването и др. МСП имат важна роля за тези
усилия, които са частично свързани с различни разрешителни и които ще се осъществят с
помощта

на

национални,

регионални

и

общински

програми.

В

момента

обаче

преобладаващите настроения сред МСП са насочени основно към разходите, а не към ползите.
Ето защо са необходими политики и интервенции, които да подпомогнат преориентирането на
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начина на мислене, така че МСП да възприемат кръговата икономика, ресурсната ефективност
и опазването на околната среда като възможност, двигател на растеж, инвестиции и износ,
както и потенциал за създаване на добавена стойност.

Мярка 6.1 Подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на МСП и
увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници
Идентифицирани

Необходимост от насърчаване и подкрепа за прехода на МСП

потребности

към нисковъглероден модел на развитие и дейност чрез
преосмисляне и подобряване на тяхната енергийна ефективност
и ресурсна продуктивност (т.е. степен на ефективност на
използването на материалните ресурси за производството на
богатство).
Необходимост от насърчаване и подкрепа на МСП за
включване в тяхната дейност на възобновяеми енергийни
източници.

Стратегическа цел

Българските МСП да подобряват своята ресурсна ефективност и
енергийна интензивност, както и да бъдат насърчавани да използват
повече възобновяеми енергийни източници, за да допринесат за
постигане на климатична неутралност на страната до 2050 г.

Специфични цели

Увеличаване на броя на МСП, които са предприели мерки за
ресурсна ефективност, вкл. ефективно използване на водата като
ресурс.
Увеличаване на броя на МСП, които са подобрили енергийната си
интензивност.
Увеличаване на броя на МСП, които използват възобновяема
енергия.

Връзка

със

съответните Национална програма за развитие

стратегически документи и
политики за интервенции

Национална програма за реформи
Национален план за управление на отпадъците
Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика за
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периода 2021-2027 г.
Национален план в областта на енергетиката и климата
Стратегия на ЕС за интегриране на енергийната система
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и
план за действие
Очаквани резултати

Подобрена ресурсна ефективност на МСП.
Подобрена енергийна интензивност на МСП.
Увеличено използване на възобновяема енергия в МСП.

Конкретни действия:
1) Подкрепа за подобряване на енергийната интензивност в МСП. Укрепване на мрежата на
енергийните одитори.
2) Подкрепа за подобряване на ресурсната/материалната ефективност и цялостен преход към
постигане на кръгов модел в МСП. Подобряване на ефективността на използване на водата
като ресурс в МСП и насърчаване повторното й използване. Създаване на мрежа на
ресурсни одитори.
3) Подкрепа за увеличаване използването на различни видове възобновяема енергия от МСП
в съответствие с добрите европейски практики (соларна, вятърна, водна, системи на
биомаса и когенерационни системи и др.).

Мярка 6.2 Популяризиране и въвеждане на сертифициране по управление на
околната среда за МСП
Идентифицирани

Необходимост от насърчаване на МСП за внедряване на

потребности

системи за управление на околната среда като Схемата на ЕС за
управление по околна среда и одит (EMAS) и стандартите за
управление ISO 14001, ISO 9001 и ISO 5001.

Стратегическа цел

Българските МСП да подобряват екологичните си показатели и да
възприемат производството и дистрибуцията на зелени продукти с
екомаркировката на ЕС.
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Специфични цели

Подкрепа за МСП в процеса по регистрация по Схемата за
управление по околна среда и одит (EMAS), както и сертифициране
по стандарти ISO 14001, ISO 9001 и ISO 5001.
Популяризиране на секторните добри практики за управление по
околна среда сред МСП в различни сектори.

Връзка

със

съответните Европейска зелена сделка на ЕС

стратегически документи и

Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа

политики за интервенции
Нова индустриална стратегия за Европа
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци
Очаквани резултати

Повишена информираност сред МСП за ползите от различните
видове сертифициране по околна среда и подобрен капацитет за
прилагане на Схемата за управление по околна среда и одит
(EMAS).
Хармонизиране на дейността на МСП от различни сектори със
секторните добри практики за управление по околна среда.

Конкретни действия:
1) Подкрепа на МСП за завършване на процеса по регистрация по Схемата на ЕС за
управление по околна среда и одит (EMAS)5, както и сертифициране по стандарти ISO
14001 (управление по околна среда)6, ISO 5001 (управление на енергията)7 и ISO 9001
(управление на качеството).
2) Избор и оказване на подкрепа на водещи проекти за регистрация по Схемата за управление
по околна среда и одит (EMAS) в приоритетни сектори за българската икономика.
3) Популяризиране на секторните добри практики за управление по околна среда8,
разработени от Съвместния изследователски център (JRC), като основни документи на ЕК
EMAS – Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година
относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и
одит (EMAS).
6
ISO 14001 – Система за управление по околна среда: инструмент за управление за предприятия и други
организации.
7
ISO 5001 – Система за управление на енергията.
8
Добри практики за управление по окола среда – документи, изготвени от Съвместния изследователски
център на ЕК за отделни сектори, заедно със секторни референтни документи.
5

60

за прилагане на екологични практики в даден сектор.
4) Насърчаване на култура на екологична отговорност сред МСП чрез изграждане на
капацитет и отличаване на предприятия с доказана екологична отговорност.

Мярка 6.3 Подкрепа за участието на МСП в стратегическите вериги на
стойността на Европейския съюз
В съответствие с неотдавна разработените политики на ЕС, а именно Европейска зелена сделка и
План за действие на ЕС за кръговата икономика, определени сектор*и се нуждаят от целенасочена
подкрепа от държавите-членки. Тези сектори са: електроника и ИКТ; акумулаторни батерии и
превозни

средства;

опаковки;

пластмаси;

текстилни

изделия;

строителство

и

сгради;

биоикономика (вкл. синя биоикономика).
Идентифицирани

Необходимост от насърчаване на включването на български

потребности

МСП в европейските вериги на стойността.
Необходимост от насърчаване на по-интензивна кръгова
активност на МСП като част от цялостния преход към ниски
въглеродни емисии и нисковъглеродна икономика.

Стратегическа цел

Българските МСП да се интегрират по-добре в европейските вериги
на стойността, особено в контекста на кръговата икономика.
Българските МСП да подобряват разбирането си за същността на
кръговата икономика и да прилагат нови кръгови модели.
Българските МСП да заемат мястото си в прехода към кръгова
икономика и да го използват като възможност за растеж,
инвестиции и износ.

Специфични цели

Подкрепа за превръщането на МСП в по-кръгово ориентирани и
конкурентоспособни

и

за

присъединяването

им

към

стратегическите вериги на стойността на ЕС.
Подкрепа за интегрирането на българските МСП, произвеждащи
продукти на биологична основа и на потенциални доставчици на
суровини в европейските вериги на стойността в биоикономиката
(напр.

чрез

Съвместната

структура

„Биотехнологични
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производства“ или приемникът й Европейско партньорство за
кръгова биоиндустрия в Европа).
Подкрепа

за

български

стартиращи

предприятия

в

синята

биоикономика, които проучват възможности за използване на
биологични запаси от българското Черноморие за продукти на
биологична основа (вж. Форум за синя биоикономика).
Връзка

със

съответните Европейска зелена сделка на ЕС.

стратегически документи и
политики за интервенции

План за действие на ЕС за кръговата икономика (CEAP).
Стратегия на ЕС за биоикономика.
Пътна карта на ЕС за биоикономика.
Нова индустриална стратегия на Европа.
Стратегия на ЕС за МСП.
Стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“.
Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

Очаквани резултати

Увеличаване на капацитета на МСП за участие в прехода към
кръгова икономика.
По-добро разбиране от българските МСП на икономическите
възможности и потенциала, които предоставя интеграцията в
европейските вериги на стойността в биоикономиката .

Конкретни действия:
1) Подкрепа на МСП за по-добро интегриране в европейските вериги на стойността в
контекста на кръговата икономика. Реализиране на целенасочени действия за повишаване
на кръговата активност на отделни МСП или вериги на стойността чрез въвеждане на
кръгови бизнес модели като:
а. заместване на първичните суровини с вторични;
б. преход към системи от продукти и свързаните с тях услуги;
в. функционална икономика (продажба на употребата, а не на продукта);
г.

реализиране на за индустриална симбиоза;

д. заместване на продукти или опаковки с такива на биологична основа;
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е. въвеждане на интелигентен/кръгов дизайн с цел по-добра повторна употреба,
възможност за ремонт и поправки, ефективност на материалите, увеличаване на
жизнения цикъл на продуктите;
ж.

производствени инициативи; и др.

2) Подкрепа на МСП за намаляване и заместване на използването на пластмаси в
производствените процеси (вкл. пластмасови опаковки) в съответствие с Европейска
стратегия за пластмасите в кръговата икономика. Подкрепа за адаптирането на МСП,
произвеждащи пластмаси за еднократна употреба, към производството на продукти на
биологична основа (за гарантиране на съответствие с Директива (ЕС) 2019/904 относно
намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда).
3) Подкрепа на МСП в сектора на биоикономиката (вкл. синята биоикономика) за достъп до
пазари и разработване на продукти на биологична основа.
4) Осъвременяване на регулаторната рамка в областта съвременните биотехнологии и
генетичните ресурси.

Мярка 6.4 Подобряване на капацитета на МСП във връзка с прехода към
кръгова и нисковъглеродна икономика
Идентифицирани

Необходимост от повишаване на капацитета на МСП, за да могат

потребности

да

изпълнят

своята

роля

в

прехода

към

кръгова

и

нисковъглеродна икономика.
Необходимост от насърчаване на МСП да се ангажират поактивно с разделното събиране и рециклирането на генерираните
от тях твърди битови отпадъци и други отпадъчни потоци.
Необходимост от насърчаване на МСП за ефективно използване
на ресурса вода при производствените процеси, включително
насърчаване повторното използване на водата и въвеждане на
затворени цикли в предприятията с цел пестене на вода.
Необходимост от насърчаване на МСП да започнат въвеждане на
нови кръгови модели.
Стратегическа цел

Българските МСП да се интегрират по-добре в европейските вериги
на стойността, особено в контекста на кръговата икономика.

63

Българските МСП да подобряват разбирането си за същността на
кръговата икономика и да

прилагат нови кръгови модели.

Българските МСП да заемат мястото си в прехода към кръгова
икономика и да го използват като възможност за растеж, инвестиции
и износ.
Специфични цели

Ангажиране на широк спектър от участници и бизнес посредници
(напр. национално представителни работодателски и секторни
организации, браншови камари и др.) в усилията за изграждане на
капацитет, насочени към МСП. Кръговите бизнес модели да бъдат
по-широко разпространени сред българските МСП.
Популяризиране в България на схемите за разширена отговорност на
производителя.
По-масово използване на кръгови вторични материали от МСП.
По-честа индустриална симбиоза между българските МСП.
Въвеждане на стимули за внедряването на нови технологии с цел
подобряване на ресурсната ефективност, включително по отношение
на водата като ресурс.

Връзка

със

съответните Национална програма за развитие

стратегически документи и
политики за интервенции

Национална програма за реформи
Национален план за адаптация към изменението на климата за
периода до 2030 г.
Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028
г.
Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика за
периода 2021-2027 г.
Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на сгради (ОСР) на територията на
Република България.
Национален план за действие за енергията от възобновяеми
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източници.
Очаквани резултати

По-добро включване в кръговата икономика.
Подобрени практики за рециклиране в МСП, които са най-големите
източници на отпадъци.
Цялостно по-ефективни и ефикасни схеми за разширена отговорност
на производителя в България, обхващащи повече отпадъчни потоци.
По-масово използване на вторични материали от българските МСП,
вкл. чрез по-честа индустриална симбиоза.

Конкретни действия:
1) Стартиране на поредица от програми за изграждане на капацитет на МСП в страната за:
- концепции на кръговата икономика;
- нови кръгови бизнес модели на регионално и местно ниво; и възможности за МСП в процеса
на преход към кръгова икономика;
- повишаване на кръговостта на определени вериги на стойността (с подкрепата на браншови
организации, секторните асоциации и бизнес посредници).
2) Подкрепа за ефективността и ефикасността на схемите за разширена отговорност на
производителя и включване в техния обхват на сектори, произвеждащи големи количества
отпадъци (напр. строителството).
3) Подкрепа на МСП и стартиращи предприятия за въвеждане на конкретни кръгови бизнес
модели като повторна употреба, възможност за ремонт и поправка, обратна логистика,
преработка (remanufacturing), индустриална симбиоза и др. Подкрепа за МСП в прехода от
продажбата на продукти към предоставянето на услуги.
4) Подкрепа на МСП за увеличаване на дела на разделно събираните и рециклираните
отпадъци на секторна база с конкретен акцент върху секторите, произвеждащи значителни
количества отпадъци (напр. строителство и разрушаване на сгради, обновяване на сгради и
др.). Стартиране на няколко пилотни проекта в различни сектори.
5) Подкрепа на МСП за подобряване на устойчивостта на използваните първични суровини и
увеличаване на дела на вторичните суровини в производствените процеси. Подкрепа на
МСП за ефективно използване на водата като ресурс при производствените процеси,
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включително насърчаване повторното използване на водата и въвеждане на затворени
цикли в предприятията с цел пестене на вода.
6) Стартиране на пилотен проект за индустриална симбиоза като един от кръговите бизнес
модели.

Мярка 6.5 Популяризиране на зелени продукти с екомаркировката на ЕС,
системата за проверка на екологичните технологии и кръговия дизайн
Идентифицирани

Необходимост от насърчаване на МСП да сертифицират своите

потребности

продукти и услуги по Схемата за екомаркировка на ЕС.
Необходимост от насърчаване на МСП да верифицират своите
технологии по Програмата за верификация на екологичните
технологии.
Необходимост от насърчаване на прехода на МСП към екодизайн
и кръгов дизайн.
Необходимост от насърчаване на МСП да произвеждат продукти
на

биологична

основа

като

заместители

на

продукти,

произведени от невъзобновяеми суровини.
Стратегическа цел

Българските МСП да подобряват екологичните си показатели и да
възприемат производството и дистрибуцията на зелени продукти с
екомаркировката на ЕС.

Специфични цели

Подкрепа на МСП в процеса по получаване на екомаркировката на
ЕС за зелени продукти.
Увеличаване на капацитета на МСП за преход към екологичен и
кръгов дизайн9.

Връзка

със

съответните Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци

стратегически документи и (като част от Националния план за управление на отпадъците 2021политики за интервенции

2028 г.).

Кръгов дизайн – става въпрос за продукти, бизнес модели, градове и линейни системи, които се
трансформират в кръгови.
9
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Очаквани резултати

Повишена информираност сред МСП за ползите от зелените
продукти, екомаркировката на ЕС, екологичния и кръговия дизайн, и
продуктовия отпечатък върху околната среда.
Повишен капацитет сред МСП за разработване и получаване на
екомаркировка на ЕС за зелени продукти.

Конкретни действия:
1) Подкрепа на МСП за сертифициране на продукти по Схемата за екомаркировка на ЕС.
2) Подкрепа на МСП за преход към екологичен и кръгов дизайн.
3) Подкрепа на МСП за замяна на продукти на основата на невъзобновяеми източници с
алтернативни продукти или продукти на биологична основа.
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Политики в отговор на COVID-19
По-голямата част от МСП бяха силно засегнати от икономическата стагнация и влошените
финансови условия, вкл. високите нива за забавени плащания. Неотдавнашната ситуация
(породена от Covid-19) разкри спешната необходимост от финансова подкрепа на МСП за
насърчаване на икономическата активност и намаляване на отрицателните последици от
икономическата криза. В отговор на това, Европейската комисия прие инструмента „Часът на
Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, което е от съществено значение
за изпълнението на мерки за подкрепа на МСП в национален мащаб.

Мярка 1 Осигуряване на подкрепа за платежоспособността на МСП и
стимулиране на частните инвестиции
1) Осигуряване на ликвидност чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти за
малките и средните предприятия, вкл. и за самонаети лица.
2) Осигуряване на финансови инструменти и друга подкрепа на МСП за намаляване на
отрицателните последици от забавени плащания в условията на криза.
3) Насърчаване участието на МСП и стартиращи предприятия да започнат производство на
нови продукти и услуги, както и за адаптирането на продукти с двойна употреба в отговор
на търсенето на пазара в условията на криза. Подкрепа на МСП за предоставянето на
иновативни производства в областта на фармацията, профилактиката на здравето,
лечението на заболявания и използването на нови технологии като бърз отговор на здравни
кризи.

Мярка 2 Подкрепа за внедряване на дигитални технологии за подпомагане на
дистанционната работа в МСП
Подкрепа на МСП за дистанционна работа по време на кризата.
1) Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за консултантски услуги по ИКТ
(разработване и поддръжка на ИKТ решения и др.) за подпомагане на МСП за
преструктуриране и автоматизиране на работните потоци, както и за дигитализация на
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дейността.
2) Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за необходимия ИКТ софтуер,
оборудване и устройства. Подобряване на инструментите и решенията за киберсигурност.

Мярка 3 Подкрепа за въвеждане на решения, насочени към промоция на
здравето, защита на здравето и профилактика на болести
Много МСП в определени икономически дейности не успяват лесно да се приспособят към
ограниченията по време на епидемични ситуации. Служителите им изпитват затруднения при
изпълнението на своите задължения с текущите условия на труд, помещения, устройства и т.н.
Неотдавнашната ситуация разкри необходимостта от приемане на нови решения, насочени към
промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести. Подобни нови решения ще
създават по-здравословна работна среда, позволява на служителите в икономически сектори като
„Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия“, „Здравеопазване“ и „Образование“ да
изпълняват задълженията си и да общуват с клиенти, пациенти и учащи по безопасен начин.
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на нови решения, насочени към
промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести, които да се
използват в икономически дейности, изискващи пряк контакт с клиенти в следните
сектори: „Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Хуманно здравеопазване и социална
работа“, „Образование“, както и от туристическите агенции, туроператорите и в други
дейности, свързани с резервации и сходни на тях услуги, и др.

Мярка 4 Подкрепа за дигитализацията на дейността на МСП от творческите
индустрии
По-голямата част от МСП от творческите индустрии са силно засегнати от ограниченията,
наложени от социалното дистанциране. Кризисната ситуация разкри необходимостта от
дигитализация, иновативни решения и нови продукти за ефективно адаптиране към
ограниченията, свързани с продължаващата и евентуални бъдещи епидемични ситуации. Подобни
иновации, нови продукти и дигитални решения ще подпомогнат увеличаването на капацитета за
онлайн разпространение и електронна търговия в сектора.
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на дигитални технологии
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(професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани
софтуерни продукти) за осигуряване на възможности за онлайн разпространение и
електронна търговия на продукти и услуги от МСП от творческите индустрии.
2) Провеждане на обучения за заети в творческите индустрии за повишаване на дигиталните
им умения.

Мярка 5 Подкрепа за укрепване на МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и
социална работа“
МСП в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ вкл. здравни заведения, лаборатории,
рехабилитационни центрове, центрове за лица със специални потребности, деца и хора с
увреждания и др. са засегнати в сериозна степен от ограниченията, наложени от социалното
дистанциране.
Неотдавнашната ситуация разкри необходимостта от създаване на по-голям брой МСП в сектора,
както и от модернизация, дигитализация, иновативни решения и нови продукти на
съществуващите МСП в сектора за ефективно адаптиране към ограниченията, свързани с
продължаващата и евентуални бъдещи епидемични ситуации. Подобно укрепване на МСП в
сектора ще повиши капацитета за предоставяне на услуги в областта на хуманното здравеопазване
и социалната работа в настоящите и евентуални сходни условия в бъдеще. Мярката е насочена към
подкрепа за МСП в трите големи групи лечебни заведения съобразно извършваната медицинска
дейност съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), а именно: лечебни заведения за
извънболнична помощ (амбулатории за първична или за специализирана медицинска помощ,
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, дентални центрове и др.),
лечебни заведения за болнична помощ (за активно лечение, за продължително лечение, за
рехабилитация и др.) и лечебни заведения, притежаващи определена специфика и особености
(център за спешна медицинска помощ, център за психично здраве, хоспис, домове за медикосоциални грижи, диализен център, тъканна банка и др. ).
1) Осигуряване на безвъзмездни средства и финансови инструменти за модернизация и
дигитализация на МСП и стартиращи предприятия в дейност „Хуманно здравеопазване и
социална работа“ – закупуване на професионално оборудване, обновяване на съоръжения,
придобиване на специализирани софтуерни продукти, разработване и внедряване на ИКТ
приложения и др.
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2) Провеждане на обучения за заети в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“
за повишаване на дигиталните им умения и др.
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Национални и регионални приоритетни сектори
Разработените приоритети, мерки и действия ще се изпълняват както на национално ниво,
като се вземат предвид всички приложими икономически дейности, така и на регионално
ниво, въз основа на секторната специализация посредством засилена подкрепа за МСП в
конкретни сектори в отделните области на страната. Секторната специализация е насочена
към насърчаване на развитието на по-високотехнологични производства и на услуги с
интензивно използване на знания. Тя предвижда също и укрепване на МСП в преработващата
промишленост, които са типични за отделните български региони.

Секторна и регионална специализация
Секторната специализация в Стратегията има за цел да насърчи трансформацията на МСП към повисокотехнологични производства и към услуги с интензивно използване на знания. В основата ѝ
са идентифицираните национални приоритетни икономически дейности, които включват:
Код по КИД

Икономическа дейност

№

Високотехнологични производства

C21

Производство на лекарствени вещества и продукти

C26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C20

Производство на химични продукти

C27

Производство на електрически произведения

C28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30

Производство на превозни средства, без автомобили

Е38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

J59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60

Радио- и телевизионна дейност

J61

Далекосъобщения

J62

Дейности в областта на информационните технологии

J63

Информационни услуги

M71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72

Научно-изследователска и развойна дейност

Средно към високотехнологични производства

Други производства

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания
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Развитието на тези приоритетни сектори по области показва наличието на ясно дефинирана
потребност от политики за насърчаване на стартиращите предприятия и увеличаване на броя на
високотехнологичните МСП и МСП с интензивно използване на знания на ниво област; още
повече че в някои области тези предприятия представляват незначителен дял от всички МСП.
Фигура 1 Настояща специализация по отношение на високотехнологичните производства и услугите с интензивно
използване на знания по области10

Източник: Собствена разработка

В периода 2008-2018 г. делът на българските предприятия във високотехнологичните
производства и услугите с интензивно използване на знания се е увеличил от 15,5% на 19,8%, като
се очаква увеличението да продължи и през следващите години. Делът на заетите в тези
икономически дейности се е увеличил аналогично - от 15,7% през 2008 г. на 18,6% през 2018 г.,
като има признаци за възможен ръст до 19,4% през 2020 г. Процентът в общата добавена стойност
от тези предприятия обаче, е значително по-висок - той се е увеличил от 22,3% на 26,6% за същия
период, а очакванията са през 2020 г. показателят да достигне 27,7%.

Следва да се има предвид, че картата е само с илюстративна цел – да покаже актуалната специализация
във всяка област. Цветовете и пропорционалните дялове не показват нивото на специализация, нито
големината на секторите.
10
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Всички тези наблюдения показват постепенно преструктуриране на българските МСП и пазара на
труда към високотехнологични и средно- към високотехнологични производства и услуги с
интензивно използване на знания. Независимо от това, структурата на българската икономика се
различава от тази на референтните страни11, както и на ЕС като цяло. Разликите спрямо
референтните стойности12 при услугите с интензивно използване на знания са много по-големи от
тези за високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства. Въпреки че е
необходимо тези производства да продължат да се развиват, до известна степен тяхното развитие е
сравнимо с конвергентната цел. Като цяло се наблюдава значително изоставане на услугите с
интензивно използване на знания в българските МСП13, което изисква да им бъде обърнато
специално внимание в политиките .
Фигура 2 Български предприятия в сферата на високотехнологичните и средно към високотехнологичните
производства и услугите с интензивно използване на знания: дял в общия брой, дял в общия брой заети лица и дял в
общата добавена стойност (%)

Източник: Справочник за България за 2019 г. към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA)

Поради това Национална стратегия за МСП за периода 2021-2027 г. поставя приоритет върху

Въз основа на задълбочен анализ на МСП, реализиран за целите на настоящата Стратегия, определените
като референтни страни със сходни икономики включват Унгария, Португалия, Гърция и Словакия.
Спецификите на сектора на МСП в България, както и неговото развитие през последните десетилетия (в
резултат както на политически фактори, така и на екзогенното подобряване на бизнес средата) са много
сходни с процесите, през които МСП в тези четири страни са преминали в миналото. Определените
критерии за сближаване означават, че е възможно и разумно да се очаква, че през следващото десетилетие
българските МСП ще продължат да се развиват и ще догонят предприятията в Унгария, Португалия, Гърция
и Словакия, при условие че бъдат предприети адекватни интервенции.
12
Разликата с референтната стойност се определя като несъответствието между разпределението на МСП в
България, от една страна, и това в референтните икономики, от друга, изразено в броя и процента на
предприятията, както и в броя и процента на заетите лица по икономически дейности (2-ри знак,
Статистически класификатор на икономическите дейности, КИД).
13
С изключение на услугите, свързани с ИКТ, при които резултатите са по-високи от референтните и чиято
най-нова динамика подсказва, че в средносрочен план има голяма вероятност за достигане на стойностите на
показателите на по-развитите държави-членки на ЕС.
11
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секторите във високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства и
услугите с интензивно използване на знания.
Взаимовръзката на Стратегията с ключовите европейски политики относно прехода на
икономиката към устойчивост, кръгова икономика и енергийна и ресурсна ефективност открои
като приоритетни националните дейности, попадащи в Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци
и Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци. В този смисъл, Стратегията има
амбицията да популяризира кръговата икономика сред МСП и да ги насърчи да постигнат
екологосъобразно, ефективно и устойчиво развитие, което ще доведе до устойчив икономически
растеж.
Секторната специализация на национално ниво се разглежда във връзка с неотдавнашното и
предстоящото преструктуриране на българската икономика и пазара на труда. В преработващата
промишленост се наблюдава преход към икономически дейности със сравнително по-висока
добавена стойност, което се очаква да продължи през периода 2021–2027 г. Високотехнологичните
услуги с интензивно използване на знания допринасят за около 6% от добавената стойност на
всички услуги през 2008 г., докато през 2019 г. тяхното значение за икономиката нараства до 13%
дял от всички услуги.
Като взема предвид посочените данни, Национална стратегия за МСП 2021–2027 г. е насочена към
постигането на следните цели:


Увеличаване на броя на МСП и тяхната конкурентоспособност във високотехнологичните
и средно- към високотехнологичните производства и високотехнологичните услуги с
интензивно използване на знания;



Увеличаване на добавената стойност на продуктите и услугите на МСП;



Подкрепа за наемане на квалифицирани човешки ресурси в МСП;



Подкрепа за технологична модернизация и дигитализация на МСП;



Насърчаване на МСП за прилагане на чисти технологии, включително кръгова икономика,
увеличаване на ресурсната и енергийната ефективност, водеща до устойчив растеж.

В допълнение към националните приоритетни дейности, Национална стратегия за МСП 20212027 г. включва и аспекти на регионалната политика. От анализа на регионалната специализация
са определени регионални приоритетни сектори на ниво област. По този начин Стратегията
изпълнява целта си да насърчи секторите с регионално значение, с висока концентрация на
предприятия, значителна добавена стойност и високата заетост в полза на регионалното
75

икономическо развитие. МСП в тези сектори ще бъдат насърчавани да повишават своята
конкурентоспособност и да постигнат устойчиво развитие. Регионалните приоритетни сектори по
области са определени въз основа на анализ и на базата на представения списък от икономически
дейности:
Код по КИД14

Икономическа дейност

C10

Производство на хранителни продукти

C11

Производство на напитки

C13

Производство на тъкани

C14

Производство на облекло

C15

C18

Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм
Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели; производство на изделия от
слама и материали за плетене
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23

Производство на изделия от други неметални минерални
суровини
Производство на основни метали

C16

C17

C24

C31

Производство на метални
оборудване
Производство на мебели

C32

Производство, некласифицирано другаде

C33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58

Издателска дейност

C25

изделия,

без

машини

и

Регионалната концентрация на високотехнологични производства и услуги с интензивно
използване на знания е изключително неравномерна с два ясно очертани полюса – област Софияград, абсолютният лидер и останалата част от страната, която изостава по отношение на броя на
заети лица, общи приходи и оборот на един служител в посочените дейности. В този смисъл,
секторната концентрация на МСП в областите в България показва, че са необходими целеви и
интензивни интервенции за насърчаване развитието на МСП във всички останали по-слабо
развити области на страната.
Важен аспект при определянето на по-нататъшната секторна специализация е междусекторната
Конкретни икономически дейности в рамките на всеки производствен отрасъл ще бъдат подкрепени от
съответни програми за финансиране съобразно правилата и обхвата на тези програми.
14
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рамка на българската икономика15, която разкрива основните секторни потребители на продуктите
на високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства и услугите с
интензивно използване на знания. По този начин е определена следната допълнителна
икономическа дейност: M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи; (поради настоящата икономическа роля на сектор „Строителство“ на национално и
регионално ниво, която допринася в значителна степен за търсенето на услугите на M71). От своя
страна, развитието на МСП в тази конкретна икономическа дейност би допринесло за
технологичното развитие на сектор „Строителство“, както и за по-високото качество на
инвестициите в инфраструктура, обществени сгради, екологични съоръжения и др. По този начин
включването на тези дейности с интензивно използване на знания (M71 Архитектурни и
инженерни дейности; технически изпитвания и анализи) в списъка с приоритетни икономически
дейности ще насърчи дигитализацията и модернизацията както на тези услуги, така и на
строителството, ще улесни внедряването на нови технологии, включително зелени технологии и
допълнително ще допринесе за развитието на услугите с интензивно използване на знания в
икономиката.
Тези взаимовръзки са в основата на определянето на потенциала за специализация във
високотехнологични производства и интензивни на знания услуги във всяка отделна област (въз
основа на актуалните национални приоритети), както следва:

Междусекторните връзки между високотехнологичните производства и услугите с интензивно използване
на знания са изведени от таблиците „Ресурс-използване“ за страната, съставени от НСИ. За допълнителна
информация вж. Задълбочен анализ на МСП в България, изготвен за целите на настоящата Стратегия.
15
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Район

Регионална специализация във
високотехнологични производства и интензивни на
знания услуги

Регионална специализация в други
сектори от преработващата промишленост

Специализация в сектори извън обхвата на
настоящата стратегия

Видин

C30 Производство на превозни средства, без
автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Враца

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C26 Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

Q86 Хуманно здравеопазване
I56 Ресторантьорство
F41 Строителство на сгради

Ловеч

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C31 Производство на мебели
C10 Производство на хранителни продукти
C16 Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
I55 Хотелиерство

Монтана

C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
J58 Издателска дейност

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F42 Строителство на съоръжения

Плевен

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

Q86 Хуманно здравеопазване
I56 Ресторантьорство
F41 Строителство на сгради

Северозападен

Северен централен
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Район

Регионална специализация в други
сектори от преработващата промишленост

Специализация в сектори извън обхвата на
настоящата стратегия

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване
C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване
C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Разград

C30 Производство на превозни средства, без
автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Русе

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Силистра

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F43 Специализирани строителни дейности

C26 Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
I55 Хотелиерство
F41 Строителство на сгради

Велико Търново

Габрово

Регионална специализация във
високотехнологични производства и интензивни на
знания услуги

Североизточен

Варна
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Район

Регионална специализация във
високотехнологични производства и интензивни на
знания услуги

Регионална специализация в други
сектори от преработващата промишленост

Специализация в сектори извън обхвата на
настоящата стратегия

Добрич

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F43 Специализирани строителни дейности

Търговище

C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване
C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство
F41 Строителство на сгради
Q86 Хуманно здравеопазване

Шумен

C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Бургас

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии
J63 Информационни услуги

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
I55 Хотелиерство
F41 Строителство на сгради

Сливен

C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните
технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Стара Загора

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение; C20 Производство на
химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Югоизточен
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Район

Регионална специализация в други
сектори от преработващата промишленост

Специализация в сектори извън обхвата на
настоящата стратегия

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C31 Производство на мебели
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Кърджали

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
F41 Строителство на сгради
Q86 Хуманно здравеопазване

Пазарджик

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C16 Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Пловдив

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F41 Строителство на сгради

Смолян

C27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение

C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и
изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство
F43 Специализирани строителни дейности
Q86 Хуманно здравеопазване

Хасково

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F43 Специализирани строителни дейности

Ямбол

Регионална специализация във
високотехнологични производства и интензивни на
знания услуги

Южен централен

81

Район

Регионална специализация във
високотехнологични производства и интензивни на
знания услуги

Регионална специализация в други
сектори от преработващата промишленост

Специализация в сектори извън обхвата на
настоящата стратегия

Благоевград

J62 Дейности в областта на информационните
технологии
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
J63 Информационни услуги

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C15 Обработка на кожи; производство на
обувки и други изделия от обработени кожи
без косъм

I55 Хотелиерство
F41 Строителство на сгради
Q86 Хуманно здравеопазване

Кюстендил

C27 Производство на електрически произведения
J58 Издателска дейност
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение

C15 Обработка на кожи; производство на
обувки и други изделия от обработени кожи
без косъм
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F43 Специализирани строителни дейности

Перник

C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване
C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство
F43 Специализирани строителни дейности
Q86 Хуманно здравеопазване

София област

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и
пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без
машини и оборудване

I56 Ресторантьорство
Q86 Хуманно здравеопазване
F43 Специализирани строителни дейности

София град

C26 Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение

Югозападен

C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки

I56 Ресторантьорство
F41 Строителство на сгради
F43 Специализирани строителни дейности
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На картите по-долу16 е представено допълнително проучване на актуалната и потенциалната
специализация по области, отчитаща горепосочените и всички други високотехнологични и среднокъм високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания.
Фигура 3 Актуална и потенциална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги

Източник: собствена разработка

Фигура 4 Специализация в средно към ниско и нискотехнологични производства

Следва да се има предвид, че картите са само с илюстративна цел – да покажат специализацията във всяка
област. Цветовете и пропорционалните дялове не показват нивото на специализация.
16
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Хоризонтални

политики:

насърчаване

на

иновациите

и

намаляване на информационната асиметрия
При разработването на политиките, насочени към развитието на МСП, е поставен специален акцент
върху насърчаването на иновациите и намаляването на информационната асиметрия. В настоящата
Стратегия този акцент е реализиран чрез съответните основни мерки във всички разработени
приоритети, които, от своя страна, са в пълно съответствие с всички други важни стратегически
документи в областта. В този смисъл, Стратегията за МСП има за цел да подобри предприемаческата
екосистема и цялостната конкурентоспособност (особено в по-слабо развитите райони, сектори и
видове предприятия) чрез удовлетворяване на специфични потребности на МСП и осигуряване на
тясна координация с политиката за интелигентна специализация. Очакванията са така да се постигне
съществен ефект на синергия, който да повлияе положително на сектора на МСП в дългосрочен план.
Въз основа на задълбочения анализ на МСП в България, беше установено че съществува сериозен
потенциал за подобряване на иновациите в много сектори и сфери. Ключов, в това отношение,
стратегически документ е „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС), който
допринася за развитие на потенциала за иновации в българската икономика. За да се ускори преходът
на българските предприятия към икономика на знанието и кръгова икономика, в настоящата
Стратегия са формулирани следните хоризонтални комплексни мерки на политиката: насърчаване на
зелената икономика и екоиновациите, повишаване на свързаните с иновации умения, провеждане на
обучения по иновационен процес и управление на иновациите.
Основна пречка за развитието на МСП е липсата на налична информация по всички въпроси на МСП,
свързани както с ежедневните им стопански дейности, така и с дългосрочните им стратегически
планове. Настоящата Стратегия изрично разглежда достъпа на МСП до информация чрез
формулиране

на

пълен

набор

от

действия
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във

всяка

област

на

въздействие.

Предпоставки за успешното изпълнение на Стратегията
Съществуват три основни предпоставки за успешното изпълнение на Стратегията за МСП, а именно:
 Успешното изпълнение на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
ИСИС е най-важният от всички свързани със Стратегията национални стратегически документи,
чиято цел е да повиши иновационния потенциал на предприятията. Решаващ фактор, който
може да повлияе на иновационната активност на предприятията обаче, е икономическият
растеж: вследствие на предишните икономически кризи нивото на иновациите в България се е
влошило значително. Следователно, ускоряването на иновационните процеси е свързано с
адекватното и навременно разпределяне на финансовите ресурси от страна както на публичните
власти, така и на частните инвеститори и качеството на инвестициите в иновации. Развитието на
иновациите, от своя страна, се очаква да повиши конкурентоспособността на МСП, поспециално тяхната интернационализация и експортна дейност, което пряко ще допринесе за повисоката ефективност и ефикасност на Стратегията за МСП.
 Развитие на формалната и неформалната институционална рамка, като върховенство на закона,
стабилна регулаторната рамка, свеждане до минимум на нерегистрираната икономика, избягване
на корупционни практики, добре функциониращи публични институции които определят
отношението и поведението на всички участници в икономическия живот,. Значимостта на
институционалната рамка произтича от факта, че тя оказва въздействие върху пазарните
правила, лоялността на конкуренцията и премахването на пречките за достъп на бизнеса
(особено на регионално ниво). Друг ключов фактор за ефективността и ефикасността на
изпълнението на Стратегията е по-нататъшното развитие на електронното управление.
 Транспортни услуги и инфраструктура: Транспортът е от изключителна значимост за
повишаване конкурентоспособността на икономиката, за обслужване на населението и в
частност на МСП. По-ниската степен на развитие на пътната инфраструктура в Северна
България в сравнение с Южна България оказва неблагоприятни ефекти на въздействие върху
демографските тенденции, затрудненият достъп до регионалните пазари на труда и др.
Колебанията в състоянието на водния път и сравнително старото оборудване на
пристанищните терминали пораждат ограничения пред корабоплаването по река Дунав.”
 Макроикономическа среда, пазарни условия и нива на доходите, които биха могли да бъдат
основна пречка или благоприятстващ фактор за растежа на МСП.
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Предпоставки за успешното прилагане на мерките в сектор „Околна среда“
Спецификата на сектор „Околна среда“ е такава, че по принцип всички мерки изискват интензивно
сътрудничество с други министерства и агенции - главно Министерство на околната среда и водите,
но също така, в някои случаи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на
енергетиката, Министерство на финансите и др. Нито една мярка не може да се прилага изолирано, а
синергията между институциите ще увеличи значително ефекта на мерките.
Част от необходимите и важни стъпки за постигане на напредък в Област на въздействие „Околна
среда“, които изискват координирани хоризонтални усилия от редица държавни институции,
включват:
 Подобрена стратегическа, политическа и фискална рамка за преход към кръгова
икономика: Изготвяне на национална пътна карта на кръговата икономика в сътрудничество с
Министерство на околната среда и водите със специален раздел за МСП; включване на
кръговата икономика в Споразумението за партньорство и оперативните програми за МФР
2021-2027 г., както и в други съществуващи и предстоящи стратегически документи;
проучване на възможностите за интегриране на кръговата икономика в екологичните
разрешителни за МСП (Заб.: интегрираните разрешителни са основен лост за изискване на
„кръгови“ действия от дружествата); и адаптиране на фискалната рамка за стимулиране на
рециклирането на отпадъците, което да направи дейността значително по-евтина. Тези
действия биха допринесли за преодоляване на недостатъчната съгласуваност на насочените
към МСП мерки и действия и недостатъчните полезни взаимодействия и взаимно допълване
между участниците, които отговарят за околната среда и кръговата икономика.
 По-добро спазване на действащото законодателство от страна на МСП: Осигуряване на
възможност/подкрепа на българските МСП да постигнат съответствие с със законодателството
в областта на околната среда. Това би могло да се осъществи чрез изграждане на капацитет за
съблюдаване на законодателството, от една страна и от друга –създаване на култура на
подпомагане на МСП при извършваните проверки вместо провеждане на проверки само с
наказателен характер). Действията в тази област ще помогнат за разрешаването на проблемите
при управлението на отпадъците и водите, качеството на въздуха и т.н., както и на проблемите,
свързани с , като цяло, недоброто спазване на екологичното законодателство от страна на
българските МСП и слабото правоприлагане.
 Популяризиране на „зелени“ обществени поръчки: гарантиране на много по-широко
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прилагане на „зелени“ (и кръгови) обществени поръчки в България посредством разработване
на устойчиви критерии за обществени поръчки за различни продукти и чрез въвеждане на
институционални иновации за

„зелени“ обществени поръчки (в сътрудничество с

Министерство на финансите/Агенция по обществени поръчки) и създаване на стимули за
регистрирани по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
дружества и за дружества с продукти с екомаркировката на ЕС (напр. присъждане на бонус
точки при обществени поръчки, координирано с действията за „зелени“ обществени поръчки
и др.).
 По-добро разбиране на кръговите бизнес модели и свързаните с тях финансови
особености от страна на финансовия сектор: подобряване на разбирането на кръговите
бизнес модели и свързаните с тях финансови особености от страна на финансовия сектор чрез
изграждане на капацитет, ръководства, насоки и др.
 Картографиране и ангажиране на национални, регионални и местни правителствени и
неправителствени организации и предприятия, които могат да играят роля на бизнес
посредници в процеса на повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет за
МСП: за преодоляване на относително слабото включване на различните участници в
кръговата икономика в осъществяването на прехода към кръгова икономика могат да се
организират специални срещи за ангажиране на идентифицираните заинтересовани страни.
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Приложение A
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План за действие
Област на въздействие 1: Предприемачество
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок /
период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране17

1) Подкрепа за акселератори и бизнес инкубатори, по възможност ръководени ПНИИДИТ
от международно признати мрежи на акселератори и инкубатори, с цел ПКИП
трансфер на добри практики от други страни. Подкрепа за организации в МИ
подкрепа на МСП като национално представителни работодателски
организации, браншови организации и др.

2021-2027 г.

Бюджетът на

2) Подкрепа за мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи между МИ

2021-2027 г.

1 750 000 лв.

2021-2027 г.

Бюджетът на

Мярка 1.1 Насърчаване на предприемаческата екосистема
програмите е в процес
на формиране

стартиращи предприятия и инвеститори и други инициативи за насърчаване ИАНМСП
на предприемачеството и бизнес комуникациите на регионално и местно
ниво.
3) Подкрепа за активни сдружения за насърчаване на МСП като бизнес ПКИП
клъстери, кооперации, производствени обединения и други в националните ПНИИДИТ

17

програмите е в процес

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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и регионалните приоритетни сектори.

на формиране

Мярка 1.2 Насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и предприемаческата трансформация на
българските висши училища
1) Подкрепа за създаването и функционирането на структури за подпомагане МОН
Общини
на предприемачеството в българските висши училища като бизнес

2021-2027 г.

В рамките на
утвърдените бюджети

инкубатори, акселератори, центрове по предприемачество и др. чрез

на висшите училища

насърчаване на публично-частните партньорства.
2) Подкрепа за осигуряване на курсове за обучение по предприемачество в МОН

2021-2027 г.

учебните програми по природни науки, технологии, инженерство и

Административен
капацитет

математика(STEM), изкуства и други области на обучение в средното и
висшето образование.
3) Насърчаване създаването на тренировъчни предприятия от ученици и МИ
МОН
студенти, които се обучават на практика как да развиват

2021-2027 г.

300 000 лв.

2021-2027 г.

Административен

предприемаческите идеи в бизнес. Разработване на актуални методологии
за провеждане на курсове за обучение по предприемачество чрез
практически занятия.
Мярка 1.3 Подкрепа за стартиращи предприятия
1) Преглед на регулаторната рамка за започване на бизнес.

МИ

капацитет
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2) Преглед на сложността на регулаторната рамка и ограничителните МИ

2021-2027 г.

изисквания за лицензиране с цел улесняване на достъпа на нови

Административен
капацитет

предприятия и увеличаване на конкуренцията.
3) Въвеждане на мерки за стартиращи предприятия, които търсят разрастване МИ
на дейността си на международни пазари - предоставяне на информация за ИАНМСП
пазари, консултации, маркетинг и менторски услуги по въпросите на
интернационализацията.

2021-2027 г.

4) Разработване на нови продукти и тестване на прототипи в лаборатории.

2021-2027 г.

София Тех Парк

910 000 лв.
Абонамент за
Euromonitor

Административен
капацитет

5) Предоставяне на услуги за технически дю дилиджънс с оглед на по-прецизна София Тех Парк
оценка на високотехнологични стартиращи предприятия, с цел подготовката
им за потенциален инвеститорски интерес.

2021-2027 г.

6) Предоставяне на техническа помощ за регистрация на интелектуална ИАНМСП

2021-2027 г.

Административен
капацитет

Бюджетът на

собственост, вкл. за процеса на подготовка и за процедурата по Патентно

програмите е в процес

кандидатстване за регистрация на интелектуална собственост – консултации ведомство

на формиране

със специалисти, правна помощ и др.

ПКИП
ПНИИДИТ

7) Подобряване на условията за правене на бизнес за стартиращи предприятия. МИ
Подобряване на регулациите, свързани с трудова медицина. Облекчаване на
процедурите за ликвидация на предприятие.
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2021-2027 г.

Административен
капацитет

Мярка 1.4 Насърчаване на ключови видове предприемачество
1) Подкрепа за наследяването на семейни предприятия чрез провеждане на ПКИП

2021-2027 г.

Бюджетът на

семинари, обучения и консултации по въпросите на наследяването на МИ

програмите е в процес

семейния бизнес. Финансови инструменти (напр. схеми за гарантиране на Групата на ББР

на формиране

заеми, микрокредити, хибридни инструменти) за осигуряване на достъп до
финансиране на семейни предприятия.
2) Подкрепа за желаещите да стартират стопанска дейност като самонаети лица МТСП

2021-2027 г.

Бюджетът на

и МСП в ключови видове предприемачество (жени, младежи, възрастни ПРЧР

програмата е в процес

хора, безработни и имигранти) за предоставяне на обучения, правни,

на формиране

консултантски и менторски услуги.
3) Финансови

инструменти

(напр.

схеми

за

гарантиране

на

заеми, МТСП

2021-2027 г.

Бюджетът на

микрокредити) в допълнение с менторство, коучинг и консултантски услуги ПРЧР

програмата е в процес

за задоволяване на различните потребности на социалните предприемачи.

на формиране

4) Насърчаване на използването на Инструмента на ЕК/ОИСР за подобряване МТСП

2021-2027 г.

Бюджетът на

на политиката в областта на предприемачеството от местните и Общини

програмата е в процес

регионалните власти.

на формиране

Мярка 1.5 Подкрепа за занаятчийството, предприемачеството в селските райони и творческите индустрии, вкл. на
регионално ниво
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1) Провеждане на семинари, обучения и консултации за земеделски и горски МЗХГ
стопани в селските райони.

2021-2027 г.

ДФЗ

2) Безвъзмездно финансиране и финансови инструменти за задоволяване на МЗХГ

бъде определен.
2021-2027 г.

различните потребности на предприемачите и новосъздадените предприятия ДФЗ
в селските райони.

Бюджетът предстои да

Бюджетът предстои да
бъде определен.

Общини

3) Проекти и мерки за насърчаване на занаятчийството и предприемачите в ПКИП
творческите индустрии.

2021-2027 г.

2 000 000 лв.

МИ
ИАНМСП
МЗХГ
ДФЗ

Област на въздействие 2: Достъп до пазари
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 18

2021-2027 г.

10 000 000 лв.

Мярка 2.1 Насърчаване на интернационализацията на МСП
1) Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България, ИАНМСП
по-специално на неговата дигитална платформа, за предоставяне на ПКИП
информация за: i) възможности за подкрепа, публични и други
18

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 18

2021-2027 г.

Административен
капацитет

2021-2027 г.

700 000 лв.

2021-2027 г.

Бюджетът на програмата е
в процес на формиране

институции; ii) актуална пазарна информация за маркетингови
проучвания на външни пазари; iii) международни и регионални
търговски панаири и изложения; iv) прилагане на комбинирани
мерки

за

подкрепа

като

част

от

насърчаването

на

интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа
на съответните МСП за технологично развитие, дигитализация,
разработване на нови продукти и формиране на умения.
2) Подготовка и провеждане на информационни кампании, посветени ИАНМСП
на интернационализацията на МСП.

МИ

3) Изпълнение на маркетингови мерки, анализи и подкрепа на МСП за ИАНМСП
разработване и подготовка на промоционални материали за
международни и регионални търговски панаири.
4) Подкрепа за създаването на експортно-ориентирани клъстери, ИАНМСП
инициативи и сдружения на МСП, и включването им в ПКИП
международни вериги на стойността.

Мярка 2.2 Подкрепа на МСП за участие в мероприятия за насърчаване на търговията
1) Изготвяне на годишни програми от ИАНМСП в съответствие с ИАНМСП
националните

и

регионалните

приоритети,

определени

в
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2021-2027 г.

Административен
капацитет

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 18

2021-2027 г.

7 000 000 лв.

2021-2027 г.

20 000 000 лв.

2021-2027 г.

3 500 000 лв.

2021-2027 г.

7 000 000 лв.

2021-2024 г.

900 000 лв.

Стратегията, и с предложенията на заинтересованите страни за
участие на МСП в търговски панаири и големи събития.
2) Провеждане и/или подкрепа на МСП за участие в международни ИАНМСП
търговски панаири, бизнес конференции и бизнес срещи в ПКИП
България.
3) Подкрепа за участие на МСП в международни панаири, търговски ИАНМСП
изложения и бизнес конференции в чужбина.

ПКИП

4) Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, организирани от ИАНМСП
браншови

организации,

асоциации

на

МСП

и

стартиращи ПКИП
предприятия, бизнес клъстери, неправителствени организации и др.
5) Участие на МСП в официални бизнес делегации и търговски мисии.

ИАНМСП

Мярка 2.3 Специфична подкрепа за МСП с висок експортен потенциал
1) Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал
въз основа на индивидуално проучване на предприятията, данни на
НСИ и експертизата на национално представителните
работодателски организации в използването на подобни платформи.
Създаване на автоматизирана система за изчисляване на експортния
потенциал на ниво предприятие и по този начин създаване на
възможност за точно определяне на МСП с висок експортен
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ИАНМСП

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 18

2021-2027 г.

Административен
капацитет

2021-2027 г.

70 000 000 лв.

2021-2027 г.

700 000 лв.

2021-2027 г.

Бюджетът на програмата е
в процес на формиране

потенциал.
Мярка 2.4 Подкрепа за развитие на електронната търговия
1) Разработване, изграждане и използване на уеб платформи за ИАНМСП
електронна търговия от МСП като неразделна част от дигиталната
платформа на Експортен хъб България.
2) Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на ИАНМСП
решения за електронна търговия – уебсайтове, електронни ПКИП
разплащания,

мобилни

приложения,

решения

за

интернет

сигурност, съхраняване на данни и др.
3) Насърчаване на МСП за използване на международни платформи за ИАНМСП
електронна търговия чрез семинари, обучения и срещи.

ПКИП

4) Подкрепа на МСП за въвеждане на аналитични решения, базирани ПКИП
на големи бази данни (big data), автоматизация, изкуствен интелект
и др., с цел възползване от предимствата на електронната търговия.

Мярка 2.5 Подкрепа за въвеждане на стандарти за качество и стандарти за автоматична идентификация и електронен обмен
на данни за подобряване на достъпа на МСП до Единния пазар
1) Продължаващо предоставяне на информация и популяризиране на БИС
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2021-2027 г.

40 000 лв.

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 18

2021-2027 г.

Бюджетът на програмата е
в процес на формиране

2021-2027 г.

Бюджетът на програмата е
в процес на формиране

стандарти и сертификати, свързани с малкия бизнес, вкл. онлайн
информация.
2) Подкрепа на МСП за въвеждане на международно признати ПКИП
стандарти и сертификати.
3) Подкрепа на МСП за въвеждане на глобални стандарти за ПКИП
автоматична идентификация и електронен обмен на данни.
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Област на въздействие 3: Достъп до финансиране
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 19

2021-2027 г.

Бюджетът на

Мярка 3.1 Финансови инструменти в подкрепа на конкурентоспособността на МСП
1) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови инструменти ПКИП
за насърчаване на МСП за въвеждане в производствения процес на Групата на ББР

програмата е в процес

нови и модерни технологии, дигитални решения, специализиран Холдингов фонд

на формиране

хардуер и софтуер.
2) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови инструменти

ПКИП

2021-2027 г.

Бюджетът на

за технологична модернизация и производството на нови продукти и Групата на ББР

програмата е в процес

услуги.

на формиране

Холдингов фонд

Мярка 3.2 Осигуряване на финансови инструменти и гаранционни схеми за инвестиционно финансиране и експортна
дейност на МСП
1) Осигуряване на различни финансови инструменти за МСП – банкови Групата на ББР
кредити, кредитни линии, лизинг, факторинг и др.

19

Холдингов фонд

2021-2027 г.

Бюджетът е в процес
на формиране

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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Мерки и действия

Отговорни
институции

2) Осигуряване на гаранционни схеми за МСП от Групата на Българска Групата на ББР

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 19

2021-2027 г.

Бюджетът е в процес

банка за развитие, Холдингов фонд, Национален гаранционен фонд и Холдингов фонд
др.

на формиране

Национален
гаранционен фонд

3) Осигуряване на предекспортно и следекспортно финансиране от БАЕЗ

2021-2027 г.

Българска агенция за експортно застраховане чрез финансови

Бюджетът предстои да
бъде определен.

инструменти, които ще подкрепят интернационализацията на МСП.
4) Улесняване на достъпа на МСП до капиталово финансиране чрез ИАНМСП
Българска фондова борса (БФБ) – регулиран пазар и Пазар за растеж Българска фондова
на МСП (BEAM). Ваучерна схема в подкрепа на подготовката на МСП борса АД
за емитиране на акции на Пазара за растеж. Осигуряване на
финансиране на МСП във връзка с разходите, необходими за
участието им на капиталовия пазар – консултантски такси, такси за
инвестиционни посредници, адвокатски такси, разходи за подготовка
на проспекти, разходи за подготовка на документи за участие, такси за
членство, разходи за набиране на инвеститори (информационни
кампании) и др.
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2021-2027 г.

Бюджетът подлежи на
обсъждане с БФБ

Мярка 3.3 Осигуряване на финансови инструменти за микропредприятията и малките предприятия
1) Осигуряване на гъвкави кредитни инструменти като кредитни линии,
овърдрафт и др.

Групата на ББР

2021-2027 г.

Холдингов фонд

2) Осигуряване на микрофинансиране, кредити за оборотен капитал и Групата на ББР

Бюджетът е в процес
на формиране

2021-2027 г.

преференциални инвестиционни кредити за микропредприятия и Холдингов фонд

Бюджетът е в процес
на формиране

малки предприятия.
3) Осигуряване на инструменти за споделяне на риска, насочени към Групата на ББР

2021-2027 г.

засилване на икономическата активност на микропредприятията и Холдингов фонд

Бюджетът е в процес
на формиране

малките предприятия.
Мярка 3.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия за достъп до финансиране
1) Осигуряване на предсийдово и сийдово финансиране за стартиращи Холдингов фонд

2021-2027 г.

предприятия.

Бюджетът е в процес
на формиране

2) Осигуряване на рисков капитал.

Холдингов фонд

2021- 2027 г.

Бюджетът е в процес
на формиране

3) Осигуряване на капитал за растеж (мецанин финансиране) за Групата на ББР
разрастващи

се

предприятия

и

бързоразрастващи

се

средни Холдингов фонд
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2021-2027 г.

Бюджетът е в процес
на формиране

предприятия.
4) Създаване на механизъм за насърчаване на инвестициите от бизнес Холдингов фонд

2021-2027 г.

ангели.

Административен
капацитет

5) Осигуряване на специфични капиталови финансови инструменти за Холдингов фонд

2021-2027 г.

финансиране на технологични и свързани с технологиите МСП. София Тех Парк

Бюджетът е в процес
на формиране

Създаване на специфични фондове за рисков капитал и фондове за
частен капитал, предоставящи финансиране за предприятия в области
като: изкуствен интелект, анализ на данни и метаданни, роботика,
микроелектроника, високоефективна компютърна инфраструктура и
инфраструктура за облачни данни, блокчейн технологии, квантови
технологии, фотоника, индустриални биотехнологии, биомедицина,
нанотехнологии, фармацевтични продукти, модерни материали и
технологии.
Мярка 3.5: Подкрепа за малки проекти, насърчаващи междурегионалното сътрудничество на МСП
1) Подкрепа за изпълнението на малки междурегионални проекти.

МРРБ (ИНТЕРРЕГ)

2021-2027 г.

2) Подкрепа за мероприятия, срещи, конференции, работни семинари и МРРБ (ИНТЕРРЕГ)

2021-2027 г.

бизнес срещи между български и чуждестранни МСП.
3) Подкрепа за международно сътрудничество на МСП в националните и МРРБ (ИНТЕРРЕГ)
регионалните приоритетни сектори.
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2021-2027 г.

2 000 000 лв.

Област на въздействие 4: Дигитализация и умения
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 20

2021-2027 г.

Бюджетът на

Мярка 4.1 Насърчаване на дигитализацията на МСП
1) Въвеждане на дигитални технологии, софтуер, решения за електронна ПКИП
търговия, дигитални приложения и прилагане на подходящи процеси за ИАНМСП

програмата е в процес

киберсигурност и сигурност на данните.

на формиране

2) Подкрепа на МСП за въвеждане на ИКТ като системи за управление на ПКИП

2021-2027 г.

Бюджетът на

взаимоотношенията с клиентите (CRM), системи за планиране на ИАНМСП

програмата е в процес

ресурсите на предприятието (ERP), системи за информационна сигурност,

на формиране

дигитализация на процесите, когнитивни технологии, специализирани
софтуерни пакети и др.
3) Подкрепа за МСП чрез въвеждане на дигитални технологии и софтуерни МЗХГ

2021-2027 г.

Бюджетът на

продукти за автоматизация и роботизация на производствените процеси, ДФЗ

програмата е в процес

технологии за комуникация и дистрибуция и др. в селското стопанство.

на формиране

Мярка 4.2 Подкрепа за дигиталната трансформация на индустриалните МСП
1) Подкрепа за дигиталната трансформация на МСП в индустриалните ПКИП

20

2021-2027 г.

Бюджетът на

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 20

сектори на икономиката чрез въвеждане на нови дигитални технологии и Групата на ББР

програмата е в процес

машини в производството.

на формиране

2) Намаляване на енергийната интензивност на индустриалните МСП чрез ПКИП

2021-2027 г.

въвеждане на технологии, софтуерни решения и системи за управление на Групата на ББР
производствените процеси.
3) Внедряване на модерни ИКТ решения, системи за киберсигурност и ПКИП
решения за съхранение на данните и др.

Бюджетът на
програмата е в процес
на формиране

2021-2027 г.

ИАНМСП

Бюджетът на
програмата е в процес
на формиране

Мярка 4.3 Подкрепа за придобиване на дигитални умения
1) Извършване на редовни оценки на потребностите от обучение за точно МТСП

2021-2027 г.

определяне на целевите групи за обучение и техните специфични ПРЧР
потребности (вкл. потребности от умения, свързани с дигитализацията).

Бюджетът предстои да
бъде определен.

МОН

2) Внедряване на дигитални/онлайн приложения и аналитични решения в МТСП

2021-2027 г.

процеса на мониторинг и непрекъсната оценка на потребностите от МОН

Бюджетът предстои да
бъде определен.

обучение във всички професионални области.
3) Провеждане на обучения за МСП за подобряване формирането на МТСП
необходимите

умения

в

областта

на

дигитализацията,

ИКТ, ПРЧР

киберсигурността и в други области, които са специфични за дейността на МОН
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2021-2027 г.

Бюджетът предстои да
бъде определен.

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 20

2021-2027 г.

50 000 лв.

МСП.
Мярка 4.4 Насърчаване на участието на МСП в дуално обучение (обучение чрез работа)
Последващо развитие и поддържане на информационна база данни МИ

1)

на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в

Административен

партньорства за дуално обучение (обучение чрез работа) с цел

капацитет

насърчаване, популяризиране и подкрепа на дуалното обучение в
България.
Подкрепа на МСП за предоставяне на дуално обучение. Насърчаване МИ

2)

2021-2027 г.

на МСП, които предоставят дуално обучение, в процеса на участието им в МОН
програми с национално и европейско финансиране.

Административен
капацитет

МТСП
ПКИП

3)

Отличаване на активни МСП работодатели в областта на дуалното МИ

2021-2027 г.

7 000 лв.

обучение на ученици, младежи и лица над 29-годишна възраст. Учредяване МОН

Административен

и връчване на годишни награди за МСП работодатели с постижения в МТСП

капацитет

областта на дуалното обучение.
4)

Учредяване на бранд/търговска марка на дуалната система на МИ
обучение, който да отличава всички работодатели, които участват успешно МОН
в нея.

МТСП
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2021-2027 г.

Административен
капацитет

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 20

2021-2027 г.

Бюджетът предстои да

Мярка 4.5 Въвеждане на стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения
1) Изготвяне на списък с ключови умения, които са определящи за МТСП
конкурентоспособността, експорта и бизнес резултатите на МСП.

МОН

бъде определен.

НАПОО
2) Разработване

на

сътрудничество

методология
с

национално

и

инструменти

за

представителните

проверка

(в

работодателски

организации и браншовите организации, МСП, висши училища, и др.) за

МТСП

2021-2027 г.

МОН

Бюджетът предстои да
бъде определен.

НАПОО

оценка и валидиране на уменията на персонала на МСП, придобити чрез
учене чрез практикуване, неформално обучение, завършено образование,
самостоятелно обучение и др., които ще се използват от работодателите и
служителите на МСП.
3) Разработване на уеб-базирани инструменти и решения за оценка на МТСП

2021-2027 г.

ключовите умения. Разработване на електронно съдържание на онлайн МОН
инструменти за оценка на нивото на ключовите умения и компетентности.
национално

ниво

(съвместно

от

ИАНМСП,

бъде определен.

НАПОО

4) Разработване на стандарти и процедури, както и сертификационна система МТСП
на

Бюджетът предстои да

национално МОН

2021-2027 г.

Бюджетът предстои да
бъде определен.

представителните работодателски организации, МСП, висши училища и НАПОО
др.) за валидиране на ключови умения и компетентности.
Мярка 4.6 Разработване на платформа и инструменти за електронно обучение и насърчаване на онлайн базирани обучения
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 20

2021-2027 г.

Бюджетът предстои да

за МСП
1) Разработване и създаване на образователна уеб платформа (платформа за МТСП
електронно обучение) и електронно съдържание на съответните курсове в МОН

бъде определен.

области, които са важни за конкурентоспособността на МСП, както в НАПОО
хоризонтални, така и в специфични за дейността им области.
2) Разработване на програми за курсове на обучение (вкл. учебни модули и МТСП

2021-2027 г.

курсове, предварителни условия / изисквания, график, методи на МОН

Бюджетът предстои да
бъде определен.

преподаване, възможности за сертифициране и др.) и провеждане на НАПОО
информационни кампании.

ПНОИР

3) Провеждане на обучения: постоянни онлайн обучения по основни умения МТСП
и редовни онлайн обучения за комплексни умения с помощ от МОН
преподавател.

НАПОО
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2021-2027 г.

Бюджетът предстои да
бъде определен.

Област на въздействие 5: По-добро регулиране
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок /
период на
изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 21

2021-2027 г.

Бюджетът предстои да

Мярка 5.1 Предоставяне на дигитални услуги за МСП
1) Въвеждане на по-широк пакет от дигитални услуги за предприятията, особено МС
на местно ниво в общините, Националната агенция за приходите, ДАЕУ
Националния осигурителен институт и други.

бъде определен.

Общини
НАП
НОИ

2) Осигуряване на възможности за електронни разплащания от предприятията МС
към публичните органи.

2021-2027 г.

ДАЕУ

Бюджетът предстои да
бъде определен.

НАП
НОИ
Общини
3) Разработване на ИКТ инструменти за по-ефективна комуникация и МС
сътрудничество между отделните публични органи (G2G) за подпомагане на ДАЕУ

2021-2023 г.

Бюджетът предстои да
бъде определен.

повсеместното прилагане на принципите „дигитално по подразбиране“ и
„само веднъж“.

21

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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4) Разработване на система за единна входна точка за осигуряване на БФБ

2021-2027 г.

съвместимост и взаимодействие между системите на Комисия за финансов

Бюджетът предстои да
бъде определен.

надзор, Централeн депозитар и Българска фондова борса.
Мярка 5.2 Подкрепа за по-добра свързаност на МСП: създаване на мрежа на МСП и подобрен консултативен процес
1) Развитие и популяризиране на единна точка за информация относно МИ

2021-2027 г.

предстоящи и скорошни законодателни промени, изисквания, процедури и др.

Административен
капацитет

с представители на МСП.
2) Популяризиране на платформи за сътрудничество между МСП (в национален МИ

2021-2027 г.

и международен план) – Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и др.

Административен
капацитет

3) Актуализиране на Бизнес наръчника за МСП с по-подробна информация за: МИ

2021-2027 г.

Проектно финансиране

2021-2027 г.

Административен

започване на бизнес, бизнес операции, човешки ресурси, счетоводство и
отчет, финансиране, търговска дейност, защита на личните данни, обществени
поръчки,

НИРД,

строителство,

промяна

в

структурата

на

бизнеса,

прекратяване на стопанска дейност, трансгранична търговия и операции и др.
Мярка 5.3 Популяризиране на ролята на Посланика на МСП (SME Envoy)
1) Подобряване на достъпа на МСП до информация за програми и инициативи, МИ
които имат въздействие върху тях.

капацитет

2) Подобряване на диалога с МСП по въпроси, засягащи регулаторната рамка.
Осъществяване на консултативни процедури с по-активно представителство
на МСП.
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МИ

2021-2027 г.

Административен
капацитет

3) Засилване

на публичния диалог

между организациите

на МСП и МИ

2021-2027 г.

институциите, чиито действия могат да окажат влияние върху дейността на

Административен
капацитет

МСП. Организиране на „Мрежа на МСП“ в държавната администрация,
съставена от звената за контакт с МСП във всички министерства, провеждащи
политики, които имат отношение към МСП, с цел повишаване на
осведомеността за проблемите на МСП и периодично обсъждане на
инициативите, насочени към тях.
4) Идентифициране и насърчаване на добри практики в политиката за МСП и в МИ

2021-2027 г.

областта на предприемачеството, реализирани в рамките на различни

Административен
капацитет

инициативи и програми.
5) Изготвяне на доклади по различни теми, свързани с МСП на европейско,

МИ

2021-2027 г.

национално и регионално ниво.

Административен
капацитет

Мярка 5.4 Подобряване на бизнес средата за МСП
1) Извършване на оценка на въздействието. Развитие на капацитета на МС
централната

администрация

за

извършване

2021-2027 г.

на МИ

Административен
капацитет

оценки на въздействието и за оценяване на ефекта на законодателни
предложения върху разходите за МСП. Идентифициране на съществуващи
законодателни разпоредби, които представляват особена тежест за МСП.22
2) Намаляване на административните процедури, времетраенето за изпълнение и МС

2021-2027 г.

разходите за: получаване на разрешително за строеж; регистриране на имот, МФ

22

Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. България. ПМС № 301 от 14.11.2016 г.
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Административен
капацитет

особено на общинско ниво; прилагане на договорни клаузи; присъединяване МРРБ
към електроразпределителната мрежа и др.

МИ

Мярка 5.5 Улесняване на участието на МСП в обществени поръчки
1) Повишаване на осведомеността на МСП относно състоянието на пазара на АОП

2021-2027 г.

обществените поръчки в България. Извършване на анализ и обработка на
данни за правилата и процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл.
брой на обществените поръчки, брой на възлагащите органи, брой на
изпълнителите, дял на поръчките с европейско финансиране, брой на
обществените поръчки според предмета (доставка на стоки, предоставяне на
услуги, строителство), брой и стойност на договорите, дял на обжалваните
процедури и забелязани нередности.
-

Информационни кампании

-

Информация за правила и процедури

-

Прозрачност

2) Създаване на устойчив административен капацитет и допълнително развиване АОП

2021-2027 г.

на уменията и компетентностите, както и на знанията и разбирането на
договарящите органи, с цел гарантиране на ефикасността и ефективността на
спецификациите на тръжната документация, професионална оценка на
тръжните оферти, а по този начин - и оптимален подбор на МСП
доставчиците.
3) Развитие на капацитета на МСП за кандидатстване по процедури за възлагане АОП
111

2021-2027 г.

на обществени поръчки чрез уеб-базирани обучения с видео съдържание.
4) Непрекъснато увеличаване на публичността и прозрачността на обществените АОП

2021-2027 г.

поръчки, интегриране на интернет страници със съответната информация на
местно и централно ниво в единна уеб платформа, осигуряване на
съответствие с приетите стандарти при отчитане на изпълнението на проекти
и резултати по програми, финансирани от ЕФ.
Мярка 5.6 Втори шанс, забавени плащания и насърчаване наследяването на бизнес
1) Изменения в правната рамка за намаляване на времетраенето и разходите по Министерство

2021-2027 г.

закриване на предприятие и укрепване на рамката за процедури по на
несъстоятелност.

Административен
капацитет

правосъдието
МИ

2) Подобряване на законодателството и стартиране на публично обсъждане за МИ

2021-2027 г.

промяна на обществените нагласи към страха от провал и степента на

Административен
капацитет

подкрепа за предоставяне на втори шанс.
3) Изменения на законодателството с цел предотвратяване забавянето на МИ

2021-2027 г.

плащания от държавата към бизнеса и от бизнеса към бизнеса.

Административен
капацитет

4) Предпазване на МСП от затруднения поради забавени плащания чрез Групата на ББР

2021-2027 г.

насърчаване използването на алтернативни източници на финансиране –
факторинг, форфетинг и др.
5) Насърчаване на наследяването на бизнес.

МИ

2021-2027 г.

Административен
капацитет
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Област на въздействие 6: Околна среда
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

Мярка 6.1 Подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на МСП и увеличаване използването на възобновяеми
енергийни източници
1) Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност в МСП. АУЕР
Укрепване на мрежата на енергийните одитори.

2021-2027 г.

ПКИП

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

МЕ
МОСВ
Общини
2) Подкрепа за подобряване на ресурсната/материалната ефективност и МЕ

2021-2027 г.

цялостен преход към постигане на кръгов модел в МСП. Подобряване на АУЕР

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

ефективността на използване на водата като ресурс в МСП и МОСВ
насърчаване повторното й използване. Създаване на мрежа на ресурсни ПКИП
одитори.

МРРБ
Общини

3) Подкрепа за увеличаване използването на различни видове възобновяема МЕ

23

2021-2027 г.

Бюджетът на ПКИП е в

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

енергия от МСП в съответствие с добрите европейски практики ПКИП

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23
процес на формиране

(соларна, вятърна, водна, системи на биомаса и когенерационни системи АУЕР
и др.)

МОСВ
Общини

Мярка 6.2 Популяризиране и въвеждане на системи за управление на околната среда в МСП
1) Подкрепа на МСП за завършване на процеса по регистрация по Схемата МОСВ

2021-2027 г.

на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS) , както и ПКИП

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

24

сертифициране по стандарти ISO 14001 (управление по околната
среда)25, ISO 5001 (управление на енергията)26 и ISO 9001 (управление на
качеството).
2) Избор и оказване на подкрепа на водещи проекти за регистрация по МИ
Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) в приоритетни ПКИП
сектори за българската икономика.

2021-2027 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

МОСВ

EMAS – Инструмент за управление за предприятия и други организации за оценка, отчетност и подобряване на екологичните им резултати.
ISO 14001 – Система за управление на околната среда: инструмент за управление за предприятия и други организации.
26
ISO 5001 – Система за управление на енергията.
24
25
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Мерки и действия

Отговорни
институции

3) Популяризиране на секторните добри практики за управление по околна МОСВ

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

2021-2027 г.

Административен

среда , разработени от Съвместния изследователски център(JRC), като МИ

капацитет

27

основни документи на ЕК за прилагане на екологични практики в даден
сектор.
4) Насърчаване на култура на екологична отговорност сред МСП чрез МОСВ

2021-2027 г.

изграждане на капацитет и отличаване на предприятия с доказана МИ

Административен
капацитет

екологична отговорност.
Мярка 6.3 Подкрепа за участието на МСП в стратегическите вериги на стойността на Европейския съюз
1) Подкрепа на МСП за по-добро интегриране в европейските вериги на МИ
стойността в контекста на кръговата икономика. Реализиране на ПКИП

2021-2027 г.

Административен
капацитет

целенасочени действия за повишаване на кръговата активност на МСП МЕ
или вериги на стойността чрез въвеждане на кръгови бизнес модели МРРБ
като:

МЗХГ
а. заместване на първичните суровини с вторични;

МОСВ

б. преход към системи от продукти и свързаните с тях услуги;
в. функционална икономика (продажба на употребата, а не на

Добри практики за управление по окола среда – документи, изготвени от Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК за отделни сектори, заедно със
секторни референтни документи.
27
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

2021-2027 г.

Административен

продукта);
г. реализиране на индустриална симбиоза;
д. заместване на продукти или опаковки с такива на биологична
основа;
е. въвеждане на интелигентен/кръгов дизайн с цел по-добра
повторна употреба, възможност за ремонт и поправки,
ефективност на материалите, увеличаване на жизнения
цикъл на продуктите;
ж. производствени инициативи и др.
2) Подкрепа на МСП за намаляване и заместване на използването на МИ
пластмаси в производствените процеси (вкл. пластмасови опаковки) в ПКИП

капацитет

съответствие с Европейска стратегия за пластмасите в кръговата МОСВ
икономика.

Подкрепа за

адаптирането на МСП,

произвеждащи Общини

пластмаси за еднократна употреба, към производството на продукти на
биологична основа (за гарантиране на съответствие с Директива (ЕС)
2019/904

относно

намаляване

на

въздействието

на

определени

пластмасови продукти върху околната среда).
3) Подкрепа на МСП в сектора на биоикономиката (вкл. синята МЗХГ
биоикономика) за достъп до пазари и разработване на продукти на МЕ
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2021-2027 г.

Мерки и действия

Отговорни
институции

биологична основа.

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

2021-2027 г.

Административен

МОСВ

4) Осъвременяване на регулаторната рамка в областта съвременните МОСВ
биотехнологии и генетичните ресурси.

МЗХГ

капацитет

Мярка 6.4 Подобряване на капацитета на МСП във връзка с прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика
1. Стартиране на поредица от програми за изграждане на капацитет на ИАНМСП
МСП в страната за:

2021-2027 г.

МРРБ
МОСВ

- концепции на кръговата икономика;

Общини

- нови кръгови бизнес модели на регионално и местно ниво; и
възможности за МСП в процеса на преход към кръгова икономика;
- повишаване на кръговостта на определени вериги на стойността (с
подкрепата на браншови организации, секторните асоциации и бизнес
посредници).

2. Подкрепа за ефективността и ефикасността на схемите за разширена МРРБ
отговорност на производителя и включване в техния обхват на сектори, МОСВ
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2021-2027 г.

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

2021-2027 г.

Бюджетите на ПКИП и

произвеждащи големи количества отпадъци (напр. строителството).
3. Подкрепа на МСП и стартиращи предприятия за въвеждане на конкретни ПКИП
кръгови бизнес модели като повторна употреба, ремонт и поправка, МОСВ

ПОС са в процес на

обратна логистика, преработка (remanufacturing), индустриална симбиоза Общини

формиране

и др. Подкрепа за МСП в прехода от продажба на продукти към
предоставяне на услуги.
4. Подкрепа на МСП за увеличаване на дела на разделно събираните и МРРБ

2021-2027 г.

Бюджетите на ПКИП и

рециклираните отпадъци на секторна база с конкретен акцент върху ПКИП

ПОС са в процес на

секторите, произвеждащи значителни количества отпадъци (напр. МОСВ

формиране

строителство и разрушаване на сгради, обновяване на сгради и др.) Общини
Стартиране на няколко пилотни проекта в различни сектори.
5. Подкрепа на МСП за подобряване на устойчивостта на използваните ПКИП
първични суровини и увеличаване на дела на вторичните суровини в МОСВ
производствените процеси. Подкрепа на МСП за ефективно използване МРРБ
на водата като ресурс при производствените процеси, включително
насърчаване повторното използване на водата и въвеждане на затворени
цикли в предприятията с цел пестене на вода.
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2021-2027 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

Мерки и действия

Отговорни
институции

6. Стартиране на пилотен проект за индустриална симбиоза като един от МИ
кръговите бизнес модели.

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства
/ източници на
финансиране 23

2021-2027 г.

Административен

Национална

капацитет

компания
„Индустриални
зони“
МОСВ
Общини
Мярка 6.5 Популяризиране на зелени продукти с екомаркировката на ЕС, системата за проверка на екологичните технологии и
кръговия дизайн
1. Подкрепа на МСП за сертифициране на продукти по Схемата за ПКИП
екомаркировка на ЕС.

2021-2027 г.

МОСВ

Бюджетът предстои да
бъде определен.

Общини
2. Подкрепа на МСП за преход към екологичен и кръгов дизайн.

МРРБ

2021-2027 г.

ПКИП

Бюджетът предстои да
бъде определен.

МОСВ
Общини
3. Подкрепа на МСП за замяна на продукти на основата на невъзобновяеми МЕ
източници с алтернативни продукти или продукти на биологична основа.

МЗХГ
МОСВ
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2021-2027 г.

Бюджетът предстои да
бъде определен.

Политики в отговор на кризата с COVID-19
Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 28

Мярка 1 Осигуряване на подкрепа за платежоспособността на МСП и стимулиране на частните инвестиции
1) Осигуряване на ликвидност чрез безвъзмездни средства и финансови ПКИП
инструменти за малките и средните предприятия, вкл. и за самонаетите Групата на ББР
лица.

2021–2024 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

Групата на ББР
2) Осигуряване на финансови инструменти и друга подкрепа на МСП за
БАЕЗ
намаляване на отрицателните последици от забавени плащания в условията
на криза.

2021–2024 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

2021-2024 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

3) Насърчаване участието на МСП и стартиращи предприятия да започнат
производство на нови продукти и услуги, както и за адаптирането на
продукти с двойна употреба в отговор на търсенето на пазара в условията
на криза. Подкрепа на МСП за предоставянето на иновативни производства
в областта на фармацията, профилактиката на здравето, лечението на
заболявания и използването на нови технологии като бърз отговор на

28

ПКИП

Финансови средства за седемгодишния период, необходими за изпълнението на мярката – европейско и национално финансиране.
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Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 28

здравни кризи.
Мярка 2 Подкрепа за внедряване на дигитални технологии за подпомагане на дистанционната работа в МСП
1) Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за консултантски ПКИП
услуги по ИКТ (разработване и поддържане на ИКТ решения и др.) за Оперативни
подпомагане на МСП за преструктуриране и автоматизиране на работните програми
потоци, както и за дигитализация на дейността.

2021–2024 г.

Бюджетът на
програмите е в процес
на формиране

2) Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за необходимия ИАНМСП
ИКТ софтуер, оборудване и устройства. Подобряване на инструментите и Оперативни
решенията за киберсигурност.
програми

2021–2024 г.

Бюджетът на
програмите е в процес
на формиране

Мярка 3 Подкрепа за въвеждане на решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на
болести
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на нови решения, Оперативни
насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на програми
болести, които да се използват в икономически дейности, изискващи пряк
контакт с клиенти в следните сектори: „Туризъм“, „Транспорт, Складиране
и пощи“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“,
„Хотелиерство и ресторантьорство“, „Хуманно здравеопазване и социална
работа“, „Образование“, както и от туристическите агенции,
туроператорите и в други дейности, свързани с резервации и сходни на тях
услуги, и др.
121

2021–2024 г.

Бюджетът на
програмите е в процес
на формиране

Мерки и действия

Отговорни
институции

Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 28

ПКИП
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на дигитални
технологии (професионално оборудване, обновяване на съоръжения, ИАНМСП
придобиване на специализирани софтуерни продукти) за осигуряване на
възможности за онлайн разпространение и електронна търговия на
продукти и услуги от МСП от творческите индустрии.

2021–2024 г.

Бюджетът на ПКИП е в
процес на формиране

МТСП
2) Провеждане на обучения за заети в творческите индустрии за повишаване
ИАНМСП
на дигиталните им умения.

2021–2024 г.

Мярка 4 Подкрепа за дигитализацията на дейността на МСП от творческите индустрии

Мярка 5 Подкрепа за укрепване на МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“
ПКИП
1) Осигуряване на безвъзмездни средства и финансови инструменти за
модернизация и дигитализация на МСП и стартиращи предприятия в МТСП
дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – закупуване на МЗ
професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на
специализирани софтуерни продукти, разработване и внедряване на ИКТ
приложения и др.

2021–2024 г.

МТСП

2021–2024 г.

2) Провеждане на обучения за заети в дейност „Хуманно здравеопазване и

МЗ
122

Мерки и действия

Отговорни
институции

социална работа“ за повишаване на дигиталните им умения и др.
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Срок / период
на изпълнение

Необходими средства /
източници на
финансиране 28

Система за наблюдение, оценка и управление за формулиране на
политики, основани на доказателства (evidence-based policies)
Управление и контрол
Участници, функции, отговорности, процес на управление
Участие на заинтересованите страни в процеса на подготовка на Стратегия за МСП
Главните заинтересовани страни по отношение на Национална стратегия за МСП 2021-2027 г. са
малките и средните предприятия, представителните на национално равнище организации на
работодателите, национални, областни и местни власти, организации и представители на изградени в
подкрепа на МСП структури (инкубатори, бизнес клъстери и други бизнес организации), както и
други страни, за които тази Стратегия е важна.
В етапа на подготовката на настоящата Стратегия участието на заинтересованите страни за определяне
развитието на МСП и разработването на областите на въздействие и мерките към тях е осигурено по
различни канали. На първо място, бяха организирани регионални консултации във всеки от районите
за планиране (NUTS-2). Друг канал за пряка обратна връзка от МСП беше националното
представително проучване, проведено на извадков принцип. В допълнение, беше осъществен пряк
диалог с представители на МСП и предприемачи чрез поредица от задълбочени интервюта на
регионално ниво. Същевременно, беше проведена и поредица от дълбочинни интервюта с
представители на всички заинтересовани страни, които не са стопански субекти, където акцентът беше
поставен върху въпроси и изводи, свързани с успешното изпълнение на предишни стратегически
документи.
Всички събрани коментари и предложения бяха взети предвид в изготвения задълбочен анализ на
МСП в България и се приемат за ключови източници на информация за разработването на Национална
стратегия за МСП 2021-2027 г. Като допълнителен инструмент за валидиране на информацията,
получена от други източници, послужиха консултациите със съответните заинтересовани страни на
национално и регионално ниво. Впоследствие, регионалните и националните заинтересовани страни
предоставиха своята обратна връзка относно проекта на стратегия. Те ще продължат да валидират
мерките в шестте области на въздействие и идентифицираните целеви групи от потенциални
бенефициенти на средства от ЕС и националния бюджет.
Министерство на икономиката, в качеството си на основен бенефициент, заедно с Изпълнителна
агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) участват активно в процеса
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на изготвяне на стратегията, като осъществяват комуникация и консултации със всички
заинтересовани страни.
Система за управление и координация и механизми за изпълнение на „Национална
стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г.
Система за управление и координация
Основно координационно звено за Стратегията е дирекция „Икономическа политика“ на
Министерство на икономиката. Ключова функция на това звено е координацията на изпълнението на
Стратегията, която включва следните дейности:
 координация на дейностите на Консултативния съвет за насърчаване на МСП;
 изготвяне на годишни програми и годишни отчети за изпълнение на стратегията;
 изготвяне на предложения за актуализиране на стратегията за МСП;
 организация, координация и участие в изпълнението на политиката за по-добра регулаторна
уредба 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
облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
 изготвяне на секторен анализ в подкрепа на процеса на вземане на решения при формулиране
на подходящи политически мерки, насочени към стимулиране на развитието на сектора на
МСП, икономическия растеж и подобряването на условията за стопанска дейност;
 участие в разработването, организацията, координацията и изпълнението на политиката,
свързана с МСП, вкл. политики и мерки за насърчаване на предприемачеството и формиране
на бизнес клъстери;
 разработване на предложения и изпълнение на проекти и мерки, насочени към прилагането на
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA);
 организация и осигуряване на насоки за дейността на Работна група № 15 „Индустриална
политика и малки и средни предприятия“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от
2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, към Съвета по европейските
въпроси;
 поемане на отговорности за прилагане на иновационната политика на България;
 поддържане на връзка с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение
на действията, свързани с развитието на нисковъглеродна икономика, използваща ефективно
ресурсите, с опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата, в
съответствие с функционалната компетентност на дирекцията.
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Механизми за изпълнение на Стратегията
Консултативният съвет29 за насърчаване на малките и средните предприятия ще продължи дейността
си за постигане на стратегическите цели при изпълнението на Национална стратегия за МСП 20212027 г. В тази връзка, Консултативният съвет за МСП следва:
 да осигурява обратна връзка за текущото състояние и определената политика за насърчаване
на развитието на МСП и да прави предложения за областите на въздействие;
 да осигурява обратна връзка относно анализ на развитието на МСП (вкл. секторните и
регионалните аспекти) и да прави предложения за последваща актуализация и/или
усъвършенстване на мерките в стратегията;
 да подготвя предложения за подобряване на регулаторната рамка по отношение на малките и
средните предприятия;
 да осигурява лесен публичен достъп до информация относно законодателните инициативи,
както и относно потенциалното участие на предприемачи, бизнес асоциации и др. в
обсъжданията на нормативните актове за сектора;
 да осигурява обратна връзка за резултатите и ефекта от политиката, както и да дава препоръки
за изпълнението на Стратегията и годишните програми за нейното изпълнение.
Посоченото по-горе координационно звено и Консултативният съвет за МСП трябва да осигурят
непрекъснат диалог и сътрудничество със всички заинтересовани страни.
С цел подобряване на координацията на оперативно ниво, се създава Постоянна работна група по
Стратегията за МСП (излъчена със заповед на министъра на икономиката), включваща
представители на следните институции и звена: МИ, ИАНМСП, ББР, национално представителните
работодателски организации и други. Тази работна група ще работи ежегодно, своевременно ще
докладва за напредъка по изпълнението на Стратегията и ще предлага последващи действия, които ще
представя на Консултативния съвет.
Допълнителни механизми за координация и взаимно допълване на различните мерки, предприети от
отделните институции в периода на приемане и изпълнение на Стратегията, трябва да бъдат осигурени
посредством работни групи, експертни мрежи и публични дискусии относно формулирането и
изпълнението на мерки и конкретни дейности.
Прилагането на Стратегията трябва да се основава на принципа на партньорство и във всеки от
етапите да включва представители на социално-икономическите партньори и заинтересованите
Консултативният съвет за насърчаване на МСП функционира в съответствие с неговата регулаторна рамка и
съответен обхват на дейности.
29
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страни, с конкретен фокус върху МСП. В процеса на разработване на Стратегията този принцип на
партньорство беше и ще продължи да бъде гарантиран чрез активното участие на всички
заинтересовани страни (социални партньори, академични институции, национални, областни и местни
власти, НПО) в инициирането, прегледа и одобрението на всяка област на въздействие и мярка. Във
връзка с това, представителите на НПО трябва да бъдат избрани въз основа на механизъм, който
гарантира прилагане на принципите на публичност и прозрачност, равенство и недискриминация.
Електронно управление, взаимодействие между структурите на държавното управление (G2G)
и налични дигитални инструменти
Ролята на електронното управление за успешното прилагане на стратегиите на държавата е от
решаващо значение, особено що се отнася до взаимодействието с помощта на дигитални технологии
между правителството и неговите собствени административни структури (G2G). Въвеждането и
развитието на последното и внедряването на оперативно съвместими информационни системи за
управление в администрациите за управление на Стратегията биха довели до по-добри резултати по
отношение на стратегическото управление. Добре разработените информационни системи допринасят
за ясното разграничаване на функциите и отговорностите на различните административни единици, на
източниците на данни и напредъка по показателите и по този начин могат да осигурят и бързи връзки
между информационните масиви, обслужващи процеса на изготвяне на политики.
В Министерство на икономиката следва да има на разположение функционален дигитален
инструмент, така че служителите и ръководителите на средно управленско ниво да бъдат улеснени в
процеса на събиране на цялата релевантна информация относно мерките и тяхното приложение.
Същевременно, този инструмент ще е съвместим с потенциалната информационна система за
управление на по-високо административно ниво за управление на националните стратегии за развитие.
В настоящата Стратегия за МСП се предвижда разработване и прилагане на три вида дигитални
решения в това отношение, а именно:
 разработване на дигитален инструмент за целите на управлението на Стратегията за МСП,
който да се използва от служителите от средното и висшето ръководство в Министерство на
икономиката, отговарящи за изпълнението, наблюдението и контрола на Стратегията30. Този
инструмент ще осигурява въвеждането на информация и генерирането на отчети и таблици с
показатели, както и ще позволява на потребителите да извличат данни;
 разработване на структури от данни и включване на всички приложими показатели от
Стратегията за МСП във вече създадените информационни системи: раздел „Национални
стратегии“ на уебсайта на НСИ и в Справката за индикаторите на програмите, съфинансирани
30

Към момента се използват единствено електронни таблици.
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от ЕС;

Участие на заинтересованите страни, изпълнение и отчитане
В тази секция се разглежда институционалната рамка за прилагане на мерките, включително описание
на отговорните структури, връзките между тях, както и координацията между заинтересованите
страни и мерките, които всяка от тях трябва да предприеме.
Изпълнение и координиране на Стратегията
След приемането на Национална стратегия за МСП 2021-2027 г. от Министерския съвет, дирекция
„Икономическа политика“ на Министерство на икономиката ще изготвя годишни планове и доклади
за напредъка по нейното изпълнение, въз основа на предоставена официална информация от всички
релевантни и компетентни органи. Тези планове и доклади за напредъка ще бъдат представени за
разглеждане и приемане от министъра на икономиката. Първият годишен план за изпълнение на
Национална стратегия за МСП 2021-2027 г. ще бъде изготвен за 2021 г.
Механизъм за комуникация
Основен фактор, определящ успеха на настоящия стратегически документ, е популяризирането му
сред всички ключови заинтересовани страни, особено сред МСП, които се очаква да се възползват в
най-голяма степен от неговото прилагане. Ефективните дейности в комуникационния процес
включват определяне и прилагане на мерки, насочени към повишаване на осведомеността на всички
целеви групи за съответните предложени политики и инструментите за тяхното осъществяване.
Въпреки че такива механизми за комуникация и консултации се прилагат в процеса на разработване на
стратегии, за да се постигнат стратегическите цели, използването на такива механизми трябва да
продължи и по време на изпълнението на Стратегията. Целта на тази текуща комуникация е да
предоставя надеждна, навременна, конкретна и качествена информация на възможно най-широк кръг
от заинтересовани страни относно възможностите за финансиране и мерките, от които МСП могат да
се възползват.
За да продължи политиката на прозрачност и публични дискусии, установена и поддържана през
първите два програмни периода, изпълнението на Стратегията трябва да бъде придружено от
периодични срещи за консултиране и интензивна комуникация с всички заинтересовани страни. Наред
с това комуникационните мерки трябва да продължат практиката на оповестяване за обществено
обсъждане на „Насоките за кандидатстване“, преди те да бъдат одобрени от управляващите органи. По
този начин потенциалните бенефициенти биха могли да допринесат за последващото успешно
изпълнение на мерките чрез предоставяне на обратна връзка на много ранен етап.
128

Редовните доклади за изпълнението на Стратегията следва също така да се публикуват на уебсайта на
Министерство на икономиката и да се обсъждат със съответните заинтересовани страни.

Наблюдение и оценка на Стратегията и оценка на нейното нетно
въздействие
Механизъм за наблюдение на Стратегията
Административната структура, отговаряща за изпълнението, координацията, наблюдението и оценката
на Стратегията ще бъде дирекция „Икономическа политика“ на Министерство на икономиката.
Изпълнението на Национална стратегия за МСП 2021-2027 г. ще се основава на съгласуваните усилия
на всички заинтересовани страни. В този смисъл, създаването на Консултативен съвет за насърчаване
на МСП ще осигури поддържане на постоянна работна структура за междуведомствено
взаимодействие по въпросите, свързани с МСП, като по този начин се гарантира успешното
изпълнение на Стратегията. Консултативният съвет за насърчаване на МСП ще включва широк кръг
от представители на институции, отговарящи за прилагането на икономическата политика и
политиката за МСП, вкл. представители на министерства, държавни агенции, академични среди и
висши училища, представители на общини (като НСОРБ), социални партньори, асоциации на МСП
или представители на други бизнес организации и др. Съставът на Консултативния съвет ще се
актуализира ежегодно и ще включва имената на определените основни и заместник-членове от всяка
институция. Председателят на Консултативния съвет (министърът на икономиката) ще одобрява
годишния работен график на Консултативния съвет. Задачите на Консултативния съвет ще включват и
събиране на информация съгласно компетенциите на отговорните министерства и агенции във връзка
с разработването на годишни планове и доклади за напредъка по изпълнението на Национална
стратегия за МСП 2021-2027 г.

Наблюдение, оценка и актуализиране на Стратегията
Навременните дейности по наблюдение и оценка ще гарантират, че изпълнението на Стратегията
следва заложените в нея цели. Наред с това, резултатите от наблюдението и оценката могат да
покажат също, че някои мерки е необходимо да бъдат актуализирани/преразгледани, така че да се
постигне гъвкавост и устойчивост на политиките по отношение на външни сътресения и промени
(напр. промени в макроикономическата рамка, в законодателството на национално ниво и на ниво ЕС ,
в социално-икономическата среда и др.) и на промени, зависещи от вътрешни фактори.
Възможните актуализации на Стратегията ще бъдат включени в дневния ред на заседанията на
Консултативния съвет за насърчаване на МСП. Изпълнението на Национална стратегия за МСП 20212027 г. ще се оценява на всеки три години през планирания период (2021-2027 г.) Дирекция
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„Икономическа политика“ на Министерство на икономиката ще координира процеса на оценка и ще
насърчава заинтересованите страни да участват активно в него. За да се гарантира обективност,
Консултативният съвет ще възлага оценката на независим външен екип от експерти.
В края на планирания период дирекция „Икономическа политика“ на Министерство на икономиката
ще изготви окончателен доклад за напредъка по изпълнението на Стратегията, за да бъде разгледано
постигането на поставените цели. Окончателният доклад за напредъка следва да бъде разпространен
по подходящ начин, така че всички заинтересовани страни и обществеността да бъдат включени в
обсъжданията на бъдещите политически насоки, приоритети и цели.

План за оценка на Стратегията
Планът за оценка е основна управленска дейност и неразделна част от механизма за наблюдение,
контрол и отчитане на напредъка по изпълнението на Стратегията. Планът за оценка задава рамката,
обхвата и сроковете за извършване на междинна и последваща оценка. Предвид обстоятелството, че
Стратегията предвижда значително финансиране от европейските фондове, както и финансиране от
националния бюджет, планът за оценка ще бъде синхронизиран с очакваните междинни оценки на
съответните оперативни програми през следващия програмен период.
Институциите, отговарящи за извършването на оценката на Стратегията за МСП, са както следва:
 Министерство на икономиката:
 за цялостния напредък по изпълнението: дирекция „Икономическа политика“;
 за мерките, финансирани от ЕС: главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“;
 Всички други институционални заинтересовани страни, участващи в изпълнението на
Стратегията, ще отговарят за предоставяне на пълна и навременна информация за
изпълнението на техните действия и мерки, така че основните отговорни дирекции да могат
впоследствие да извършат съответната оценка на Стратегията и оценката на нейното нетно
въздействие.
Предвиждат се две междинни оценки на изпълнението на Стратегията, както и една последваща
оценка:
 междинни оценки: през 2024 г. (за периода до края на 2023 г.) и през 2026 г. (за периода до
края на 2025 г.);
 последваща оценка: през 2028 г. (за периода до края на 2027 г.)
Междинните и последващата оценки на изпълнението ще бъдат извършени от независим външен екип
от експерти в сътрудничество с дирекция „Икономическа политика“ и/или главна дирекция
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„Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Оценките на Стратегията ще вземат под внимание:
1) Оценката на напредъка по изпълнението на всяка Област на въздействие, мярка и конкретно
действие.
2) Оценката на приноса за намаляване на регионалните и секторните различия, както и за
постигането на хоризонталните цели.
3) Оценката на цялостното въздействие на изпълнението на политиките на Стратегията върху
сектора на МСП и българската икономика.
4) Оценката на нетното въздействие на всяка отделна мярка и оценка на постигнатите резултати.
5) Препоръките за подобряване на процеса на изготвяне на политики, основан на факти
(направените в оценките заключения).
За да оптимизират разходите за междинните оценки, дирекция „Икономическа политика“ и главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще определят и прилагат процедурни
решения. Очаква се тези решения да бъдат насочени към максимално използване на ИКТ и
информационната система за управление, чрез която ще се управлява и наблюдава изпълнението на
Стратегията. По този начин успешното изпълнение на Стратегията ще бъде свързвано с понататъшното използване на електронното управление в тази конкретна област на изготвяне на
политики и внедряването на ИКТ в управлението на Стратегията.
Оценката на напредъка ще се основава на тригодишен план за действие и годишните актуализации на
всяка от областите на въздействие, определени в Националната стратегия за МСП 2021-2027 г. Наред с
това годишните доклади за напредъка по изпълнението ще служат като основа за актуализацията на
всеки следващ годишен план.

Оценка на нетното въздействие на Стратегията
Оценката на Стратегията и оценката на нейното нетно въздействие са базата за изготвянето на
политики, основани на факти. Те ще дадат възможност да се определят онези промени в
конкурентоспособността и ефективността на стопанската дейност на МСП в България, които могат да
бъдат приписани на мерките, изпълнени в рамките на Стратегията. Наличието на такива факти
допринася за ефективността и ефикасността на процеса по изготвяне на политики. В този смисъл,
оценката на нетното въздействие дава възможност да се постави акцент върху резултатите и
постоянното подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на интервенциите, заложени в
Стратегията.
Оценките на въздействието са своеобразно предизвикателство и изискват прилагане на стандартните
европейски практики и методологии, основани на сравнителен анализ и причинно-следствена връзка
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между провежданите политики и тяхното въздействие върху предприятията. Освен това, те отнемат
много време и често налагат провеждане на допълнителни проучвания сред МСП. По тази причина
изготвянето на политики, основани на факти, в рамките на изпълнението на Стратегията е предвидено
да се осъществи чрез включване на оценката на нейното нетно въздействие в междинните и
последващата оценки.
Актуализиране на мерките и действията
Въз основа на докладите за наблюдение и оценка, Консултативният съвет и постоянната работна група
по Стратегията ще отговарят за проверка на това доколко уместни са предвидените мерки и действия
и, когато е необходимо, ще актуализират (променят и/или доуточняват) обхвата и целите на
политиките за интервенции. Процесът на актуализиране на мерките и действията ще бъде
осъществяван в тясно сътрудничество и договореност между изпълняващите органи. Всички
участващи страни ще се договарят относно потенциалните актуализации на Стратегията въз основа на
фактите от оценката на въздействието.
Фигура 5 Механизъм за изпълнение и наблюдение на Стратегията

Консултативен съвет за насърчаване на МСП
министерства, бизнес организации, научни организации, ББР

Годишен доклад за изпълнението на НСМСП

Административна партньорска мрежа
ОПИК, ИАНМСП, министерства, ББР, ФМФИБ

Министерство на икономиката
Дирекция „Икономическа политика“

Източник: собствена разработка
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Източници на финансиране
ОПИК, ОПРЧР, ПРСР, ФМФИ, ББР,
национален бюджет

Годишна програма за прилагане на
Национална стратегия за МСП

Министър на икономиката

Изготвяне на политики, основани на факти
В исторически план процесът на изготвяне на политики в областта на развитието на сектора на МСП в
България не е бил основаван на факти. Досега разработващите политиките в този сектор са разчитали
на своята интуиция, възприятия и нагласи, на общоприетите схващания и, в по-малка степен, на
икономически изследвания, базирани на теория и данни. Днес ролята на основания на факти подход
към политиките в публичния сектор е установен в ЕС и в световен мащаб, но остава необходимостта
да се промени установеният подход за стратегическо управление. За разлика от конвенционалната
политика, основана на мнения, политиката, основана на факти, изисква наличието на съответни данни
на всички етапи от процеса на изготвянето й. Основните предпоставки за формулиране и изпълнение
на политика, основана на факти, са следните:
 данните да са надеждни, достоверни и подходящи. В настоящата Стратегия се вземат предвид
всички официални източници на данни и се полагат специални усилия за преодоляване на
пропуските в информацията, така че процесът на изготвяне на политики да е добре обезпечен.
 количественият анализ, от който се извличат фактите, трябва да бъде с добро качество и да е
извършен от специалисти (статистици и специалисти по иконометрия, учени, които се
специализират в областта на данните, анализатори на данни и др.) Настоящата Стратегия
предвижда независими оценки, което ще гарантира използване на необходимия експертен
опит.
 не се допуска политическа намеса нито в данните, нито в емпиричните констатации.
Настоящата Стратегия определя рамка за изготвяне на политики за развитие на МСП, която ще
предотврати евентуална субективна и основана на мнения намеса при формулирането на
политиките.
Първата стъпка, предприета за решаването на този въпрос, беше да се определят целевите показатели те са ясно дефинирани и добре структурирани и техните стойности се изчисляват и/или оценяват,
когато е възможно (в случаите, в които няма налични изходни стойности, е предвидено съответно
проучване/изследване за осигуряването на такива в краткосрочен план). Следващата стъпка в това
отношение ще бъде извършването на редовни оценки на нетното въздействие въз основа на
съпоставителен анализ. Всички тези дейности значително ще подобрят процеса на изготвяне на
политики и ще помогнат за постигането на стратегическите цели чрез текущи проверки, допълнително
определяне на целеви МСП и корекции на политиките.

Изграждане на капацитет за изготвяне на политики
Всички участници в процеса на формулиране на политики, които участват в стратегическото
управление днес, трябва да се справят с предизвикателството да разглеждат и анализират големи
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количества информация, за да формулират политики, основани на факти. В това отношение новите
технологии (напр. големи информационни масиви) и все по-важните изследвания, свързани с
политиките, изискват нови умения за ефективно и своевременно изготвяне на политики. Висшето
ръководство и експертите, участващи в стратегическото планиране и неговото изпълнение, е
необходимо да усвоят точните умения за извличане, разбиране и използване на факти. Това са умения
за оценка на надеждността на данните, значението им за конкретни въпроси, свързани с политиките и
умения да се отчитат и съответните ограничения на политиките.
В тази връзка са предвидени обучения и/или подготовка в системата на формалното образование за
значително подобряване на бъдещия процес на изготвяне на политики чрез подкрепа за формирането
и/или по-нататъшното усъвършенстване на следните умения за изготвяне на политики:
 критично мислене и умения за формулиране на въпроси, свързани със сектора на МСП; това
изисква развитие и/или актуализиране на компетентности в сферата на икономиката,
финансите, бизнес администрацията и предприемачеството, правото и т.н.;
 умения за работа с данни и за оценка на фактите; това изисква развитие и/или актуализиране
на умения за анализ на данни, количествено моделиране и т.н.;
 умения за включване на факти при изготвянето на политиките; това изисква формирането на
съвременни умения, свързани с изготвянето на политики за откриване на възможните
приложения въз основа на наличните факти, умения за справяне с предизвикателството в
публичния политически процес да се включат фактите и т.н.
Също така се предвиждат обучения за формиране на меки умения, особено за висшето политическо
ниво и висшето ръководство (напр. в областта на управлението на конфликти, управлението на
промените, успешните преговори, ефективната комуникация и др.)
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Приложение Б
Индикатори за изпълнение и резултат
Показателите за изпълнение и резултат са описани в таблиците по-долу. Където е възможно, на базата
на предварителни изчисления, прогнози, експертна оценка и исторически данни, са определени
техните изходни, междинни и целеви стойности. Част от изходните стойности все още не са налични,
тъй като изискват допълнителни проучвания и измервания, които ще бъдат извършени в началото на
периода на изпълнение на Стратегията. Основно предизвикателство при определянето на целевите
стойности беше да се заложат обективни, но и умерено амбициозни измерими цели на базата на
ограничените налични данни. Предвиденият план за наблюдение и оценка на Стратегията позволява те
да бъдат допълнително коригирани в съответствие с оценката на нейното нетно въздействие.
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Област на въздействие 1: Предприемачество
Мерки и действия

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Мярка 1.1 Насърчаване на предприемаческата екосистема
1) Подкрепа за акселератори и бизнес инкубатори, по
възможност ръководени от международно признати мрежи
на акселератори и инкубатори, с цел трансфер на добри
практики от други страни. Подкрепа за организации в
подкрепа на МСП като национално представителни
работодателски организации, браншови организации и др.

Брой подпомогнати организации в подкрепа на МСП:
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 6
Предприемаческа активност
мотивирана от възможностите
(Improvement-Driven Opportunity

2) Подкрепа за мероприятия, срещи, конференции, работни
семинари, бизнес срещи между стартиращи предприятия и

Брой подпомогнати инициативи за засилване на
предприемачеството и работата в мрежа на регионално и

инвеститори и други инициативи за насърчаване на
предприемачеството и работата в мрежа на регионално и

местнo ниво

местно ниво.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 7

3) Подкрепа за активни сдружения за насърчаване на МСП

Разработени аналитични доклади за ефективната работа

като бизнес клъстери, кооперации, производствени
обединения и други в националните и регионалните

на бизнес клъстерите

31
32

Изходна стойност (2020 г.): 0

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Entrepreneurial Activity)
Изходна стойност (2020 г.):
неприложимо
Целева стойност за 2024 г.: 28,50%
Целева стойност за 2027 г.: 35,00%

Мерки и действия

приоритетни сектори

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

Мярка 1.2 Насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и предприемаческата трансформация на българските висши училища
1) Подкрепа за създаването и функционирането на структури
за подпомагане на предприемачеството в българските висши

Брой подпомогнати структури в българските висши
училища

училища като бизнес инкубатори, акселератори, центрове по
предприемачество и др. чрез насърчаване на публично-

Изходна стойност (2020 г.): 0

частните партньорства.

Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

Намерения за предприемачество
Entrepreneurial intentions 2018
Изходна стойност (2020 г.): 5,03%
Целева стойност за 2024 г.: 7%
Целева стойност за 2027 г.: 14%
Висши

училища,

осигуряват

добра

и

които
адекватна

подготовка за стартиране и
развитие на нови предприятия.
2) Подкрепа за осигуряване на курсове за обучение по
предприемачество в учебните програми по природни науки,
технологии, инженерство и математика(STEM), изкуства и
други области на обучение в средното и висшето
образование.

Брой подпомогнати български висши училища
Изходна стойност (2020 г.): 0

Colleges and universities provide
good and adequate preparation for

Целева стойност за 2024 г.: 1

starting up and growing new firms
(Likert scale 1-5)

Целева стойност за 2027 г.: 2

Изходна стойност (2020 г.): 62.57%
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Мерки и действия

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

3) Насърчаване създаването на тренировъчни предприятия

Брой подпомогнати ученици и студенти

Целева стойност за 2024 г.: 65%.

от ученици и студенти, които се обучават на практика как да

Изходна стойност (2020 г.): 250

Целева стойност за 2027 г.: 65%.

развиват предприемаческите идеи в бизнес. Разработване на
актуални методологии за провеждане на курсове за обучение

Целева стойност за 2024 г.: 350
Целева стойност за 2027 г.: 450

по предприемачество чрез практически занятия.

Мярка 1.3 Подкрепа за стартиращи предприятия
1) Преглед на регулаторната рамка за започване на бизнес.

Разработени аналитични доклади за съществуващите
административни пречки за започване на бизнес
Изходна стойност (2020 г.): 0

Дял на стартиращите
предприятия
Изходна стойност (2020 г.):

Целева стойност за 2024 г.: 1

неприложимо.

Целева стойност за 2027 г.: 1

Целева стойност за 2024 г.: 15%.

2) Преглед на сложността на регулаторната рамка и

Разработени аналитични доклади за комплексността на

Целева стойност за 2027 г.: 17%.

ограничителните

регулаторната рамка и ограничителните изисквания за
лицензиране с цел улесняване на достъпа на нови

Дял на МСП с висок растеж

предприятия и увеличаване на конкуренцията

Изходна стойност (2020 г.):

изисквания

за

лицензиране

с

цел

улесняване на достъпа на нови предприятия и увеличаване
на конкуренцията.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 1
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неприложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 0,5%.

Мерки и действия

3) Въвеждане на мерки за стартиращи предприятия, които
търсят разрастване на дейността си на международни пазари
- предоставяне на информация за пазари, консултации,
маркетинг и менторски
интернационализацията.

услуги

по

въпросите

на

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Целева стойност за 2027 г.: 1

Целева стойност за 2027 г.: 1%

Брой подкрепени стартиращи предприятия, които търсят
разрастване на дейността си на международни пазари
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10
Целева стойност за 2027 г.: 20

4) Разработване на нови продукти и тестване на прототипи в
лаборатории.

Брой подпомогнати стартиращи предприятия, тестващи
нови продукти и прототипи
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

5) Предоставяне на услуги за технически дю дилиджънс с
оглед на по-прецизна оценка на високотехнологични
стартиращи

предприятия,

с

цел

подготовката

им

за

потенциален инвеститорски интерес.

Брой подпомогнати стартиращи предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 2
Целева стойност за 2027 г.: 5

6) Предоставяне на техническа помощ за регистрация на

Брой публикации и разпространена информация на

интелектуална собственост, вкл. за процеса на подготовка на
процедурата по кандидатстване и за процедурата по

официалните страници на институциите за регистрация
на интелектуална собственост

кандидатстване за регистрация на интелектуална собственост
– консултации със специалисти, правна помощ и др.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо.
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Мерки и действия

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Целева стойност за 2024 г.: 2
Целева стойност за 2027 г.: 5
Мярка 1.4 Насърчаване на ключови видове предприемачество
1) Подкрепа за наследяването на семейни предприятия чрез

Брой подпомогнати семейни предприятия

провеждане на семинари, обучения и консултации по
въпросите на наследяването на семейния бизнес. Финансови

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

инструменти (напр. схеми за гарантиране на заеми,
микрокредити, хибридни инструменти) за осигуряване на

Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100

достъп до финансиране на семейни предприятия.
2) Подкрепа за желаещите да стартират стопанска дейност
като самонаети лица и МСП в ключови видове

Брой подкрепени предприемачи в ключови видове
предприемачество (жени, младежи, възрастни хора,

предприемачество (жени, младежи, възрастни хора,
безработни, имигранти, социални предприемачи и др.) за

безработни, имигранти, социални предприемачи и др.):

предоставяне

на

обучения,

правни,

консултантски

и

менторски услуги.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси.

3) Насърчаване на използването на Инструмента на

Брой обучителни и информационни дейности,

ЕК/ОИСР за подобряване на политиката в областта на

представящи Инструмента на ЕК/ОИСР за подобряване

предприемачеството от местните и регионалните власти.

на политиката в областта на предприемачеството
https://betterentrepreneurship.eu/bg
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Предприемаческа активност в
начална фаза
Изходна стойност (2020 г.):
неприложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 7%
Целева стойност за 2027 г.: 8%

Мерки и действия

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 4
Целева стойност за 2027 г.: 5
Мярка 1.5 Подкрепа за занаятчийството, предприемачеството в селските райони и творческите индустрии, вкл. на регионално ниво
1) Провеждане на семинари, обучения и консултации за
земеделски и горски стопани в селските райони.

Брой земеделски и горски стопани, участвали в обучения
или консултации
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси
Целева стойност за 2027 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси.

2) Безвъзмездно финансиране и финансови инструменти за
задоволяване на различните потребности на предприемачите
и новосъздадените предприятия в селските райони.

Брой предприемачи в селските райони, получили
финансова подкрепа
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: предстои дефиниране на
предвидените ресурси.

3) Проекти и мерки за насърчаване на занаятчийството и

Брой подпомогнати занаятчии и предприемачи в

предприемачите в творческите индустрии.

творческите индустрии
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Мерки и действия

Показатели за изпълнение – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.31)32

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100
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Област на въздействие 2: Достъп до пазари
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Мярка 2.1 Насърчаване на интернационализацията на МСП
1) Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб

Общ брой посещения и брой уникални посещения на

България, по-специално на неговата дигитална платформа, за
предоставяне на информация за: i) възможности за подкрепа,

дигиталната платформа

публични и други институции; ii) актуална пазарна
информация за маркетингови проучвания на външни пазари;

Изходна стойност (2020 г.): 0.
Целева стойност за 2024 г.: 20 000.

iii) международни и регионални търговски панаири и

Целева стойност за 2027 г.: 50 000.

изложения; iv) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа
като част от насърчаването на интернационализацията, които

Брой МСП, подпомогнати с комбинирани мерки

позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП за
технологично развитие, дигитализация, разработване на нови
продукти и формиране на умения.

Изходна стойност (2020): не е приложимо

своята продукция (стоки и услуги)
на международния пазар

Целева стойност 2024: 20

Изходна стойност (2020 г.): 19,8%

Целева стойност 2027: 100

Целева стойност за 2024 г.: 22%

2) Подготовка и провеждане на информационни кампании,

Брой кампании и МСП, участващи в информационните

посветени на интернационализацията на МСП.

кампании
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

33
34

Дял на МСП, рекламиращи

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Целева стойност за 2027 г.: 25%

Мерки и действия

3) Изпълнение на маркетингови мерки, анализи и подкрепа
на МСП за разработване и подготовка на промоционални
материали за

международни и регионални търговски

панаири.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Брой подпомогнати МСП за разработване и подготовка
на иновативни промоционални материали
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 50

4) Подкрепа за създаването на експортно ориентирани
клъстери, инициативи и сдружения на МСП, и включването
им в международни вериги на стойността.

Брой подпомогнати експортно ориентирани клъстери,
инициативи и сдружения на МСП
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

Мярка 2.2 Подкрепа на МСП за участие в мероприятия за насърчаване на търговията
1) Изготвяне на годишни програми от ИАНМСП в
съответствие с националните и регионалните приоритети,
определени в Стратегията, и с предложенията на
заинтересованите страни за участие на МСП в търговски

Разработени годишни програми
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 3

панаири и големи събития.

Целева стойност за 2027 г.: 7

2) Провеждане и/или подкрепа на МСП за участие в

Брой МСП, подпомогнати за участие в международни

Изходна стойност (2020 г.): 26,0%

международни търговски панаири, бизнес конференции и
бизнес срещи в България.

търговски панаири, бизнес конференции и бизнес срещи в
България

Целева стойност за 2024 г.: 27,5%
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Дял на МСП, извършващи износ

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Изходна стойност (2020) г.: не е приложимо

Целева стойност за 2027 г.: 30,0%

Целева стойност за 2024 г.: 12
Целева стойност за 2027 г.: 30
3) Подкрепа за участие на МСП в международни панаири,

Брой МСП, подпомогнати за участие в международни

търговски изложения и бизнес конференции в чужбина.

панаири, търговски изложения и бизнес конференции в
чужбина
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 15
Целева стойност за 2027 г.: 35

4) Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП,
организирани от браншови организации, асоциации на МСП

Брой бизнес организации, подпомогнати за участие в
мероприятия, свързани с търговията

и
стартиращи
предприятия,
неправителствени организации и др.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

бизнес

клъстери,

Целева стойност за 2024 г.: 2
Целева стойност за 2027 г.: 5
5) Участие на МСП в официални бизнес делегации и
търговски мисии.

Брой МСП, подпомогнати за участие в официални бизнес
делегации и търговски мисии
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 9
Целева стойност за 2027 г.: 20
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Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Мярка 2.3 Специфична подкрепа за МСП с висок експортен потенциал
1) Разработване на инструмент за самооценка на експортния
потенциал въз основа на индивидуално проучване на

Разработен инструмент – карта за оценка на експортния
потенциал на МСП

предприятията, данни на НСИ и експертизата на национално
представителните
работодателски
организации
в

Изходна стойност (2020 г.): 0

използването на подобни платформи. Създаване на
автоматизирана система за изчисляване на експортния
потенциал на ниво предприятие и по този начин създаване на
възможност за точно определяне на МСП с висок експортен
потенциал.

Целева стойност за 2024 г.: 0
Целева стойност за 2027 г.: 1
Брой МСП, използвали инструмента за оценка на
експортния потенциал
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 0
Целева стойност за 2027 г.: 50

Мярка 2.4 Подкрепа за развитие на електронната търговия
1) Разработване, изграждане и използване на уеб платформи

Разработени платформи за електронна търговия за МСП

за електронна търговия за МСП като неразделна част от
дигиталната платформа на Експортен хъб България.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 2
Целева стойност за 2027 г.: 5
Брой МСП, които са се регистрирали в платформата за
електронна търговия
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Дял на МСП, извършващи
износна дейност
Изходна стойност (2020 г.): 26,0%
Целева стойност за 2024 г.: 27,5%
Целева стойност за 2027 г.: 30,0%.

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 200
2) Подкрепа на МСП за въвеждане и реализиране на решения

Брой МСП, подпомогнати за реализиране на решения за

за електронна търговия – уебсайтове, електронни плащания,
решения за мобилен интернет, решения за интернет

електронна търговия

Дял на МСП, извършващи

Изходна стойност (2020 г.): 0

продажби онлайн

Целева стойност за 2024 г.: 150

Изходна стойност (2020 г.): 5,5%

Целева стойност за 2027 г.: 300

Целева стойност за 2024 г.: 9,0%

сигурност, съхраняване на данни и др.

3) Насърчаване на МСП за използване на международни

Брой подпомогнати МСП

платформи за електронна търговия чрез семинари, обучения
и срещи.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100
Брой изпълнени инициативи
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 3
Целева стойност за 2027 г.: 6

4) Подкрепа на МСП за въвеждане на аналитични решения,
базирани на големи бази данни, автоматизация, изкуствен
интелект и др., с цел възползване от предимствата на

Брой МСП, подпомогнати за въвеждане на аналитични
решения
Изходна стойност (2020 г.): 0
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Целева стойност за 2027 г.: 12,0%

Мерки и действия

електронната търговия.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.33)34

Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 200

Мярка 2.5 Подкрепа за въвеждане на стандарти за качество и стандарти за автоматична идентификация и електронен обмен на данни за подобряване на
достъпа на МСП до Единния пазар
1) Продължаващо предоставяне на информация и
популяризиране на стандарти и сертификати, свързани с
малкия бизнес, вкл. онлайн информация.

Брой уникални посещения на съответните интернет
страници
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 200

Дял на МСП с въведени

Целева стойност за 2027 г.: 500

международни стандарти

2) Подкрепа на МСП за въвеждане на международно
признати стандарти и сертификати, глобални стандарти за

Брой МСП, подпомогнати за въвеждане на международни
стандарти и сертификати глобални стандарти за

Изходна стойност (2020 г.): 24,4%

автоматична идентификация и електронен обмен на данни.

автоматична идентификация и електронен обмен на
данни
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 200
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Целева стойност за 2024 г.: 26,0%
Целева стойност за 2027 г.: 29,0%

Област на въздействие 3: Достъп до финансиране
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

Мярка 3.1 Финансови инструменти в подкрепа на конкурентоспособността на МСП
1) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови

Обща стойност на наличните средства за МСП под

инструменти за насърчаване на МСП за въвеждане в
производствения процес на нови и модерни технологии,

формата на безвъзмездно финансиране и различни
финансови инструменти

дигитални решения, специализиран хардуер и софтуер.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 10 000 000 лв. (индикативна
стойност)
Целева стойност за 2027 г.: 20 000 000 лв. (индикативна
стойност)
Брой подпомогнати МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 200
Целева стойност за 2027 г.: 400

Нетен ефект върху годишното
увеличение на приходите на
подпомогнатите МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0

2) Осигуряване на безвъзмездно финансиране и финансови

Обща стойност на наличните средства за МСП под

инструменти за технологична модернизация и производство
на нови продукти и услуги.

формата на различни финансови инструменти

35
36

Изходна стойност (2020 г.): 0

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Целева стойност за 2024 г.: >20%
Целева стойност за 2027 г.: >10%

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

Целева стойност за 2024 г.: 1 000 000 лв.
Целева стойност за 2027 г.: 1 500 000 лв.
Брой подпомогнати МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 60
Целева стойност за 2027 г.: 120
Мярка 3.2 Осигуряване на финансови инструменти и гаранционни схеми за инвестиционно финансиране и експортна дейност на МСП
1) Осигуряване на различни финансови инструменти за МСП

Брой МСП, подпомогнати с различни финансови

– банкови кредити, кредитни линии, лизинг, факторинг и др.

инструменти
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 500
Целева стойност за 2027 г.: 1 000
Обща стойност на наличните средства за МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0

Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с
доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с
151

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
2) Осигуряване на гаранционни схеми за МСП от групата на
Българска банка за развитие, Холдингов фонд, Национален
гаранционен фонд и др.

Брой МСП, подпомогнати чрез гаранционни схеми
Изходна стойност (2020 г.): 0

Нетен ефект върху годишните
разходи за формиране на основен

Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с капитал на МСП
доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от Изходна стойност: 0.
анализите на нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с
доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.

3) Осигуряване на предекспортно и
финансиране от Българската агенция

следекспортно
за експортно

застраховане чрез финансови инструменти, които
подкрепят интернационализацията на МСП,

ще

Брой МСП, подпомогнати от Българската агенция за
експортно застраховане
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с
доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с
доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
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Целева стойност за 2024 г.: >10%
Целева стойност за 2027 г.: >5%

Мерки и действия

4)

Улесняване

на

достъпа

на

МСП

до

капиталово

финансиране чрез Българската фондова борса – регулиран
пазар и Пазар за растеж на МСП. Ваучерна схема в подкрепа
на подготовката на МСП за емитиране на акции на Пазара за
растеж. Осигуряване на финансиране на МСП във връзка с
разходите, необходими за участието им на капиталовия пазар
– консултантски такси, такси за инвестиционни посредници,
адвокатски такси, разходи за подготовка на проспекти,
разходи за подготовка на документи за участие, такси за
членство,
разходи
за
набиране
на
инвеститори
(информационни кампании) и др.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

Брой МСП, емитирали акции на регулиран пазар и
Пазара за растеж на МСП (BEAM):
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10
Обща стойност на подкрепата под формата на ваучери за
МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 60 000
Целева стойност за 2027 г.: 200 000

Мярка 3.3 Осигуряване на финансови инструменти за микропредприятията и малките предприятия
1) Осигуряване на гъвкави кредитни инструменти като
кредитни линии, овърдрафт и др.

Брой микропредприятия и малки предприятия,
подпомогнати с кредитни инструменти
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.

Дял на МСП с добър достъп до
финансиране
Изходна стойност (2020 г.): 12%

Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с

Целева стойност за 2024 г.: 20%

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.

Целева стойност за 2027 г.: 25%
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

2) Осигуряване на микрофинансиране, кредити за оборотен

Обща стойност на наличните средства за

капитал и преференциални инвестиционни кредити за
микропредприятия и малки предприятия.

микропредприятия и малки предприятия под формата на
микрофинансиране, кредити за оборотен капитал и
инвестиционни кредити
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 6 000 000 лв.
Целева стойност за 2027 г.: 9 000 000 лв.
Брой подпомогнати микропредприятия и малки
предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 2 000
Целева стойност за 2027 г.: 4 000

3) Осигуряване на инструменти за споделяне на риска,

Обща стойност на наличните средства за

насочени към засилване на икономическата активност на
микропредприятията и малките предприятия.

микропредприятия и малки предприятия под формата на
инструменти за споделяне на риска
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: ще бъде уточнена допълнително
въз основа на предвидените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: ще бъде уточнена допълнително
въз основа на предвидените ресурси.
Брой подпомогнати микропредприятия и малки
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 200
Целева стойност за 2027 г.: 500
Мярка 3.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия за достъп до финансиране
1) Осигуряване на предсийдово и сийдово финансиране за

Обща стойност на инвестирания капитал в стартиращи

стартиращи предприятия.

предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0.
Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде дефинирана

в зависимост от резултатите от анализите на
нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде дефинирана

в зависимост от резултатите от анализите на
нуждите.

2) Осигуряване на рисков капитал.

Нетен ефект от увеличаването на

Брой подпомогнати стартиращи предприятия

приходите на стартиращите

Изходна стойност (2020 г.): 0

предприятия

Целева стойност за 2024 г.: 200

Изходна стойност (2020 г.): 0%

Целева стойност за 2027 г.: 500

Целева стойност за 2024 г.: 30%

Обща стойност на инвестирания рисков капитал в
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Целева стойност за 2027 г.: 50%

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

стартиращи предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
3) Осигуряване на капитал за растеж (мецанин финансиране)
за разрастващи се предприятия и бързоразрастващи се

Обща стойност на инвестирания капитал в разрастващи
се предприятия и бързоразрастващи се средни

средни предприятия.

предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои да бъде уточнена с

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
Целева стойност за 2027 г.: предстои да бъде уточнена с

доставчиците на ФИ в зависимост от резултатите от
анализите на нуждите.
Брой подпомогнати разрастващи се предприятия и
бързоразрастващи се средни предприятия
Изходна стойност (2020 г.): 0
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 40
4) Създаване на механизъм за насърчаване на инвестициите

Брой инициативи в подкрепа на инвестиции от бизнес

от бизнес ангели.

ангели:
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

5) Осигуряване на специфични капиталови финансови

Обща стойност на наличните средства за МСП от

инструменти за финансиране на технологични и свързани с

различни източници в рамките на дейността

технологиите МСП. Създаване на специфични фондове за
рисков капитал и фондове за частен капитал, предоставящи

Изходна стойност (2020 г.): 0

финансиране за предприятия в области като: изкуствен
интелект, анализ на данни и метаданни, роботика,

Целева стойност за 2024 г.: 0
Целева стойност за 2027 г.: 60 000 000 лева

микроелектроника,
високоефективна
компютърна
инфраструктура и инфраструктура за облачни данни,
блокчейн технологии, квантови технологии, фотоника,
индустриални
нанотехнологии,

биотехнологии,
биомедицина,
фармацевтични
продукти,
модерни

материали и технологии.
Мярка 3.5: Подкрепа за малки проекти, насърчаващи междурегионалното сътрудничество на МСП
1) Подкрепа за изпълнението на малки междурегионални

Брой проекти за международно регионално

проекти.

сътрудничество
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.35)36

2) Подкрепа за мероприятия, срещи, конференции, работни

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

семинари и бизнес срещи между български и чуждестранни
МСП.

Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

3) Подкрепа за международно сътрудничество на МСП в
националните и регионалните приоритетни сектори.
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Област на въздействие 4: Дигитализация и умения
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Мярка 4.1 Насърчаване на дигитализацията на МСП
1) Въвеждане на дигитални технологии, софтуер, решения за

Подкрепа за въвеждане на

електронна търговия, дигитални приложения и прилагане на
подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на

ИКТ

данните.

Среден % от 10 вида
автоматизирани системи за

2) Подкрепа на МСП за въвеждане на ИКТ в системи за
управление на взаимоотношенията с клиентите(CRM),

управление (вкл. чрез
възлагане на външен

системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP),
системи за информационна сигурност, дигитализация на

изпълнител), които са
въведени

процесите, когнитивни
софтуерни пакети и др.

Онлайн възможност за

3) Подкрепа

за

МСП

технологии

чрез

и

въвеждане

специализирани

на

дигитални

технологии и софтуерни продукти за автоматизация и
роботизация на производствените процеси, технологии за
комуникация и дистрибуция и др. в селското стопанство.

поръчки и продажби на
продукти и услуги на

2020 г.

2024 г.

2027 г.

Интеграция на дигиталните
технологии
Индекс за навлизането на
дигиталните технологии в
икономиката и обществото (DESI) за

23,93%

30%

50%

2019 г. – Интеграция на дигиталните
технологии (за МСП):
2019 г. - 6% от МСП извършват
продажби онлайн (спрямо 17%
средно за ЕС);

37,30%

43%

50%

предприятието

2024 г. – 10%; 2027 г. – 20%.
2019 г. - 2% от оборота на МСП е с

Възможност за получаване на
плащания чрез онлайн услуги

онлайн произход;
28,40%

40%

55%

2024 г. – 4%; 2027 г. – 6%.

50,20%

60%

70%

Интеграция на дигиталните
технологии

(ePay, PayPal и др.)
Онлайн системи за
фактуриране
37
38

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38
Индекс за навлизането на

Въведени системи за
информационна сигурност
(криптиране, защитна стена,

45,80%

55%

75%

дигиталните технологии в
икономиката и обществото (DESI) за
2020 г. – Интеграция на дигиталните
технологии (за МСП):

архивиране)
Специализирани софтуерни
пакети

47,80%

50%

55%

2020 г. - 10% от МСП извършват
продажби онлайн (спрямо 17%
средно за ЕС);
2024 г. – 14%; 2027 г. – 20%.
2019 г. - 2% от оборота на МСП е с
онлайн произход.
2024 г. – 4%; 2027 г. – 6%.

Мярка 4.2 Подкрепа за дигиталната трансформация на индустриалните МСП
1) Подкрепа за дигиталната трансформация на МСП в
индустриалните сектори на икономиката чрез въвеждане
на нови дигитални технологии и машини в производството.

Брой подпомогнати индустриални МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 200

Обща стойност на наличните средства за МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Целева стойност за 2024 г.: ще бъде дефинирана въз основа
на договорените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: ще бъде дефинирана въз основа
на договорените ресурси.
2)
Намаляване
на
енергийната
интензивност
на
индустриалните МСП чрез въвеждане на технологии,
софтуерни
решения
и
производствените процеси.

системи

за

управление

Брой подпомогнати индустриални МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100
Обща стойност на средствата, разпределени към МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои дефиниране въз основа
на договорените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: предстои дефиниране въз основа
на договорените ресурси.

3) Внедряване на модерни ИКТ решения, системи за
киберсигурност, решения за съхранение на данните и др.

Брой подпомогнати индустриални МСП
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100
Обща стойност на средствата, разпределени към МСП
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: предстои дефиниране въз основа
на договорените ресурси.
Целева стойност за 2027 г.: предстои дефиниране въз основа
на договорените ресурси.
Мярка 4.3 Подкрепа за придобиване на дигитални умения
1) Извършване на редовни оценки на потребностите от
обучение за точно определяне на целевите групи за обучение
и техните специфични потребности (вкл. потребности от

Редовни оценки на потребностите от обучение
Изходна стойност (2020 г.): 0
2024 г.: да обхваща 20% от определените целеви групи.

умения, свързани с дигитализацията).

2027 г.: да обхваща 50% от определените целеви групи.
2)

Внедряване

на

дигитални/онлайн

приложения

и

аналитични решения в процеса на наблюдение и
непрекъсната оценка на потребностите от обучение във
всички професионални области.

Дигитални решения в оценката на потребностите от
обучение
Изходна стойност (2020 г.): 0
2024 г.: да обхваща 15% от професионалните области.
2027 г.: да обхваща 30% от професионалните области.

МСП, извършващи продажби и
покупки онлайн
Изходни стойности – български
МСП:
онлайн продажби: 5,6% (2018 г.);
онлайн покупки: 6,34% (2018 г.);
Оборот от електронна търговия:
2,04% (2018 г.)
2024 г.:
онлайн продажби: 17% (2018 г.)

3) Провеждане на обучения за МСП за подобряване

Проведени курсове за обучение:

онлайн покупки: 26% (2018 г.);

формирането на необходимите умения в областта на
дигитализацията, ИКТ, киберсигурността и в други области,

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

оборот от електронна търговия: 10%

които са специфични за дейността на МСП.

Целева стойност за 2024 г.: ще бъде уточнена въз основа на

(2018 г.)

договорените ресурси.

2027 г.:
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Целева стойност за 2027 г.: ще бъде уточнена въз основа на

онлайн продажби: 30% (2018 г.);

договорените ресурси.

онлайн покупки: 50% (2018 г.);
оборот от електронна търговия: 20%
(2018 г.)

Мярка 4.4 Насърчаване на участието на МСП в дуално обучение (обучение чрез работа)
1) Последващо развитие и поддържане на информационна

Брой регистрирани предприятия, вкл. МСП, в

база данни на работодателите, които отговарят на
изискванията за участие в партньорства за дуално обучение

информационната база данни на работодателите, които
провеждат дуално обучение

(обучение чрез работа) с цел насърчаване, популяризиране и
подкрепа на дуалното обучение в България.

Изходна стойност (2020 г.): 60
Целева стойност за 2024 г.: 150
Целева стойност за 2027 г.: 250
Брой регистрирани МСП в информационната база данни
на работодателите, които провеждат дуално обучение
Изходна стойност (2020 г.): 20

Брой учащи, участващи в дуално
обучение
Изходна стойност (2020 г.): не е

приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 300
Целева стойност за 2027 г.: 500

Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 150
Брой учащи, участващи в дуално обучение

Активно участие на МСП в
информационната база данни на

Изходна стойност (2020 г.): 100

работодателите, които провеждат
дуално обучение

Целева стойност за 2024 г.: 300

Изходна стойност (2020 г.): 20
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Мерки и действия

2) Подкрепа на МСП за предоставяне на дуално обучение.
Насърчаване на МСП, които предоставят дуално обучение, в
процеса на участието им в програми с национално и
европейско финансиране.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Целева стойност за 2027 г.: 500

Целева стойност за 2024 г.: 100

Подкрепа за МСП, предоставящи дуално обучение

Целева стойност за 2027 г.: 150

с цел откриване на нови паралелки с дуално обучение.

Въведена система за бонус точки

2024 г.: Въведена система за бонус точки за МСП,

за МСП, провеждащи дуално
обучение, която да се използва в

провеждащи дуално обучение, която да се използва в процеса
на подбор на проекти по оперативни програми и национални
мерки, финансирани с национални и европейски средства.

процеса на подбор на проекти по
оперативни програми и национални
мерки, финансирани с национални и
европейски средства.

3) Отличаване на активни МСП работодатели в областта на

Отличаване на активни МСП работодатели в областта на

Учредени годишни награди за МСП

дуалното обучение на ученици, младежи и лица над 29-

професионалното образование и обучение

работодатели

годишна възраст. Учредяване и връчване на годишни награди
за МСП работодатели с постижения в областта на дуалното
обучение.

2022 г.: Учредени годишни награди за МСП работодатели с
постижения в областта на дуалното обучение.

с

постижения

в

областта на дуалното обучение.

4) Учредяване на бранд/търговска марка на дуалната система

2024 г.: Създаден бранд/търговска марка на дуалната система

Създаден бранд/търговска марка на

на обучение, който да отличава всички работодатели, които

на обучение.

дуалната система на обучение, който

участват успешно в нея.

да отличава всички работодатели,
които участват успешно в нея.

Мярка 4.5 Въвеждане на стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения
1) Изготвяне на списък с ключови умения, които са
определящи за конкурентоспособността, експорта и бизнес
резултатите на МСП.

Проучване на оценката и валидирането на неформални
умения

164

Оценка и валидиране на
неформални умения

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

2) Разработване на методология и инструменти за проверка (в

2022 г.: Изготвяне на списък с ключови умения, които са

2024 г.: 5% от МСП имат персонал с

сътрудничество
с
национално
представителните
работодателски организации и браншовите организации,

определящи за конкурентоспособността на МСП.

валидирани умения, придобити чрез
неформално обучение през периода

2022 г.: Разработена методология и инструменти за проверка.

МСП, висши училища, и др.) за оценка и валидиране на
уменията на персонала на МСП, придобити чрез учене чрез

2021-2024 г.

практикуване,
неформално
обучение,
завършено
образование, самостоятелно обучение и др., които ще се

с валидирани умения, придобити
чрез неформално обучение през

използват от работодателите и служителите на МСП.

периода 2025-2027 г.

3) Разработване на уеб-базирани инструменти и решения за
оценка на ключовите умения. Разработване на електронно
съдържание на онлайн инструменти за оценка на нивото на
ключовите умения и компетентности.

2027 г.: 10% от МСП имат персонал

Уеб-базирани инструменти за оценка и разработване на
електронно съдържание
2022 г.: Разработени уеб-базирани инструменти и решения за
оценка на ключовите умения.
2023 г.: Разработено електронно съдържание на онлайн
инструменти за оценка на нивото на ключовите умения и
компетентности.

4)

Разработване

сертификационна
сътрудничество

на

стандарти

и

процедури

и

на

система на национално ниво (в
с
национално
представителните

работодателски организации и браншови организации, МСП,
висши училища и др.) за валидиране на ключови умения и
компетентности.

Национални стандарти и процедури, както и
сертификационна система за валидиране на ключови
умения и компетентности

Формална квалификация в МСП
2020-2024 г.: 10% от МСП са
повишили формалната
квалификация на персонала.
2024-2027 г.: 20% от МСП са
повишили формалната
квалификация на персонала.

2023 г.: Разработени стандарти и процедури, както и
сертификационна система на национално ниво за валидиране
на ключови умения и компетентности.

Мярка 4.6 Разработване на платформа и инструменти за електронно обучение и насърчаване на онлайн базирани обучения за МСП
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Мерки и действия

1) Разработване и създаване на образователна уеб платформа
(платформа за електронно обучение) и електронно
съдържание на съответните курсове в области, които са
важни за конкурентоспособността на МСП, както в
хоризонтални, така и в специфични за дейността им области.
2) Разработване на програми за курсове на обучение (вкл.
учебни модули и курсове, предварителни условия /
изисквания, график, методи на преподаване, възможности за
сертифициране и др.) и провеждане на информационни
кампании.
3) Провеждане на обучения: постоянни онлайн обучения по
основни умения и редовни онлайн обучения за комплексни
умения с помощ от преподавател.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за
2024 г. и 2027 г.37)38

Разработване на образователна уеб платформа
2022 г.: Разработена образователна платформа за електронно
обучение.
2023 г.: Разработено електронно съдържание за платформата.
Разработване на курсове на обучение

МСП, участващи в онлайн
обучения

2023 г.: Разработени програми за курсове на обучение (вкл.
учебни модули и курсове, предварителни условия, график,

2020-2024 г.: 7% от МСП преминали
онлайн обучение по

методи на преподаване, възможности за сертифициране и др.)

специализираните обучения.

2023 г.: Проведени информационни кампании.

2024-2027 г.: 10% от МСП

2023-2027 г.: Организирани и проведени редовни курсове.

преминали онлайн обучение по
специализираните обучения.
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Област на въздействие 5: По-добро регулиране
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

Мярка 5.1 Разработване на дигитални услуги за МСП
1) Въвеждане на по-широк пакет от дигитални услуги за

Дигитални услуги, предоставяни от общините и

Използване

предприятията, особено на местно ниво в общините,
Националната агенция по приходите, Националния

централната администрация

административни
МСП

осигурителен институт и други.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 50 дигитални услуги,
предоставяни от общините; 150 дигитални услуги,
предоставяни от централната администрация.
Целева стойност за 2027 г.: 100 дигитални услуги,
предоставяни от общините; 300 дигитални услуги,
предоставяни от централната администрация.

на

електронни
услуги

от

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.:
Дигитални услуги, използвани от
65% от МСП.
Целева стойност за 2027 г.:
Дигитални услуги, използвани от
75% от МСП.
Дял
МСП,

на

представителите
които

електронните
предоставяни

смятат,
от

на
че

услуги,
държавните

институции,
улесняват
дейността на управляваното от
тях предприятие
39
40

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40
Изходна стойност (2020 г.): 68,5%
Целева стойност за 2024 г.: 75%
Целева стойност за 2027 г.: 85%
Дял на представителите
МСП,
които
смятат,
електронните
предоставяни
институции,

от

на
че

услуги,
местните
улесняват

дейността на управляваното от
тях предприятие
Изходна стойност (2020 г.): 51,9%
Целева стойност за 2024 г.: 65%
Целева стойност за 2027 г.: 75%
2) Осигуряване на възможности за електронни разплащания
от предприятията към публичните органи.

Налични възможности за онлайн плащане
Изходна стойност (2020 г.): неприложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 25% от административните
структури с възможности за електронни разплащания в
допълнение към възможността за плащане с банков превод.
Целева стойност 2027 г.: 50% от административните
структури с възможности за електронни разплащания в
допълнение към възможността за плащане с банков превод.
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Дял на МСП, използващи
възможности за електронни
разплащания
Изходна стойност (2020 г.):
неприложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 25% от
предприятията използват
възможности за електронни
разплащания в допълнение към

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40
възможността за плащане с банков
превод.
Целева стойност за 2027 г.: 50% от
предприятията използват
възможности за електронни
разплащания в допълнение към
възможността за плащане с банков
превод.

3) Разработване на ИКТ инструменти за по-ефективна
комуникация и сътрудничество между отделните публични

Разработени ИКТ инструменти за комуникация и
сътрудничество между отделните публични органи (G2G)

органи (G2G) за подпомагане на повсеместното прилагане на

Процент на информация в
дигитален формат, предоставяна
от МСП на публичните органи

принципите „дигитално по подразбиране“ и „само веднъж“.

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 50% от
информацията, предоставяна от
МСП на различни публични
органи, е в дигитален формат.
Целева стойност за 2027 г.: 60% от
информацията, предоставяна от
МСП на различни публични
органи, е в дигитален формат.

4) Разработване на система за единна входна точка за
осигуряване на съвместимост и взаимодействие между

Разработена система за единна входна точка
Изходна стойност (2020 г.): 0
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Разработена система за единна
входна точка

Мерки и действия

системите на Комисия за финансов надзор, Централен

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

Целева стойност за 2027 г.: 1

Изходна стойност (2020 г.): 0

депозитар и Българска фондова борса.

Целева стойност за 2027 г.: 1

Мярка 5.2 Подкрепа за по-добра свързаност на МСП: създаване на мрежа на МСП и подобрен консултационен процес

1) Разработване и популяризиране на единна точка за

Разработена единна информационна точка за МСП

Ниво на използване на единната

информация относно предстоящи и скорошни законодателни

информационна точка от МСП

промени, изисквания, процедури и др. с представители на

Изходна стойност (2020 г.): 0

МСП.

Целева стойност за 2024 г.:
Единната информационна точка е
използвана от 500 МСП.
Целева стойност за 2027 г.:
Единната информационна точка е
използвана от 1000 МСП.

2) Популяризиране на платформи за сътрудничество между

МСП са запознати с платформите за сътрудничество

Ниво на използване на

МСП (в национален и международен план) – Европейска

между МСП

платформите от МСП

мрежа в подкрепа на бизнеса и др.

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 200
МСП
Целева стойност за 2027 г.: 400
МСП.
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Мерки и действия

3) Актуализиране на Бизнес наръчника за МСП с по-

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

Актуализиран Бизнес наръчник

Ниво на използване на Бизнес

подробна информация за: започване на бизнес, бизнес
операции, човешки ресурси, счетоводство и отчет,

наръчника
Общ брой посещения и брой

финансиране, търговска дейност, защита на личните данни,
доставки, НИРД, строителство, промяна в структурата на

уникални посещения на Бизнес
наръчника на интернет страницата

бизнеса, прекратяване на стопанска дейност, трансгранична
търговия и операции и др.

на МИ
Изходна стойност (2020 г.): 1 000
Целева стойност за 2024 г.: 5 000
Целева стойност за 2027 г.: 7 000

Мярка 5.3 Популяризиране на ролята на Посланика за МСП (SME Envoy)
1) Подобряване на достъпа на МСП до информация за

Предоставена информация на МСП

програми и инициативи, които имат въздействие върху тях.

Брой публични документи
относно програми и инициативи
Целева стойност за 2024 г.: 10
Целева стойност за 2027 г.: 20

2) Подобряване на диалога с МСП по въпроси, касаещи
регулаторната рамка. Осъществяване на консултативни
процедури с по-активно представителство на МСП.

Редовни срещи и дискусии с представители на МСП
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

Дял на МСП, удовлетворени от
консултационния процес
Целева стойност за 2024 г.: 50%
Целева стойност за 2027 г.: 60%

3) Засилване на публичния диалог между организациите на

Организирана мрежа на МСП в държавната

Целева стойност за 2024 г.:

МСП и институции, чиито действия могат да окажат влияние

администрация

Организирана мрежа на МСП в

171

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

върху МСП. Организиране на „Мрежа на МСП“ в

държавната администрация.

държавната администрация, съставена от звената за контакт
с МСП във всички министерства, провеждащи политики,
които имат отношение към МСП, с цел повишаване на
осведомеността за проблемите на МСП и периодично
обсъждане на инициативите, насочени към тях.
4) Идентифициране и насърчаване на добри практики в
политиката за МСП и в областта на предприемачеството,

Въведени добри практики

Брой въведени добри практики
Изходна стойност (2020 г.): не е

реализирани в рамките на различни инициативи и програми.

приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 4
Целева стойност за 2027 г.: 7

5) Изготвяне на доклади по различни теми, свързани с МСП,
на европейско, национално и регионално ниво.

Изготвени доклади по теми, свързани с МСП

Изготвени доклади
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 2
Целева стойност за 2027 г.: 4

Мярка 5.4 Подобряване на бизнес средата за МСП
1) Извършване на оценка на въздействието. Развитие на

Брой извършени частични

капацитета на централната администрация за извършване на

предварителни оценки на

оценки на въздействието и за оценяване на ефекта на
законодателни предложения върху разходите за МСП.

въздействието на проекти на
закони

172

Мерки и действия

Идентифициране

на

съществуващи

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

законодателни

Изходна стойност (2020 г.):

разпоредби, които представляват особена тежест за МСП.41

неприложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 36
Целева стойност за 2027 г.: 70

2)
Намаляване
на
административните
процедури,
времетраенето за изпълнение и разходите за: получаване на

Извършен преглед и анализи на законодателството

разрешително за строеж; регистриране на имот, особено на
общинско ниво; прилагане на договорни клаузи;

Тежест на държавното
регулиране (Burden of government
regulation)
Изходна стойност (2020 г.): не е

присъединяване към електроразпределителната мрежа и др.

приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 3,8
Целева стойност за 2027 г.: 4,2

Мярка 5.5 Улесняване на участието на МСП в обществени поръчки
1) Повишаване на осведомеността на МСП относно

Стартирани информационни кампании

Дял на МСП, запознати с пазара

състоянието на пазара на обществените поръчки в България.

на обществените поръчки в

Извършване на анализ и обработка на данни за правилата и
процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. брой

България
Изходна стойност (2020 г.): не е

на обществените поръчки, брой на възлагащите органи, брой
на изпълнителите, дял на поръчките с европейско

приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 30%

финансиране, брой на обществените поръчки според
предмета (доставка на стоки, предоставяне на услуги,

41

Целева стойност за 2027 г.: 55%

Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. България. ПМС № 301 от 14.11.2016 г.
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

2) Създаване на устойчив административен капацитет и

Проведени обучения на централната и местната

Обучен персонал

допълнително развиване на уменията и компетентностите,

администрация

както и на знанията и разбирането на договарящите органи с
цел гарантиране на ефикасността и ефективността на

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо.

приложимо.

Целева стойност за 2024 г.: 5

Целева стойност за 2024 г.: 25

Целева стойност за 2027 г.: 10

Целева стойност за 2027 г.: 50

Проведени уеб-базирани обучения на МСП

Представители на МСП,
изтеглили уеб-базирани

строителство), брой и стойност на договорите, дял на
обжалваните процедури и забелязани нередности.

спецификациите на тръжната документация, професионална
оценка на тръжните оферти, а по този начин - и оптимален

Изходна стойност (2020 г.): не е

подбор на МСП доставчиците.
3) Развитие на капацитета на МСП за кандидатстване по
процедури за възлагане на обществени поръчки чрез уеббазирани обучения с видео съдържание.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 1 (актуализация)

обучения с електронно
съдържание
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо.
Целева стойност за 2024 г.: 200
Целева стойност за 2027 г.: 300

4)

Непрекъснато

увеличаване

на

публичността

и

прозрачността на обществените поръчки, интегриране на
интернет страници със съответната информация на местно и

Разработени анализи и предоставена информация на

Дял на МСП, участващи в

обществеността и МСП

обществени поръчки
Изходна стойност (2020 г.): 21%

централно ниво в единна уеб платформа, осигуряване на

Целева стойност за 2024 г.: 30%

съответствие с приетите стандарти при отчитане на
изпълнението на проекти и резултати по програми,

Целева стойност за 2027 г.: 35%
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

финансирани от ЕФ.
Мярка 5.6 Втори шанс, забавени плащания и насърчаване наследяването на бизнес
1) Изменения в правната рамка за намаляване на
времетраенето и разходите по закриване на предприятие и

Извършен преглед и анализи на законодателството

Времетраене за ликвидация42
Изходна стойност (2020 г.): 3,3 год.

укрепване на рамката за процедури по несъстоятелност.

Целева стойност за 2024 г.: 2,3 год.
Целева стойност за 2027 г.: 1,7 год.
Времетраене за разрешаване на
несъстоятелност
Изходна стойност (2020 г.): 3,3 год.
Целева стойност за 2024 г.: 2,3 год.
Целева стойност за 2027 г.: 1,7 год.
Разходи за разрешаване на
несъстоятелност (% от
имуществото на длъжника)
Изходна стойност (2020 г.): 9
Целева стойност за 2024 г.: 8
Целева стойност за 2027 г.: 7
Степен на подкрепа за
42

Източник: Индекс „Правене на бизнес“ (Doing Business).
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40
предоставяне на втори шанс
Изходна стойност (2020 г.): 84%
Целева стойност за 2024 г.: 86%
Целева стойност за 2027 г.: 88%
Сила на индекса на рамката на
несъстоятелността (0-16)
Изходна стойност (2020 г.): 12
Целева стойност за 2024 г.: 13
Целева стойност за 2027 г.: 14

2) Подобряване на законодателството и стартиране на

Проведена информационна кампания и публично

Ниво на страха от провал

публично обсъждане за промяна на обществените нагласи

обсъждане

(процент от населението на

към страха от провал и степента на подкрепа за предоставяне
на втори шанс.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо.

възраст 18-64 год. с положителни
възприятия за възможности,

Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

които определят страха от
провал като пречка пред
започването на бизнес)
Изходна стойност (2020 г.): 48%.
Целева стойност за 2024 г.: 38%.
Целева стойност за 2027 г.: 28%43

43

Източник: Глобален доклад за предприемачеството.
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3) Изменения на законодателството с цел предотвратяване

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат –

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

изходна стойност и целева
стойност (за 2024 г. и 2027 г.39)40

Изменения на законодателството

Дял на предприятията с

забавянето на плащания от държавата към бизнеса и от
бизнеса към бизнеса.

неплатени вземания
Изходна стойност (2020 г.): 38%
Целева стойност за 2024 г.: 25%
Целева стойност за 2027 г.: 15%

4) Предпазване на МСП от затруднения поради забавени

Намаляване на забавените плащания от бизнеса към

Изпълнени процедури за

плащания чрез насърчаване на алтернативни източници на
финансиране – факторинг, форфетинг и др.

бизнеса и от държавата към бизнеса

намаляване на забавените
плащания от бизнеса към
бизнеса и от държавата към
бизнеса
Целева стойност за 2027 г.: 2

Област на въздействие 6: Околна среда
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

Мярка 6.1 Подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика чрез подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на МСП и увеличаване
използването на възобновяеми енергийни източници
1) Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност в
44
45

Брой МСП, получили подкрепа за подобряване на

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Икономия на енергия в МСП (кВтч.

Мерки и действия

МСП. Укрепване на мрежата на енергийните одитори.

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

енергийната си ефективност

/год.) (поединично и общо)

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 100

Дял на МСП, възползвали се от

Целева стойност за 2027 г.: 200

публична подкрепа за ресурсна
ефективност

2) Подкрепа за подобряване на ресурсната/материалната

Брой МСП, получили подкрепа за подобряване на

ефективност и цялостен преход към постигане на кръгов
модел в МСП. Подобряване на ефективността на използване

ресурсната си ефективност

на водата като ресурс в МСП и насърчаване повторното й
използване. Създаване на мрежа на ресурсни одитори.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 42%
Целева стойност за 2027 г.: 55%
Дял на МСП, предприели мерки за
ресурсна ефективност
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 67%
Целева стойност за 2027 г.: 75%
Дял на МСП, получили подкрепа за
въвеждането на бизнес модели на
кръговата икономика
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10

178

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45
Целева стойност за 2027 г.: 40

3) Подкрепа за увеличаване използването на различни
видове възобновяема енергия от МСП в съответствие с
добрите европейски практики (соларна, вятърна, водна,
системи на биомаса и когенерационни системи и др.)

Брой МСП, получили подкрепа за развиване на
възобновяеми източници на енергия
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100

Дял на МСП, използващи различни
видове възобновяеми енергийни
източници
Изходна стойност (2020 г.): 4%
Целева стойност за 2024 г.: 5%

Целева стойност за 2027 г.: 8%
Мярка 6.2 Популяризиране и въвеждане на системи за управление на околната среда в МСП
1) Подкрепа на МСП за завършване на процеса по
регистрация по Схемата на ЕС за управление по околна

Брой МСП, получили подкрепа за завършване на
процеса на регистрация и сертифициране по EMAS и

среда и одит (EMAS), както и сертифициране по стандарти
ISO 14001 (управление по околната среда), ISO 5001

съответните стандарти

(управление на енергията) и ISO 9001 (управление на
качеството).

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 30
Целева стойност за 2027 г.: 40

2) Избор и оказване на подкрепа на водещи проекти за
регистрация по Схемата за управление по околна среда и
одит (EMAS) в приоритетни сектори за българската
икономика.

Брой водещи проекти по EMAS в различни сектори
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 200
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Брой МСП, сертифицирани по EMAS
Изходна стойност (2020 г.): 13
предприятия.
Целева стойност за 2024 г.: 30
Целева стойност за 2027 г.: 40
Брой МСП, сертифицирани по ISO
14001, ISO 5001 и ISO 9001
Изходна стойност (2020 г.): 1 946
предприятия, вкл. МСП.
Целева стойност за 2024 г.: 3 000
Целева стойност за 2027 г.: 4 000

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

3) Популяризиране на секторните добри практики за

Брой МСП, преминали обучение по най-добрите

Брой МСП, преминали обучение по

управление по околна среда46, разработени от Съвместния
изследователски център, като основни документи на ЕК за

практики за управление по околна среда

най-добрите практики за управление
по околна среда

прилагане на екологични практики в даден сектор.

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 50
Брой активно популяризирани секторни добри практики
за управление по околна среда
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 50
Брой активно популяризирани
секторни добри практики за
управление по околна среда
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 10

4) Насърчаване на култура на екологична отговорност сред

Учредена награда за предприятия с доказана екологична

Целева стойност за 2024 г.: учредена

МСП чрез изграждане на капацитет и отличаване на
предприятия с доказана екологична отговорност.

отговорност

награда за предприятия с доказана
екологична отговорност.

Информационна кампания за най-добрите зелени
практики

Информационна кампания за найдобрите зелени практики
Целева стойност за 2024 г.: 1

Добри практики за управление по окола среда – документи, изготвени от Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК за отделни сектори, заедно със секторни
референтни документи.
46
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45
Целева стойност за 2027 г.: 2

Мярка 6.3 Подкрепа за участието на МСП в стратегическите вериги на стойността на Европейския съюз
1) Подкрепа на МСП за по-добро интегриране в
европейските вериги на стойността в контекста на кръговата

Брой приоритетни сектори, подпомогнати чрез
обучения, наръчници, специфични секторни проекти и

Дял на приоритетните сектори,
подпомогнати чрез обучения,

икономика. Реализиране на целенасочени действия за
повишаване на кръговата активност на МСП или вериги на

др.

наръчници и др.

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

Изходна стойност (2020 г.): 0

Целева стойност за 2024 г.: 4

Целева стойност за 2024 г.: 40%

Целева стойност за 2027 г.: 10

Целева стойност за 2027 г.: 100%

стойността чрез въвеждане на кръгови бизнес модели като:
a.

заместване на първичните суровини с
вторични;

b.

преход към системи от продукти и
свързаните с тях услуги;

c.

функционална икономика (продажба на
употребата, а не на продукта);

d.

реализиране на индустриална симбиоза;

e.

заместване на продукти или опаковки с
такива на биологична основа;

f.

въвеждане на интелигентен/кръгов дизайн с
цел по-добра повторна употреба,
възможност за ремонт и поправки,
ефективност на материалите, увеличаване
на жизнения цикъл на продуктите;

g.

производствени инициативи; и др.
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Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

2) Подкрепа на МСП за намаляване и заместване на

Брой МСП, включени в целевата група на

използването на пластмаси в производствените процеси
(вкл. пластмасови опаковки) в съответствие с Европейската

програмата/кампаниите

стратегия за пластмасите в кръговата икономика. Подкрепа
за адаптирането на МСП, произвеждащи пластмаси за
еднократна употреба, към производството на продукти на
биологична основа (за гарантиране на съответствие с
Директива

(ЕС)

2019/904

относно

намаляването

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 40

на

въздействието на определени пластмасови продукти върху
околната среда).

3) Подкрепа на МСП в сектора на биоикономиката (вкл.
синята биоикономика) за достъп до пазари и разработване

Брой МСП, получили подкрепа за интегриране в
европейските вериги на стойността на икономиката на

Дял на МСП в сектора на
биоикономиката, получили

на продукти на биологична основа.

биологична основа

подкрепа/наръчници/обучения

Изходна стойност (2020 г.): 0

Изходна стойност (2020 г.): 0

Целева стойност за 2024 г.: 10

Целева стойност за 2024 г.: 30%

Целева стойност за 2027 г.: 20

Целева стойност за 2027 г.: 60%

Брой подпомогнати МСП в сектора на синята
биоикономика
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 5
Целева стойност за 2027 г.: 7
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Мерки и действия

4) Осъвременяване на регулаторната рамка в областта

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

Изменение на законодателството

Изменение нормативни актове за

съвременните биотехнологии и генетичните ресурси.

ГМО и използване на генетични
ресурси.

Мярка 6.4 Подобряване на капацитета на МСП във връзка с прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика
1) Стартиране на поредица от програми за изграждане на
капацитет на МСП в страната за:

Брой уникални посещения на съответните интернет
страници

Брой МСП, информирани за
кръговата икономика и кръговите

- концепции на кръговата икономика;

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

бизнес модели и имащи онлайн
достъп до информация и

- нови кръгови бизнес модели на регионално и местно ниво;

Целева стойност за 2024 г.: 500

инструменти

Целева стойност за 2027 г.: 1 000

Изходна стойност (2020 г.): 0

и възможности за МСП в процеса на преход към кръгова
икономика;

Целева стойност за 2024 г.: 500

- повишаване на кръговостта на определени вериги на
стойността (с подкрепата на браншови организации,
секторните асоциации и бизнес посредници).

Целева стойност за 2027 г.: 1 000

2) Подкрепа за ефективността и ефикасността на схемите за

Брой добавени схеми за разширена отговорност на

Дял на добре функциониращите

разширена отговорност на производителя и включване в
техния обхват на сектори, произвеждащи големи количества

производителя

схеми за разширена отговорност на
производителя

отпадъци (напр. строителството).

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 2

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 80%
Целева стойност за 2027 г.: 100%

3) Подкрепа на МСП и стартиращи предприятия за

Брой отделни МСП и стартиращи предприятия,
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Дял на МСП, въвели кръгови бизнес

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

въвеждане на конкретни кръгови бизнес модели като

подпомогнати за въвеждане на конкретни кръгови

модели

повторна употреба, ремонт и поправка, обратна логистика,
преработка (remanufacturing), индустриална симбиоза и др.

бизнес модели
Изходна стойност (2020 г.): 0

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо.

Целева стойност за 2024 г.: 20

Целева стойност за 2024 г.: 20

Целева стойност за 2027 г.: 40

Целева стойност за 2027 г.: 40

4) Подкрепа на МСП за увеличаване на дела на
рециклираните отпадъци на секторна база с конкретен

Брой подпомогнати МСП от сектори, произвеждащи
значителни количества отпадъци

Дял на МСП, предприели действия
за намаляване на отпадъците (Flash

акцент върху секторите, произвеждащи значителни
количества отпадъци (напр. строителство и разрушаване на

Изходна стойност (2020 г.): 0

Eurobarometer)

сгради, обновяване на сгради и др.) Стартиране на няколко

Целева стойност за 2024 г.: 30

(https://ec.europa.eu/growth/smes/smestrategy/performance-review_en)

пилотни проекта в различни сектори.

Целева стойност за 2027 г.: 50

Подкрепа за МСП в прехода от продажбата на продукти към
предоставянето на услуги.

Изходна стойност (2020 г.): не е

Стартирани пилотни проекти в различни сектори

приложимо

Изходна стойност (2020 г.): 0

Целева стойност за 2024 г.: 35%

Целева стойност за 2024 г.: 3

Целева стойност за 2027 г.: 45%

Целева стойност за 2027 г.: 7
5) Подкрепа на МСП за подобряване на устойчивостта на
използваните първични суровини и увеличаване на дела на
вторичните

суровини

в

производствените

процеси.

Подкрепа на МСП за ефективно използване на водата като
ресурс при производствените процеси, включително
насърчаване повторното използване на водата и въвеждане

Подкрепа на МСП, подобряващи устойчивостта чрез
анализ на използваните първични суровини

Дял на МСП, използващи вторични
суровини

Изходна стойност (2020 г.): 0

Изходна стойност (2020 г.): не е

Целева стойност за 2024 г.: 50

приложимо

Целева стойност за 2027 г.: 70

Целева стойност за 2024 г.: 20
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Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45

на затворени цикли в предприятията с цел пестене на вода.

Целева стойност за 2027 г.: 40

6) Стартиране на пилотен проект за индустриална симбиоза

Брой пилотни проекти за индустриална симбиоза като

като един от кръговите бизнес модели.

един от кръговите бизнес модели
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 1
Целева стойност за 2027 г.: 1

Мярка 6.5 Популяризиране на зелени продукти с екомаркировката на ЕС, системата за проверка на екологичните технологии и кръговия дизайн
1) Подкрепа на МСП за сертифициране на продукти по

Брой МСП, подпомогнати за сертифициране на

Схемата за екомаркировка на ЕС.

продукти по Схемата за екомаркировка на ЕС
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10

Брой регистрирани продукти
Изходна стойност (2020 г.): 9
Целева стойност за 2024 г.: 10
Целева стойност за 2027 г.: 20

Целева стойност за 2027 г.: 20
2) Подкрепа на МСП за преход към екологичен и кръгов

Брой МСП, подпомогнати за преход към екологичен и

Дял на съответните МСП,

дизайн.

кръгов дизайн

подпомогнати за преход към
екологичен и кръгов дизайн

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 100
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Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 50

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024 г.
и 2027 г.44)45
Целева стойност за 2027 г.: 100

3) Подкрепа на МСП за замяна на продукти на основата на
невъзобновяеми източници с алтернативни продукти или

Брой МСП, подпомогнати за замяна на продукти на
основата на полезни изкопаеми с алтернативни

Брой МСП, заменили продукти на
основата на полезни изкопаеми с

продукти на биологична основа.

продукти или продукти на биологична основа

алтернативни продукти или

Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 40

продукти на биологична основа
Изходна стойност (2020 г.): 0
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 40
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Политики в отговор на COVID-19
Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024
г. и 2027 г.47)48

Мярка 1 Осигуряване на подкрепа за платежоспособността на МСП и стимулиране на частните инвестиции
1) Осигуряване на ликвидност чрез безвъзмездни средства и

Брой МСП, подпомогнати чрез безвъзмездни средства и

финансови инструменти за малките и средните предприятия,
вкл. и за самонаетите лица.

финансови инструменти
Изходна стойност (2020 г.): 20 000
Целева стойност за 2024 г.: 30 000

2) Осигуряване на финансови инструменти и друга подкрепа
на МСП за намаляване на отрицателните последици от
забавени плащания в условията на криза.

3)Насърчаване участието на МСП и стартиращи предприятия
да започнат производство на нови продукти и услуги, както и
за адаптирането на продукти с двойна употреба в отговор на
търсенето на пазара в условията на криза. Подкрепа на МСП

Брой подпомогнати МСП
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

Брой подпомогнати МСП

Целева стойност за 2024 г.: 2 000

Изходна стойност (2020 г.): 20 000

Брой подпомогнати МСП

Целева стойност за 2024 г.: 32 000

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 50

за предоставянето на иновативни производства в областта на
фармацията, профилактиката на здравето, лечението на
заболявания и използването на нови технологии като бърз
отговор на здравни кризи.

47
48

Както и съответните средни стойности за ЕС/стойностите на целите за сближаване.
За всички целеви стойности се приема, че са минимум равностойни на посочения процент и/или число.
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Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024
г. и 2027 г.47)48

Мярка 2 Подкрепа за внедряване на дигитални технологии за подпомагане на дистанционната работа в МСП
1) Осигуряване на безвъзмездни средства/ваучери за МСП за
консултантски услуги по ИКТ (разработване на ИТ,
поддръжка на ИТ и др.) за подпомагане на МСП за
преструктурирането и автоматизирането на
потоци, както и за дигитализация на дейността.

работните

Брой МСП, подпомогнати за консултантски услуги по
ИКТ

Брой МСП, подпомогнати за
консултантски услуги по ИКТ

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

Изходна стойност (2020 г.): не е

Целева стойност за 2024 г.: 500
Целева стойност за 2027 г.: 1 000

2) Осигуряване на безвъзмездни средства/ваучери за МСП за
необходимия ИКТ софтуер, оборудване и устройства.
Подобряване на инструментите и решенията за
киберсигурност.

Брой подпомогнати МСП (за дигитална инфраструктура)

приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 500
Целева стойност за 2027 г.: 1 000

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 100
Целева стойност за 2027 г.: 150

Брой подпомогнати МСП (за
дигитална инфраструктура)
Изходна стойност (2020 г.): не е

Брой подпомогнати МСП (за киберсигурност)

приложимо

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

Целева стойност за 2024 г.: 100

Целева стойност за 2024 г.: 20

Целева стойност за 2027 г.: 150

Целева стойност за 2027 г.: 30

Брой подпомогнати МСП (за

Брой МСП, подпомогнати за специализиран софтуер
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 200
Целева стойност за 2027 г.: 400
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киберсигурност)
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 20
Целева стойност за 2027 г.: 30

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024
г. и 2027 г.47)48
Брой МСП, подпомогнати за
специализиран софтуер
Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 200
Целева стойност за 2027 г.: 400

Мярка 3 Подкрепа за въвеждане на решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на

Брой подпомогнати МСП по сектори за решения,

нови решения, насочени към промоция на здравето, защита

насочени към преодоляване на кризата, промоция на

на здравето и профилактика на болести, които ще се
използват в икономически дейности, изискващи пряк

здравето, защита на здравето и профилактика на болести

контакт с клиенти в следните сектори: „Туризъм“,
„Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия; ремонт на

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10

автомобили
и
мотоциклети“,
„Хотелиерство
и
ресторантьорство“, „Хуманно здравеопазване и социална
работа“, „Образование“, както и от туристическите агенции,
туроператорите и в други дейности, свързани с резервации и
сходни на тях услуги, и др.
Мярка 4 Подкрепа за дигитализацията на услуги, предоставяни на МСП от творческите индустрии
1) Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на
дигитални
технологии
(професионално
оборудване,

Брой МСП в творческите индустрии, получили
безвъзмездни средства за въвеждане на дигитални

Брой МСП в творческите
индустрии, получили безвъзмездни

обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани

технологии

средства за въвеждане на дигитални
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Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024
г. и 2027 г.47)48

софтуерни продукти) за осигуряване на възможности за

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

технологии

онлайн разпространение и електронна търговия на продукти
и услуги от МСП от творческите индустрии.

Целева стойност за 2024 г.: 20

Изходна стойност (2020 г.): не е
приложимо

Целева стойност за 2027 г.: 30

Целева стойност за 2024 г.: 20
2) Провеждане на обучения за заети в творческите индустрии

Брой служители на МСП в творческите индустрии,

за повишаване на дигиталните им умения.

участвали в обучения по ИКТ

Целева стойност за 2027 г.: 30

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 50
Целева стойност за 2027 г.: 70
Мярка 5 Подкрепа за укрепване на МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“
1) Осигуряване на безвъзмездни средства и финансови
инструменти за модернизация и дигитализация на МСП и

Брой МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и
социална работа“, получили безвъзмездни средства за

стартиращи
предприятия
в
дейност
„Хуманно
здравеопазване и социална работа“ – закупуване на

модернизация

професионално оборудване, обновяване на съоръжения,

Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо

Брой МСП в дейност „Хуманно
здравеопазване и социална работа“,
получили безвъзмездни средства за

придобиване на специализирани софтуерни продукти,
разработване и внедряване на ИКТ приложения и др.

Целева стойност за 2024 г.: 10

модернизация

Целева стойност за 2027 г.: 20

Изходна стойност (2020 г.): не е

2) Провеждане на обучения за заети в дейност „Хуманно

Брой МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и

здравеопазване и социална работа“ за повишаване на
дигиталните им умения и др.

социална работа“, участвали в обучения по ИКТ
Изходна стойност (2020 г.): не е приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10
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приложимо
Целева стойност за 2024 г.: 10
Целева стойност за 2027 г.: 20

Мерки и действия

Показатели за продукт – изходна стойност и целева

Показатели за резултат – изходна

стойност (за 2024 г. и 2027 г.)

стойност и целева стойност (за 2024
г. и 2027 г.47)48

Целева стойност за 2027 г.: 20
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Приложение В
Резюме на Анализа към Националната стратегия за МСП
МСП са ключов участник в българската икономика както на национално, така и на регионално ниво и
имат съществен принос за приобщаващото икономическо и социално благополучие. През 2018 г.
делът на заетите лица в българските МСП е 75,7% (в сравнение с 66,6% за ЕС-28). Добавената
стойност, генерирана в българските МСП, възлиза на 65,3% от добавената стойност в икономиката
като цяло, спрямо 56,4% средно за ЕС-28.
Съпоставките между тенденциите в България и ЕС, изготвени на базата на Справочника към
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) за 2019 г., показват, че секторът на МСП в
България изостава по много от ключовите показатели, измерващи средата за развитие на бизнеса.
Единствената област, в която страната има по-висок резултат от средния за ЕС, е достъпът до
финансиране, който продължава да отчита съществено подобрение след 2008 г. Областите с найспешна нужда от интервенции са свързани с уменията и иновациите, както и с насърчаване на
предприемачеството. Въпреки постигнатия напредък по отношение на разходите и времето за
осъществяване на стопанска дейност, бизнес средата и регулаторната рамка за българските МСП
трябва да догонят европейските нива в областта на предоставянето на електронни услуги,
необходимото време за плащане на данъци и мерките в подкрепа на нови и разрастващи се
предприятия.
Стратегията за насърчаване на МСП 2014-2020 г. задава актуалната политическа рамка за развитието
на сектора на МСП в България. Понастоящем Стратегията е все още в процес на изпълнение, а
финансирането на политиките се осигурява предимно от европейските фондове. Постигнатите
брутни ефекти49 са показателни за значителния напредък50 в някои от областите на въздействие.
Цялостна оценка на резултатите, постигнати чрез изпълнението на планираните мерки обаче, може да
се бъде извършена едва 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, заетостта и др.51 Ето защо

Според показателите в Справочника към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA).
Малко над половината показатели (21 от 40) отчитат по-добри резултати през 2019 г. в сравнение с 2012 г.
51
По данни на SIBILA 2.0 (Министерство на финансите, 2019. Доклад – Фондове на ЕС в България: Оценка на
макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от Европейския
съюз – септември 2019 г. София – Министерство на финансите).
49
50
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приемствеността в разработването на политиките е изключително важна за развитието на сектора.
Националната стратегия за МСП 2021-2027 г. ще зададе политическата рамка за сектора на базата на
настоящия анализ, чиято цел е да предостави задълбочена оценка на системата на МСП в
България и на предизвикателствата за МСП в ключовите области на въздействие.

Система на 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 „Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети“ и 23,4% в „Преработваща промишленост“.
Периодът 2008-2018 г. се характеризира с непрекъснато преструктуриране на сектора на МСП,
като постепенно нараства броят на предприятията в „Преработващата промишленост“ и
значително нараства този в „Професионални дейности“ и „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Последният отчита ръст от 70,0% на броя
на заетите лица (най-високата отчетена стойност във всички сектори).
В периода 2012-2017 г. се наблюдава положителна динамика в броя на новосъздадените
предприятия. През 2017 г. те наброяват 48,1 хиляди, вкл. 567 с 10 или повече служители. Според
показателите за устойчивост на новосъздадените предприятия в страната има голяма вероятност едно
от всеки пет да прекрати дейността си през първата година, едно от три – да го направи през първите
две години, а половината - да продължат да работят и след третата година. Удвояване на броя на
служителите може да се очаква след четвъртата година. Частта от стартиращите предприятия, които
ще преминат във фаза „разширяване“ през първите три години от създаването си, е 1:1000.
През периода 2008-2018 г. добавената стойност по факторни разходи на МСП в България
нараства с 69,6%. Ръст е отчетен в „Преработващата промишленост“, чийто дял в общата добавена
стойност се увеличава с 63,0% и достига 20,6% през 2018 г. Най-висок темп на растеж в сектор
„Услуги“ за същия период се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“ – 226,4%, чийто дял през 2018 г. възлиза на 8,2%.
През последното десетилетие се наблюдава задълбочаване на регионалните неравенства. През 2018
г. почти две трети от МСП са концентрирани в пет области (София-град, Пловдив, Варна, Бургас и
Благоевград). През 2017 г. половината от добавената стойност е генерирана в Югозападния район
(където София-град има дял от 42,1% в общата добавена стойност), а най-слабо развит остава
Северозападният район, с дял от 5,6% в общата добавена стойност.
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Определящи фактори за конкурентоспособността на МСП
Няколко са основните области, идентифицирани и анализирани като ключови фактори за
конкурентоспособността на МСП. Понастоящем МСП в България са изправени пред специфични
предизвикателства във всяка една от тях.

Предприемачи и предприемачество в България
В последните години се наблюдава тенденция на постепенно подобряване в обществените нагласи
относно предприемачеството. Независимо от това обаче, нивото на собствените възприятия и
намеренията за предприемачество в страната остава доста ниско. Делът на пълнолетното население,
което вижда добри възможности за започване на бизнес в района, където живее, е намалял от 21,0%
през 2015 г. на 19,3% през 2018 г., а този на пълнолетното население, което счита, че има нужните за
предприемачество способности - от 39,7% на 36,9%52. Към 2019 г. България отчита най-нисък дял в ЕС
на пълнолетни лица, които възнамеряват да започнат бизнес в рамките на 3 години53.
Отчетените в страната нива на предприемаческа активност в начална фаза (ПАНФ) в периода 20152018 г. са под средните за ЕС54, а резултатите от предприемаческа дейност, мотивирана от възможност,
са на едни от най-ниските позиции.55 През 2018 г. значителна част от ПАНФ в България в определена
или в значителна степен има характеристиките на семейно предприемачество56. Същевременно
показателят „Процент на собственост на установен бизнес“ отчита постоянно увеличение, като в
периода 2015–2018 стойностите му систематично надвишават средните за ЕС57
България е сред държавите-членки на ЕС със сравнително голям брой самонаети лица на милиард
БВП.58 Независимо от това въздействието на предприемаческата дейност е относително ниско. През
2018 г. 72,2% от предприятията с предприемаческа активност в начална фаза не предвиждат създаване
на нови работни места в следващите 5 години, а едва 14,9% посочват, че разполагат с продукт или
услуга, които са нови за някои или всички техни клиенти и се предлагат от малък брой или пък не се
предлагат от никое друго конкурентно предприятие.
Официален уебсайт на GEM – Глобален предприемачески мониторинг. 2020. [онлайн] Достъпно на:
<https://www.gemconsortium.org>
53
Европейска комисия, 2019. Справочник към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) за България
за 2019 г. Брюксел: Европейска комисия.
54
Справочник към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа - България 2016-2019 г. Европейска комисия,
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.
55
Пак там.
56
Глобален предприемачески мониторинг (GEM), 2019. Глобален доклад 2018/19. Лондон: Глобална асоциация
за изследване на предприемачеството (GERA).
57
Справочник към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа - България 2016-2019 г. Европейска комисия,
ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.
58
Източник на всички представени данни: PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019. Годишен
доклад за МСП в Европа 2018/2019. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации на МСП.
Преглед на ефективността на МСП 2018/2019. Брюксел: Европейска комисия.
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България изостава от останалите европейки страни по отношение на средата за предприемачество и за
растеж на предприятията. Според Индекса на националния предприемачески контекст (NECI)59
общият резултат на страната е 4.7 от 10 и така тя се нарежда на 14-о място сред 18 европейски
държави и на 36-о място сред общо 54 държави, включени в инициативата „Глобален
предприемачески мониторинг“ (GEM) през 2018 г.60 Освен това страната изпада с 2 позиции до 61-во
място измежду 190 икономики в годишната класация „Правене на бизнес 2020“ (Doing Business 2020)
на Световната банка, като по този начин се нарежда след повечето държави-членки на ЕС61. От 2008 г.
се прилагат различни политически мерки, произтичащи от препоръки по Законодателния акт за
малкия бизнес в Европа (SBA) във връзка с предприемачеството като измерение на политиката.
Независимо от тези усилия през 2018 г. средните експертни рейтинги за правителствените политики за
предприемачество в България са под средните за ЕС.
Въпреки ускореното развитие на предприемаческата екосистема в България през последното
десетилетие62, нито една от първите 30 екосистеми на стартиращи предприятия според класацията на
Стартъп Геном не се намира в страната.63 Българската предприемаческа екосистема се характеризира с
доста неравномерно развитие в отделните райони, поради което е необходима целева политика в
подкрепа на предприемаческата екосистема, в тясно сътрудничество с политиката за интелигентна
специализация64. Съществуващите над 95 бизнес инкубатора и споделени работни пространства са
концентрирани основно в София, Пловдив и Варна. И докато функционирането на бизнес
инкубаторите в България е свързано с редица проблеми65, споделените работни пространства показват
бързо развитие и имат ключова роля за стимулиране на предприемаческата култура и насърчаване на
предприемаческите екосистеми. В същото време, броят на бизнес инкубаторите и споделените
работни пространства в страната, които включват и се намират в висши училища и изследователски
организации, е незначителен. Стратегията за интелигентна специализация все още не е оказала
съществен ефект върху предприемаческата екосистема поради краткия период на ефективното си
изпълнение и размера на вложените до момента ресурси.
Индексът е базиран на 12 рамкови условия и относителната им тежест според мненията, предоставени от
експертите, участвали в Проучването на националните експерти на Глобалния предприемачески мониторинг
(GEM) през 2018 г. (https://www.gemconsortium.org).
60
Официален уебсайт на GEM – Глобален предприемачески мониторинг. 2020. [онлайн] Достъпно на:
<https://www.gemconsortium.org>
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Световна банка, 2020. Правене на бизнес (Doing Business) 2020. Регионален профил: Европейски съюз (ЕС).
Вашингтон: Световна банка.
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Andonova, V., Nikolova, M. and Dimitrov, D., 2019. Entrepreneurial Ecosystems In Unexpected Places. Springer.
63
PwC Luxembourg, CARSA, DIW Econ, LE Europe, 2019. Годишен доклад за МСП в Европа 2018/2019.
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации на МСП. Преглед на ефективността на МСП
2018/2019. Брюксел: Европейска комисия
64
Autio, E., 2016. Entrepreneurship Support In Europe: Trends And Challenges For EU Policy. London: Imperial
College Business School.
65
Атанасов, Т., 2015. Бизнес-инкубаторите в България: състояние и перспективи за развитие. Докторска
дисертация. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
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Ролята на бизнес клъстерите в България е все още незначителна, което се дължи отчасти на
неразбиране на техните основни характеристики и цел като иновативни организационни мрежи и
отчасти на пропуски в законодателната рамка и механизмите, свързани с тяхното регистриране,
функциониране и наблюдение на тяхната дейност. Наличието на дългосрочна държавна политика и
програмна подкрепа за клъстерно развитие, заедно с единен регистър на бизнес клъстерите и
систематичен анализ на тяхното развитие и постигнатите резултати, би могло да осигури подходящи
условия за засилване на въздействието им върху развитието на предприемаческата и иновационна
среда в България.
В допълнение на всичко това ролята и сътрудничеството между системата за висше образование и
институциите е от ключово значение за стимулиране на предприемаческата екосистема в България.
Министерството на образованието и науката вече въведе предмета „Технологии и предприемачество“
в структурата на основното и средното образование и предмета „Предприемачество“ - в структурата
на професионалното образование. Въпреки това не всички студенти в българските висши училища
имат достъп до обучение по предприемачество, особено в областите на науката, технологиите,
инженерството и математиката, които са тясно свързани с развитието на иновационен капацитет.
Необходимо е да се предвиди възможност за запознаване на студентите с предприемачеството и
самостоятелната заетост под формата на кариерно ориентиране и избор на поне един курс по
предприемачество по време на тяхното обучение66.

Достъп до финансиране
През последното десетилетие достъпът до финансиране се подобрява. Независимо от това, към
момента едно от всеки четири предприятия изпитва затруднения в това отношение. Най-често
използваните методи на финансиране са средства на собствениците (през 2019 г. такива са използвали
56,2% от МСП) и банкови източници на финансиране (кредитна карта – 33,8%, овърдрафт по текуща
сметка – 24,3% и заем за оборотен капитал – 24,1%).67
Обичайната пречка пред достъпа до финансиране е размерът на предприятието. От банкови заеми за
инвестиции и оборотен капитал са се възползвали много малко микропредприятия (под 20%), като
вместо това са предпочели използване на средства на собствениците или самофинансиране (61,3%) и
заеми от роднини и приятели (24,7%). Част от проблема се състои в липсата на достатъчно
обезпечение или на регистрирана кредитна история, което води до действителен или предполагаем
риск от отказ за финансиране на някои МСП. В този смисъл, създаването и поддържането на
гаранционни фондове и свързаните с тях инструменти би имало решаващо значение за подпомагане на
Европейска комисия, 2008. Предприемачеството във висшето образование и по-конкретно в нестопанските
дисциплини. Брюксел: Европейска комисия.
67
Резултати от проучване на МСП, проведено от PwC през 2019–2020 г. за целите на настоящия анализ.
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достъпа до финансиране. Друг вариант, който може да се обмисли, е популяризирането на
микрофинансиране, предвидено конкретно за подпомагане на микропредприятията.
Голям брой МСП споделят, че са проявили интерес към оперативните програми „Иновации и
конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Инициатива за малки и средни
предприятия“. Факт е обаче, че относително малък брой МСП са кандидатствали за финансиране по
тези програми, като повече от половината от тях са били одобрени. Процедурите по кандидатстване за
финансиране от европейските и националните програми са все още тежки и времеемки. Очертава се
ясна необходимост от намаляване на административната тежест и усложнената процедура на
кандидатстване, вкл. чрез използване на по-опростен изказ в материалите и формулярите за
кандидатстване по програмите за финансиране. Прехвърлянето на оценката на съответствието на МСП
към управляващия орган на съответната финансова схема също би довело до облекчаване на
административната тежест.
МСП разполагат с много по-ограничен административен капацитет по отношение на човешките и
финансовите ресурси в сравнение с по-големите фирми. Уменията и компетенциите в областта на
финансовото и управленското счетоводство на предприемачите и техните екипи са често
недостатъчни, което им пречи да изложат своя бизнес казус пред потенциални инвеститори и
финансисти по ясен и привлекателен начин. В този смисъл, развитието на човешките ресурси (в
областта на инвестициите и стратегическото планиране) и обучението по финансово управление са
ключови предпоставки за осигуряване на по-добър достъп до финансиране за сектора на МСП.

Достъп до пазари и интернационализация
През последното десетилетие са наблюдава осезаем ръст на българския износ в рамките на
икономически дейности, свързани с промишлеността и услугите. По последни данни промишлеността
се превръща в най-значимия сектор за определяне на общия размер на износа на страната.68 Износът
на стоки и услуги нараства със 144,9% през периода 2009-2018 г. вследствие на развитието на
конкурентоспособността на българските фирми и положителните икономически тенденции.69
Понастоящем 26,0% от анкетираните МСП в страната изнасят, а 26,2% внасят стоки и услуги, като
износът на по-малките предприятия е значително по-нисък в сравнение с този на по-големите. Повече
от половината МСП (55,2%) определят добавената стойност на износа си като ниска (или по-скоро
ниска).70

Източник: ОИСР, база данни „Търговия в добавена стойност 2015“ (TiVA).
Официален уебсайт на Националния статистически институт. [онлайн] Достъпно на: < https:// nsi.bg/>.
70
Представените данни за МСП се основават на резултатите от проучване на МСП, проведено от PwC през
2019–2020 г. за целите на настоящия анализ.
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Делът на МСП с много ниско ниво на интернационализация спада от 94,5% през 2011 г. на 66,9% през
2020 г. При все това нивото на интернационализация на микропредприятията е значително по-ниско
от това на по-големите предприятия.71 Средно, едно от пет МСП е участвало в международни
търговски панаири и изложения през 2019 г., а около една трета извършват дейности, свързани с
интернационализация, най-предпочитани сред които са усвояването на чужди практики, технологии и
международни стандарти.
Едни от основните пречки пред интернационализацията на МСП72 са високата стойност на
осигуряването на достъп до външни пазари, проблеми с недостатъчни финансови средства, затруднен
достъп до информация, липса на подкрепа от публичните институции и пречки, свързани с
транспортната инфраструктура и транспортните услуги. Всичко това води до сравнително ниски и
намаляващи нива на участие в международни търговски изложения и панаири. В този смисъл, стимул
за по-значителна интернационализация на МСП би била една мащабна политика в подкрепа на износа,
вкл. предоставяне на подходяща и актуална информация за външни пазари, ефективна подкрепа за
участие в международни търговски събития, създаване на специализирани уеб портали за рекламиране
на продукти и услуги на български предприятия и насърчаване на електронната търговия сред помалките МСП (вкл. мерки за повишаване качеството и сигурността на услугите за електронна
търговия).
Влияние върху капацитета за износ на българските МСП също така оказват и някои ключови
вътрешни фактори. Ниското ниво на производителността на труда е в резултат на остарелите машини
и технологии и от своя страна се отразява на общата конкурентоспособност. Същото се отнася и до
недостига на подходящи умения и компетентности, което затруднява бизнес растежа и разширяването
на пазара. Тъй като всяко едно българско предприятие се конкурира с всички МСП в ЕС-28 както на
вътрешния, така и на европейския пазар, тези вътрешни фактори оказват все по-голямо влияние върху
развитието на сектора на МСП.73 По тази причина, бъдещото технологично усъвършенстване,
дигитализацията, разработването на нови продукти и повишаването на квалификацията на човешките
ресурси са ключови определящи фактори за успешния достъп до пазари, особено по отношение на
микропредприятията и малките предприятия.
Най-често посочваните проблеми74, свързани с вътрешния пазар, включват ограничено участие в
За целите на настоящия анализ индексът „Интернационализация“ се използва за измерване на общото ниво на
дейностите по интернационализация и тяхната динамика. Индексът е базиран на методологията, използвана от
ИАНМСП при анализа на МСП през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
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Европейска комисия, EIM Business & Policy Research, 2010. Интернационализация на европейските МСП.
Брюксел: ГД „Предприятия и промишленост“.
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Заключенията се основават на резултатите от качествено проучване, проведено за целите на настоящия анализ
(поредица от регионални дълбочинни интервюта с представители на МСП).
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Източник: резултати от проучване на МСП, проведено от PwC през 2019-2020 г.
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обществени поръчки, относително ниски нива на доход (особено в по-слабо развитите райони),
застаряващи потребители с още по-ниски доходи, недостатъчно развита пътна инфраструктура и
транспортни услуги, неспазване на върховенството на закона на местно ниво и наличие на сива
икономика и др. Някои от тези пречки биха могли да бъдат отстранени чрез адекватни краткосрочни
политики, а други изискват по-дългосрочни стратегии. Независимо от това, от най-съществено
значение за разработването на политики за сектора на МСП са интервенциите, целящи повишаване на
нивото на участие в обществени поръчки. За МСП би било полезно съществуването на единна точка за
информационно относно процедури за възлагане на обществени поръчки, чиято дейност да е
подходящо разгласена, както и осигуряването на онлайн обучение за успешно кандидатстване по
такива процедури.

Дигитализация
През изминалото десетилетие се наблюдава цялостно подобрение на използването на ИКТ от страна
на МСП. Към настоящия момент обаче едва 13,7% от предприятията се характеризират с висока или
много висока степен на дейности, свързани с ИКТ, като по-малките от тях запазват сравнително пониска степен на използване на ИКТ в сравнение с по-големите.75
Забелязва се положителна промяна в представите на предприемачите за дигитализацията – от това
просто да разполагат с уебсайт до използване на приложения за електронна търговия, системи за
планиране на ресурсите на предприятието, автоматизация и решения, основани на ИИ. Найразпространени са системите за информационна сигурност76 (43,7%), системите за управление на
счетоводството (43,3%) и системите за управление на складове, продукти и инвентар (36,4%).
Независимо от това, използването на автоматизирани системи за управление е доста слабо и едва 1215% от МСП споделят, че използват други видове автоматизирани системи (системи за управление на
взаимоотношенията с клиентите, системи за управление на човешките ресурси, системи за управление
на веригите за доставки, системи за планиране на ресурсите на предприятието и др.)77
МСП срещат редица пречки при внедряването на ИКТ и други дигитални технологии78: ограничен
човешки и организационен капитал, недостатъчни дигитални и технологични умения, липса на ресурс
за обучение на необходимите служители за работа с ИКТ, липса на ноу-хау за съвременни ИКТ, липса
на доверие в дигиталната икономика и др. Останалите препятствия пред дигитализацията на МСП
включват опасения, свързани със сигурността и поверителността, както и съответните разходи и
За целите на настоящия анализ индексът „ИКТ“ се използва за измерване на общото ниво на дейностите по
ИКТ и тяхната динамика. Индексът е базиран на методологията, използвана от ИАНМСП при анализа на МСП
през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
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Най-вече защитни стени и архиви.
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Проучване на МСП, проведено от PwC през 2019–2020 г. за целите на настоящия анализ.
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ОИСР, 2017. Основни проблеми пред дигиталната трансформация на Г-20. Берлин: ОИСР.
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ограничения финансов ресурс.
МСП изглежда имат недостатъчно добро разбиране за същността и ползите от дигитализацията и
внедряването на най-новите технологии. Това води до невъзможност за формулиране на ясен бизнес
сценарий, който отчита не само разходите за дигитализация, но и съответните преимущества по
отношение на производителност, икономии, повишено качество на дейността и нови бизнес
възможности. В този смисъл е необходимо да се повиши осведомеността на предприемачите и
управителите за положителното въздействие от използването на дигитални технологии и решения,
вкл. чрез споделяне на успешен опит и добри практики. Допълнителното включване на теми за
свързаните с това рискове, както и стратегии за тяхното намаляване, вкл. по отношение на
киберсигурността и неприкосновеността на данни, би повишило степента на доверие, необходима за
предприемане на действия в тази насока. Наред с това е препоръчително да се предвидят и достъпни
възможности за обучение за повишаване на дигиталната квалификация на МСП, както и на нивото на
капацитета на съответните човешки ресурси с цел компенсиране недостига на умения.

Умения
През периода 2011-2020 г. българските микропредприятия показват леко подобрение на дейността по
РЧР, докато малките и средните предприятия отчитат изоставане. Към настоящия момент се
наблюдава известна поляризация в сектора на МСП по отношение на РЧР79, като 51,5% отчитат много
ниско или по-скоро ниско ниво, а 27,9% - по-скоро високо или високо развити дейности по РЧР.
През 2019 г. по-малко от половината управители и служители в МСП (48,7%) са участвали във
вътрешнофирмени обучения. Външни специализирани професионални обучения са осигурени от
38,1% от предприятията, 22,9% отчитат провеждане на външни специализирани обучения по
управление и продажби, а обучения по внедряване на ИКТ са организирали едва 16,2% от
предприятията.80
В известна степен мнението на МСП за наблюдавани отрицателни тенденции на пазара на труда е в
противоречие с техния собствен подход към РЧР. От една страна, предприемачите определят като
основен проблема с недостига на работна ръка и умения, а от друга - 70,2% намират нивото на
квалификация на служителите си за достатъчно добро и не считат обучението и повишаването на
квалификацията за приоритет. Що се отнася до ползите от инициативите за обучение, само
обученията, свързани с основната дейност на дружеството, се посочват за полезни от малко повече от
половината МСП. Други възможни сфери на обучение, като напр. чужди езици, умения за ИКТ,
За целите на настоящия анализ индексът „РЧР“ се използва за измерване на общото ниво на дейностите по
РЧР и тяхната динамика. Индексът е базиран на методологията, използвана от ИАНМСП при анализа на МСП
през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
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Проучване на МСП, проведено от PwC през 2019–2020 г. за целите на настоящия анализ.
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маркетинг и продажби, вкл. износ, се считат за полезни от по-малко от половината МСП.
Тези нагласи допълнително обясняват наблюдаваните много ниски нива на професионално обучение,
учене през целия живот и друга учебна дейност на МСП в България в сравнение с ЕС-28. Това
несъответствие води до допълнително влошаване на ситуацията с недостига на умения и липсата на
квалифицирани специалисти и по този начин се превръща в основна пречка за развитието на сектора
на МСП. Друг ключовоопределящ фактор е липсата на адекватна и обективна оценка на настоящото и
необходимото ниво на специфични умения и компетентности, което би дало възможност на
българските предприемачи да повишат своята информираност за реалните пропуски и да приложат
подходящи стратегии за РЧР, основани на точна информация. Удачно решение в тази насока би било
да се осигурят онлайн инструменти за самооценка, които биха увеличили обективността на
представите за нивото на развитие на конкретни умения и компетентности в МСП.
Други пречки са свързани с финансовите и времевите ограничения на МСП по отношение на
обучението на управителите и служителите. Предприятията не разполагат с достатъчно средства за
осигуряване на качествени обучения, което важи в голяма степен за високоспециализираните
обучения в чужбина (обикновено това е единствената възможност за високите нива на квалификация).
Предприемачите също срещат проблеми с преустройването на дейността и съвместяването на
програмите за обучение.81 Значителен потенциал в тази насока има използването на онлайн платформи
за обучение за подобряване на квалификацията на управителите и служителите на МСП предвид
умерените и достъпни цени и минималното смущение на работния процес.
Освен всичко това важен фактор, който може да окаже съществено влияние върху ефекта от
повишаването на квалификацията, е и разработването и използването на система за валидиране на
професионалните умения и компетентности на национално ниво. Професионалните сертификати,
издадени от официален орган, отговарящ за качеството и уместността на процедурите за валидиране,
биха били от полза за управителите при вземането на решения относно набирането на персонал и
реализирането на инвестиции в обучение и образование.

Иновации и технологично развитие
Според Европейския иновационен индекс (Индекс на Съюза за иновации) за 2019 г. България остава
на предпоследно място в ЕС-28 и продължава да бъде скромен иноватор. Справочникът към
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) за 2019 г. също показва, че българските МСП
изостават съществено от европейските по отношение на внедряването на иновации в процесите,
маркетинга и организационната структура, независимо дали става въпрос за вътрешнофирмени
Източник: резултати от качествено проучване, проведено за целите на настоящия анализ (поредица от
регионални дълбочинни интервюта с представители на МСП).
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иновации или иновации в сътрудничество с други предприятия. Според Проучване на инвестициите за
2019 г. на ЕИБ само 22% от МСП твърдят, че извършват някаква форма на иновационна дейност и
едва 10% са активни иноватори. Определените от тях средства за нематериални активи като НИРД и
дейности, свързани със софтуер, данни, ИТ и уебсайтове, са значително по-ниски от тези в ЕС.
Една от основните пречки пред иновационната дейност на МСП е липсата на развита иновационна
инфраструктура, умения и финансиране, особено при по-малките предприятия. Ограничените
възможности за вътрешно финансиране на иновации и участие в съвместни инициативи с академични
институции забавя подобряването на конкурентоспособността на българските МСП, тъй като само по
себе си това води до затруднения в достъпа и актуалните знания, както и в използването на
съвременни технологии за процеса на НИРД (вкл. дигитални решения, ИИ и др.)
Друга основна пречка е липсата на квалифициран персонал, нает за извършване на НИРД и най-вече
недостигът на млади изследователи за участие в иновационната дейност на МСП.82 Проблемът с
недостатъчната експертиза се задълбочава и поради факта, че съвсем малка част от МСП осигуряват
специализирани обучения по иновации на своите служители. Това застрашава модернизацията на
сектора на МСП, както и разработването на нови продукти и въвеждането на нови идеи в дългосрочен
план.
Ключов фактор за стимулиране на иновациите в сектора на МСП е достъпът до достатъчно
финансиране за иновации и патентни регистрации. Това включва дейности, свързани с
интелектуалната собственост като предпоставка за пускането на пазара на нови или подобрени
продукти. Необходимо е също така да се осигури ефективно стимулиране и подкрепа за наемане на
персонал за НИРД и повишаване на капацитета и желанието за иновации на МСП.

По-добро регулиране и бизнес среда
Регулаторните промени оказват особено силно влияние върху МСП. Поради това в европейската
практика МСП-тестът е част от оценката на въздействието, а принципът „мисли първо за малките!“
изисква от отговорните институции да отчетат интересите на МСП на ранните етапи на процеса на
разработване на политики.83 Понастоящем регулаторната рамка в България съответства на принципите
на МСП-теста и вече са приети конкретни насоки за извършването на оценки на регулаторното
въздействие. В администрацията обаче липсва капацитет за практическото им изпълнение.
След 2008 г. е постигнат умерен напредък в изпълнението на препоръките по Законодателния акт за
малкия бизнес в Европа (SBA) във връзка с принципа „мисли първо за малките!“. Предприетите мерки
Източник: качествено проучване на МСП, проведено от PwC.
Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. България. Постановление на
Министерски съвет № 301 от 14.11.2016 г.
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административната

тежест

и

опростяване

на

административните процедури. Систематичните усилия за прилагане на МСП-теста и преработване на
регламента за оценката на регулаторното въздействие показват готовността на правителството да
отговори на нуждите на малкия бизнес. Въпреки това видими резултати все още няма. Според данните
от проведеното проучване на МСП84 две от три предприятия споделят, че регулаторните режими и
законодателството създават пречки за техния бизнес.
Основна пречка в бизнес средата е липсата на структурирана и ясна информация по въпроси, засягащи
МСП, като законодателни промени или нововъведени регулаторни изисквания. Според данните от
проведеното проучване85 седем от десет МСП считат, че информацията, предоставена от публичните
органи, не подпомага дейността им в достатъчна степен. Поради това е нужно ситуацията да се
подобри чрез прилагане на целеви мерки. Добър пример е електронният Бизнес наръчник за малки и
средни предприятия (разработен от Министерство на икономиката), целящ да улесни МСП за
постигане на по-добро разбиране и гарантиране на съответствие с повече режими и процедури.
Тази пречка е свързана с друг голям проблем, пред който са изправени МСП, а именно все още
предстоящото развитие на електронно управление и електронни услуги в България. Въпреки че
предприемачите отчитат напредък и усилия от страна на институциите за положителна промяна в
бизнес средата (чрез въвеждането на електронни услуги в определени институции и звена),
преобладаващото очакване е, че само след пълното въвеждане на електронното управление и
електронните услуги ще се постигне осезаемо 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 постигане
на минимална административна тежест за бизнеса. Добра комуникация и опростяване на правилата и
процедурите са част от очакваните от МСП мерки.

МСП и околна среда
Според наскоро приетата Европейска зелена сделка (2019 г.) постигането на неутралност по
отношение на климата и на кръгова икономика изисква пълна мобилизация на индустрията, вкл. МСП.
Преходът към кръгова икономика е възможност за въвеждане на устойчиви и създаващи работни
места дейности в МСП, които са в полза на обществото и околната среда. Осъвремененото
законодателство за отпадъците с нови амбициозни цели за рециклиране изисква определени действия
и от страна на МСП. Стратегията на ЕС за пластмасите и Директивата за пластмасовите изделия за
еднократна употреба ще окажат допълнително въздействие върху поведението и адаптирането на

84
85

Проучване на МСП, проведено от PwC през 2019–2020 г. за целите на анализа.
Пак там.

203

МСП. Последните попадат в обхвата и на Директивата относно емисиите от промишлеността и
Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
и са основна страна в дейностите по Стратегията за биоикономика и Пътната карта за синя
биоикономика. Очаква се те да имат решаваща роля и в наскоро приетите План за действие за кръгова
икономика, Нова индустриална стратегия на Европа и Стратегия на ЕС за МСП. Акцентът там е
поставен върху идеята за конкурентна устойчивост. Въпреки че преходът към кръгова икономика
изисква промени в начина на мислене и значителни инвестиции, той е от решаващо значение за
повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и превръщането й в световен
лидер.
Българските МСП разполагат с множество възможности за подобрение в редица сектори.
Постигнатите резултати по отношение на управлението на отпадъците не са оптимални и потенциалът
на новите бизнес модели на кръговата икономика не са използва, независимо че представлява
съществена възможност за нови инициативи и бизнес идеи. Инвестиционните нужди в областта на
енергетиката и климата остават значителни, тъй като България е все още най-енергоемката икономика
в ЕС, а неефективното използване на енергията затруднява конкурентоспособността на българските
МСП. Въпреки че е на път да постигне целта за възобновяема енергия за 2020 г., страната продължава
да бъде икономиката с най-много емисии на парникови газове в ЕС. Въпросът за ефективността на
ресурсите и материалите остава сравнително подценен и България е една от страните в ЕС с най-ниска
производителност на ресурсите. Необходимо е да се проучат и възможности за подобряване на
управлението на водите и предотвратяване на замърсяването чрез прилагане на съществуващото
законодателство и повишаване на капацитета на МСП за иновации. Чистите технологии са един от
приоритетните сектори на националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация и
могат да осигурят възможност за подпомагане на българските МСП.
Предварителният анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) за
България относно прехода към кръгова икономика от страна на МСП показва, че страната може да
надгради своите силни страни като транспонираното европейско законодателство и частите от
националната стратегическа рамка, които са адаптирани към новите тенденции в политиката.
Заплахите пред бързия преход са най-вече свързани с възприемането на екологичните мерки и
действия като разход, а не като възможност.
За да се ускори преходът на българските МСП към кръговата икономика и да се оптимизира техният
потенциал, е необходимо отделните участници в процеса да предприемат различни действия. Това
изисква полагане на мултисекторни усилия за управление на много нива и освен МСП трябва да
включва националните, регионалните и местните власти, бизнес посредници, финансови институции и
др. Властите следва да гарантират цялостното спазване на националните ангажименти, произтичащи
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от европейското законодателство. Необходимо е да се положат усилия за промяна на представите на
МСП за кръговата икономика като съществена възможност. Би следвало да е възможно общите мерки
за прехода да бъдат интегрирани в пътна карта на кръговата икономика, както и да се положат усилия
страната да се развие от скромен към умерен екоиноватор. Подобряването на енергийната
ефективност на българските МСП трябва да продължи, заедно с повишаването на тяхната ресурсна и
материална ефективност. Необходимо е да се проучат възможностите за увеличаване на степента на
прилагане на съществуващите европейски инструменти като Схемата за управление по околна среда и
одит и екомаркировките. Усилия трябва да се положат и за интегриране на прехода към кръгова
икономика в приоритетите за финансиране от европейските фондове.
Регионалните и местните власти следва да съсредоточат усилията си върху териториалните измерения
на прехода. Бизнес посредниците и секторните организации могат да изиграят важна роля за
подпомагане на МСП чрез трансформиране на целите на високо равнище в конкретни програми и
действия, които да оперират на местно ниво и в отделните сектори и вериги на стойността.
Необходимите за прехода финансови ресурси изискват да се осигури по-добро разбиране от страна на
финансовия сектор за кръговите бизнес модели и свързаните с тях финансови особености.
МСП сами ще управляват скоростта на прехода си и по този начин ще се превърнат или в лидери, или
в изоставащи. Това налага повишаване на информираността на предприемачите, управителите и
служителите за наличните възможности, но също и за необходимостта от адаптиране към новите
пазарни условия и тенденции.
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Потенциал за растеж на сектора на МСП
Сравнителен анализ с други европейски страни и разлики спрямо критериите за сближаване в ключови
икономически сектори
Определените

като

референтни

страни

по

отношение

на

критериите

за

сближаване

(конвергентните цели) са страни-членки на ЕС със сходни икономики - Унгария, Португалия, Гърция
и Словакия. Спецификите на сектора на МСП в България, както и неговото развитие през последните
десетилетия (в резултат както на политически фактори, така и на екзогенното подобряване на бизнес
средата) са много сходни с процесите, през които малките предприятия в тези четири страни са
преминали в миналото. Определените критерии за сближаване означават, че е възможно и разумно да
се очаква, че през следващото десетилетие българските МСП ще продължат да се развиват и ще
догонят предприятията в Унгария, Португалия, Гърция и Словакия, при условие, че бъдат предприети
адекватни интервенции.
През периода 2008–2017 г. се наблюдава бавно преструктуриране на българските МСП и пазара на
труда към високотехнологични и средно към високотехнологични производства и услуги с интензивно
използване на знания. Въпреки това структурата на българската икономика се различава от тази на
референтните страни, както и от ЕС като цяло. Разликите спрямо критериите за сближаване86 при
услугите

с

интензивно

използване

на

знания87

са

много

по-съществени

от

тези

при

високотехнологичните и средно към високотехнологичните производства, при които, въпреки
необходимостта от допълнителен напредък, постигнатото развитие е в известна степен сравнимо с
това в референтните страни88. Едни от икономическите дейности с най-ниски показатели спрямо
критериите са сближаване са: „Архитектурни и инженерни дейности“, „Технически изпитвания и
анализи“, „Рекламна дейност и проучване на пазари“, както и „Научноизследователска и развойна
дейност“.

Секторна и регионална специализация
Като цяло, МСП, както тези, опериращи в преработващата промишленост, така и тези, осъществяващи
дейността си в сферата на услугите, са концентрирани предимно в област София-град. Следват
Определя се като несъответствието между разпределението на МСП в България, от една страна, и това в
референтна икономика по отношение на критериите за сближаване, от друга, изразено в броя и процента на
предприятията, както и в броя и процента на заетите лица по икономически дейности (2 знака, Статистически
класификатор на икономическите дейности NACE Rev. 2).
87
С изключение на услугите, свързани с ИКТ, при които резултатите са по-високи от референтните и чиято найнова динамика подсказва, че в средносрочен план има голяма вероятност за достигане на стойностите на
показателите на по-развитите държави-членки на ЕС.
88
С изключение на „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“, където разликата с референтната
стойност е съществена.
86
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Пловдив, Варна и Благоевград. Регионалната секторна концентрация на МСП показва, че са
необходими целеви и интензивни интервенции за насърчаване развитието на сектора на МСП във
всички останали 25 по-слабо развити области на страната. , Тъй като конкурентните предимства във
водещите области са вече постигнати (особено в София-град), ще са необходими обаче и
индивидуални мерки за насърчаване на по-нататъшното развитие на високотехнологичните
производства и услугите с интензивно използване на знания, както и за цялостно развитие на
конкурентните фактори.
Регионалната концентрация на високотехнологичните производства и услугите с интензивно
използване на знания е изключително неравномерна с два ясно очертани полюса – област София-град,
абсолютният лидер и останалата част от страната, която изостава по отношение на брой заети лица,
общи приходи и оборот на един служител в посочените дейности. В известна степен области Пловдив
и Варна, следвани от Бургас и Благоевград, са също относително добре развити в това отношение.
Междусекторните връзки в българската икономика подсказват, че има потенциал за развитие на
високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства и услугите с интензивно
използване на знания в различните области. Тези възможности се определят от концентрацията на
други икономически дейности, които са сред техните основни потребители. По този начин търсенето
от страна на съответните икономически дейности (като хранителни продукти, строителство, търговия,
транспорт, здравеопазване, образование, държавно управление, финансови дейности и др.) може да
бъде в основата и да стимулира развитието на високотехнологични дейности с интензивно използване
на знания.

Двигатели за създаване и растеж на МСП
Актуалните двигатели за създаването и растежа на МСП са достъпът до наличната глобална
информация и знания (вкл. за пазарните стандарти и пазарните възможности) и използването на
иновативни технологии. Участието в клъстер от предприятия може да подобри възможностите на
МСП за достъп до такава информация, развиване на умения и компетентности и придобиване на опит
в изграждането на мрежи с партньори и доставчици на стоки, други производители и доставчици на
услуги, ползватели и потребители. Използването на нови технологии в производството, маркетинга и
изграждането на мрежи на МСП (особено тези в малките села и градове) може да доведе до
икономическа ефективност и да предостави инструменти за свързване в бизнес мрежи. Други ключови
фактори

за

конкурентоспособността,

които

са

определящи

за

бизнес

резултатите

и

конкурентоспособността на българските МСП, са достъпът до финансиране, развитието на човешките
ресурси, използването и дигитализацията на ИКТ, иновациите и интернационализацията.
Въпреки че тези фактори са в известна степен вътрешни за всяко предприятие, подобряването на
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бизнес средата като цяло и разработването на политики за насърчаване могат да подпомогнат
значително

развитието

на

конкурентоспособността

на

МСП.

Основният

двигател,

който

взаимодейства с всички останали фактори за конкурентоспособността, е факторът на дигитализацията
и уменията – колкото по-високо е използването на ИКТ и колкото по-добро е РЧР, толкова поиновативно, интернационализирано, финансирано и активно в областта на интелектуалната
собственост е дадено предприятие.
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Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) на сектора на МСП
в България89
Силни страни








Слаби страни

През 2018 г. относителният брой на МСП възлиза на 99,8% от 

През 2018 г. регионалното разпределение на МСП в страната е

всички предприятия. Те осигуряват 75,7% от общата заетост в

неравномерно. Най-голям брой МСП има в Югозападен район

България.

(39,5% от всички МСП), докато в Северозападен и Северен

През 2018 г. добавената стойност на българските МСП по

централен район дяловете им възлизат съответно на 7,0% и 8,8%.

факторни разходи е 38,3 милиарда лева и представлява 65,3% от 

През периода 2008-2018 г. динамиката на броя на предприятията

общата добавена стойност в икономиката. През периода 2008-2018

показва задълбочаване на регионалните неравенства в развитието

г. се наблюдава ръст от 69,6%, като най-големият напредък се

на МСП. Най-голямо увеличение на броя МСП се наблюдава в

отнася до добавената стойност на микропредприятията (110,2%).

Югозападен (51,5%) и в Южен централен район (29,1%), а май-

През 2018 г. приходите на МСП нарастват със 7,05 пр.п. до 205,3

малко – в Северен централен (0,5%) и в Северозападен район

милиарда лева, с дял в общите приходи на страната от 69.7%.

(3,0%).

Увеличение отчитат и разходите за МСП, които през 2018 г. 

На ниво NUTS-3 през 2018 г. над една трета (38,5%) от всички

достигат 192,1 милиарда лева.

МСП с едно или повече заети лица във всички сектори (с

През периода 2008-2018 г. се наблюдава постепенно и устойчиво

изключение на „Селско стопанство“, „Търговия“ и „Транспорт“) се

развитие

намират в област София-град и близо още една трета (29,1%) – в

в

„Преработващата

промишленост“

и

значителен

Анализът се основава на информация и данни, обединени и изложени в Техническия доклад, вкл. задълбочен анализ на МСП в България – част от проект
„Национална стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г. в България“.
89
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междинен ръст на броя на предприятията в дейности „Създаване и

областите Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград. Останалите

разпространение

35,2% са разпределени в другите 23 области на страната. По този

на

далекосъобщения“






и

информация

и

творчески

„Професионални

дейности

продукти;
и

научни

начин, всеки NUTS-2 район (дори и добре развитите) включва

изследвания“.

значително по-слабо развити райони на ниво NUTS-3.

През периода 2012-2017 г. се наблюдава положителна тенденция в 

Българската предприемаческа екосистема е все още незряла.

броя на новосъздадените предприятия, който варира между 45 и 50

Концентрация

хиляди годишно и възлиза на 48,1 хиляди през 2017 г.

инкубатори, научни и технологични паркове и споделени работни

През периода 2015–2018 г. се наблюдава положителна тенденция в

пространства, има главно в София, Пловдив и Варна, а участието

обществените нагласи към предприемачеството. Процентът на

на научноизследователските институти и висши училища в

пълнолетните българи, които считат предприемачеството за добър

активните бизнес клъстери е слабо.

кариерен избор нараства от 52,9% през 2015 г. до 62,6% през 2018 

Отчетените от България стойности на предприемаческа активност

г.

в начална фаза са под средното европейско ниво– през 2018 г.

В

сектора

на

чистите

технологии

има

нови



подкрепа,

като

бизнес

МСП продължават да смятат, че процедурите за кандидатстване за

Регистрирането на фирма в България е сравнително лесно, а

финансиране по европейски и национални програми са трудни и

разходите за това, както и изискването за минимален капитал са

времеемки.

ниски. Подобрена е ефективността на Търговския регистър и 

Българските семейни предприятия, които представляват около 30%

централизираната електронна база данни по отношение на

от всички МСП, нямат пълна готовност да планират и управляват

търговските

процеса по наследяване.

регистрации,

консолидираните

регистрационни


процедури и премахнатите регистрационни формалности.


за

средноевропейската стойност от 7,64%.

предприятия, които работят в перспективни области на кръговата


организации

ПАНФ в страната достига 6,0% и продължава да е под

стартиращи

икономика.

на

По отношение на достъпа до финансиране, МСП в България имат
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През 2020 г. съвсем малък процент предприятия са имали лесен
или много лесен достъп до финансиране (4,1%), а 64,2% отчитат

на разположение различни варианти, свързани със собствен
капитал

и

дългово

финансиране.

В

справочниците

към 

По отношение на достъпа до пазари МСП не разполагат с

Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA) достъпът до

необходимите умения и компетентности за провеждане на

финансиране е единственият показател, чиито резултати са над

проучвания на пазарите за износ, нито пък със съответните

средното европейско ниво и който отчита значително подобрение

финансови и информационни ресурси.

след 2008 г.


проблеми в тази насока90.



Според

индекса за

навлизането

на цифровите технологии

Наблюдава се цялостно повишаване на конкурентоспособността на

в икономиката и обществото (DESI) България е на последно място

МСП през периода 2012-2020 г., като дяловете на МСП с дейности

по интеграция на цифровите технологии (въз основа на показатели,

по иновация, интернационализация, ИКТ и РЧР нарастват.

свързани с дигитализацията на бизнеса, електронната търговия и
електронното споделяне на информация) и на предпоследно място
по използване на интернет сред всички държави-членки на ЕС.


МСП продължават да изпитват затруднения поради слабо
развитото електронно управление, особено на регионално и местно
ниво, липсата на информация за новоприето законодателство и
неговите последици за МСП, както и затруднената комуникация с
различни административни органи.



Ресурсната и енергийната ефективност на българската икономика
са много ниски и страната е на последно място в Европа по
екологични иновации.



През периода 2019-2020 г. само 31,2% от МСП са използвали
екологични материали и ресурси. Освен това едва 28,9% от тях

90

Според проучване на МСП, проведено от PwC през 2019-2020 г.
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заявяват, че прилагат политика за ресурсна ефективност91.

Възможности








91
92

Заплахи

Промяната на предприемаческата култура и нагласите към 

Изоставането на България по отношение на осигуряването на

предприемачеството (и постепенният преход към положителни

пазарни условия, култура и институции, формирането на човешки

нагласи) могат да създадат стимулираща среда за започване на

капитал, дигитализацията на бизнеса и обществото и създаването

предприемаческа дейност от повече граждани.

на знания и мрежови режими на работа може да забави развитието

През

периода

2019-2020

г.

почти

всяко

трето

МСП

се

на МСП.

самоопределя като участник в технологично предприемачество 

Липсата на коучинг и менторство и улесняването на достъпа до

(31,9%). Приблизително един на всеки десет предприемачи смята,

мрежи под формата на услуга, предоставяна от инкубаторите,

че участва в дигитално предприемачество (11,4%). Академичните и

може да застраши резултатите от работата на МСП.

зелените видове предприемачество обаче се характеризират с 

По отношение на достъпа до финансиране и по-ниското ниво на

много по-нисък процент – 6,5%92. Потенциал за започване на такъв

финансиране, опасението от отказ на заем кара множество

вид дейност може да предложи преходът към по-екологична,

предприятия дори да не опитват да кандидатстват за банково

дигитална и устойчива икономика.

финансиране.

Тъй като най-малко използваният метод на финансиране е 

Участващите МСП в процедури за обществени поръчки са около

рисковият капитал (използван от 4% от МСП в България в

21,0% (в сравнение с 32,0% средно за ЕС), а делът на МСП в

сравнение с над 10% в ЕС-28), той може да бъде допълнително

общата стойност на възложените обществени поръчки е 32,6%

стимулиран.

(при 51,3% средно за ЕС).

Наличието на 45% МСП износители, които отчитат износ, състоящ 

Едни от основните пречки пред интернационализацията на МСП в

се от стоки с висока добавена стойност, е показателно за

ЕС са: високата цена на достъпа до външни пазари, проблеми с

Според проучване на МСП, проведено от PwC през 2019-2020 г.
Според проучване на МСП, проведено от PwC през 2019-2020 г.
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потенциала за по-голям достъп до пазари.

недостатъчни

Онлайн износителите за ЕС представляват малка част от

информация, липса на подкрепа от публичните институции, и

предприятията – 3,4%, при средна стойност от 8,4% за ЕС. Делът

пречки,

на българските МСП, които извършват онлайн продажби, е 5,5%, в

транспортните услуги.

сравнение с 16,6% за ЕС, което е показателно за големите 

МСП страдат от липсата на развити ИКТ умения на човешките

възможности за развитие.

ресурси и определят наличието на квалифициран персонал като

Средно едно от пет МСП (19,8%) е участвало в международни

дългосрочна пречка пред своето развитие.

93





търговски изложения и панаири през 2019 г.




с

затруднен

транспортната

достъп

инфраструктура

до
и

Националната стратегическа рамка създава възможности за

се използват в достатъчна степен и управлението на отпадъците

кръгова икономика и за разработване на пилотни дейности на МСП

продължава да бъде предизвикателство (Доклад за България в

в тази сфера.

рамките на Европейския семестър 2019). Българските МСП

Тъй като България все още изостава по отношение на напредъка в

възприемат екологичните мерки и действия като разход, а не като

постигането на индикативната национална цел за енергийна

възможност.

да разкрият огромен потенциал за икономии на енергия и ресурси в
промишления, транспортния и жилищния сектор. Съществуват
възможности за прилагане на политики за енергийна ефективност
и/или инструменти за управление по околна среда (като Схемата за
управление по околна среда и одит) от страна на МСП.
Делът на МСП, които произвеждат зелени продукти или
предоставят такива услуги, е все още под средния за ЕС, което

93

свързани

ресурси,

Възможностите на новите бизнес модели в кръговата икономика не

ефективност до 2020 г., целевите мерки и инвестиции биха могли



финансови

Следва да се има предвид, че стойностите не отчитат въздействието на COVID-19.

213

предполага потенциал за растеж в тази насока и възможности за
използване на зелени маркировки (Екомаркировката на ЕС или
равностойни на нея).


Преодоляването на информационните пропуски и потребности на
МСП и въвеждането на стратегическо планиране и проучване на
пазара

в

техните

практики

може

да

насърчи

тяхната

конкурентоспособност.
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Приложение Г
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Речник на използваните термини
Бизнес инкубатор

Организация, предназначена да ускори растежа
и успеха на предприемачески предприятия чрез
широк набор от ресурси и услуги за подкрепа на
бизнеса, които могат да включват физическо
пространство, капитал, коучинг, общи услуги и
контакти за работа в мрежа.

Бизнес посредници

Национални, регионални или местни структури
(асоциации,

предприятия,

НПО),

които

подкрепят бизнеса (включително МСП) за
увеличаване на капацитета, за осигуряване на
спазването

на

нормативната

рамка,

за

разработване на нови пазари и др.
Бизнес акселератор / ускорител

Програма, осигуряваща на развиващите се
предприятия достъп до менторство, инвеститори
и друга подкрепа, която им помага да се
превърнат

в

стабилни

и

самостоятелни

стопански субекти.
Бизнес клъстер

Бизнес клъстер представлява обединение на
предприятия, регистрирано съгласно ТЗ, ЗЗД
или

ЗЮЛНЦ,

което

университети,
организации
органи,

може

да

включва

научно-изследователски
и/или

общински

неправителствени

и

държавни

организации

и

физически лица от определен сектор или регион,
имащи общи икономически интереси и/или
обхващащи последователни нива във веригата на
производство и реализация на стоки и услуги, с
цел

увеличаване

на

административния

капацитет, научно-изследователския потенциал,
конкурентоспособността и бизнес развитието на
членовете на обединението и на обединението
216

като цяло.

Биоикономика

Биоикономиката обхваща всички сектори и
системи, които разчитат на биологични ресурси
(биомаса

от

животни,

микроорганизми,

включително

растения,
и

органичен

отпадък), техните функции и принципи. Тя
включва и свързва взаимно: земните и морските
екосистеми и услугите, които те предоставят;
всички сектори на първично производство,
които използват и произвеждат биологични
ресурси (селско стопанство, горско стопанство,
рибарство

и

аквакултури);

и

всички

икономически и промишлени сектори, които
използват биологични ресурси и процеси за
производството на храни, фуражи, продукти на
биологична основа, енергия и услуги.
Биорафинерия

Интегрирано

производствено

предприятие,

използващо биомаса или суровини, получени от
биомаса, за производство на редица продукти с
добавена стойност и енергия.
Вторични суровини

Рециклирани материали, които могат да се
използват в производствени процеси вместо или
заедно с първични суровини.

Дигитализация

Използване на дигитални технологии за промяна
на бизнес модела и за осигуряване на нови
приходи

и

възможности

за

създаване

на

стойност; това е процесът на преминаване към
дигитален бизнес.
Европейска зелена сделка

Пътна

карта

на

Европейската

комисия

с

хоризонт 2050 г., в отговор на задълженията на
ЕС за справяне с изменението на климата и
други екологични проблеми.
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Екоиновация

Всяка иновация, която води до или цели
значителен и осезаем напредък към устойчиво
развитие с по-малко отражение върху околната
среда и повишаване на устойчивостта ѝ или
която води до по-ефективно и отговорно
използване на природните ресурс. (План за
действие за еко-иновации)

Екомаркировка на ЕС

Това

е

екологична

маркировка,

която

се

присъжда на продукти и услуги, отговарящи на
високи екологични стандарти през целия им
жизнен цикъл: от добива на суровини, до
производството,

разпространението

и

изваждането от употреба. (ЕК)
Енергийна производителност

Показателят е частното на брутния вътрешен
продукт (БВП) към брутната налична енергия за
дадена

календарна

производителността

година.
на

Той

измерва

потреблението

на

енергия и дава представа за степента на отделяне
на потреблението на енергия от растежа на БВП.
(Евростат).
Заетост по икономическа дейност

Брой на реално заетите лица по икономически
дейности за даден период от време. Това не
включва

свободните

длъжности

или

потенциалните свободни работни места.
Зелени обществени поръчки

Процедура, чрез която публичните органи се
стремят

да

набавят

продукти,

услуги

и

строителни работи с намалено въздействие
върху околната среда през целия им жизнен
цикъл, в сравнение с традиционните такива.
Зелени продукти и услуги

Продукти и услуги, които имат по-добри
екологични показатели от други еквивалентни
продукти. Например: помагат за пестенето на
енергия; не съдържат токсични вещества; са
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направени

от

рециклирани

или

повторно

използвани материали; са издръжливи и лесно се
ремонтират; свеждат до минимум въздействието
върху околната среда по време на целия жизнен
цикъл на продукта.
Те могат да имат различни етикети, като
например екомаркировката на ЕС.
Инвестиция на „бизнес ангел“

Инвестиция на „бизнес ангел“ представлява
инвестиция от физическо или юридическо лице
в стартиращо предприятие, което е в ранен етап
на развитие. Най-често инвестицията е под
формата

на

дял

от

предприятието

или

конвертируем заем.
Индустриална симбиоза

Индустриалната симбиоза (ИС) е системен
подход

към

по-устойчива

и

интегрирана

индустриална система, която идентифицира
бизнес

възможности

за

използване

на

неоползотворени в достатъчна степен ресурси
(като материали, енергия, вода, капацитет, опит,
активи и т.н.).
Иновация

Нова идея или метод, или използването на нови
идеи и методи, които отговарят на нови
изисквания, неформулирани потребности или
съществуващи потребности на пазара.

Интелигентен (и кръгов) продуктов дизайн

В настоящия документ терминът се използва в
смисъл на дизайн, който позволява продуктите
лесно да се демонтират и ремонтират, който
използва,

когато

е

възможно,

безвредни

материали на биологична основа, и който е
ориентиран към потребителя.
Интернационализация

Процесът

на

предприятията
въпреки
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че

увеличаващо
на
няма

се

участие

международните
прието

на

пазари,

определение

за

интернационализация. (Susman, 2007 г.)
Конкурентоспособност

Способност

и

капацитет

за

успешно

конкуриране с други предприятия, държави,
организации и др.
Кръгова икономика

Кръговата икономика се основава на принципите
на проектиране на намаляване на отпадъците и
замърсяването,

запазване

на

продуктите

и

материалите в употреба и възстановяване на
природните системи. Това е обратното на
линейния модел на производство и потребление.
Кръгови бизнес модели

Бизнес модели и действия, отговарящи на
изискванията

на

кръговата

икономика:

заместване на суровините с вторични такива;
преминаване към системи за продуктови услуги;
осъществяване

на

индустриална

симбиоза;

заместване на продукти или опаковки с такива
на

биологична

основа;

въвеждане

на

интелигентен/кръгов дизайн с цел по-добра
повторна употреба, възможност за ремонт и
поправка,

ефективност

на

материалите,

удължаване на живота на продукта; инициативи
за преработка.
Кръгови обществени поръчки

Определят подход към „зелени“ обществени
поръчки, които обръщат специално внимание на
„закупуването на строителни работи, стоки или
услуги, които се стремят да допринасят за
затворени енергийни и материални вериги в
рамките

на

веригите

за

доставка,

като

същевременно свеждат до минимум и в найдобрия

случай

избягват

отрицателните

въздействия върху околната среда и създаването
на отпадъци през целия жизнен цикъл.
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Малки и средни предприятия

Категорията на микро-, малките и средните
предприятия (МСП) се състои от предприятия, в
които работят по-малко от 250 души и имат
годишен оборот ненадвишаващ 50 милиона
евро, и/или годишен баланс, който общо не
надвишава 43 милиона евро. (Препоръка на
Комисията

от

6

май

2003

г.

относно

определението за микро, малки и средни
предприятия)
Микрокредит

Често срещана форма на микрофинансиране,
която представлява малък по размер кредит,
предоставен на предприятие или физическо
лице, който да помогне за самостоятелна заетост
на получателя или за развитие/подкрепа на
малък бизнес.

НДПУОС - Добри практики за управление по Документи,
околна среда

изготвени

от

Съвместния

изследователски център (JRC) на ЕК за различни
сектори,

заедно

със

секторни

референтни

документи (СРД).
Образование/обучение по предприемачество

Образование

по предприемачество на всички

етапи на образованието, предназначени да
развиват и насърчават предприемаческия дух и
култура.
Продължаващото
предприемачество

е

обучение

по

предназначено

да

стимулира инициативата и да спомага за
формиране на специфични умения, необходими
за стартиране и развитие на предприемаческа
дейност.
Ориентиране на икономиката към услугите

Процесът на разработване на възможности за
предоставяне на услуги и решения, които
допълват

традиционното

предлагане

на

продукти и осигуряват допълнителни потоци от
221

приходи.
Предприемаческа екосистема

Предприемаческата

екосистема

представлява

социално – икономическата среда, оказваща
влияние

върху

предприемачеството

в

национален или регионален мащаб.
Предприятие

За предприятие се смята всеки субект, който се
занимава със стопанска дейност, независимо от
правната му форма. Това включва по-специално:
самонаети лица и семеен бизнес, в сферата на
занаятите

или

други

дейности,

както

и

партньорства и сдружения, които редовно се
занимават със стопанска дейност. (Препоръка на
Комисията

от

6

май

2003

г.

относно

определението за микро-, малки и средни
предприятия)
Програма за верификация на екологичните Технология, която показва ефективност много
технологии

над нормалните стандарти или която представя
иновативен подход за решаване на екологичен
проблем. Тя позволява независима оценка и
валидиране на твърденията на производителя
относно ефективността и ползите за околната
среда от неговата технология.

Продукти на биологична основа

Продукти като биохимикали, биогорива и др.,
които са изцяло или частично получени от
материали с биологичен произход, с изключение
на материали, представляващи част от геоложки
образувания и/или вкаменелости.

Производителност на ресурсите

Показател за общото количество материали,
пряко използвани от една икономика (измервани
като

вътрешно

потребление

на

материали

(ВПМ)) спрямо БВП (Евростат).
Проучване на МСП, проведено от PwC през Количествени
2019–2020 г.

и

качествени

проучвания,

проведени в периода м. ноември 2019 г. – м.
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януари 2020 г. за целите на настоящия анализ.
Разрастващо се предприятие

Разрастващо се предприятие е предприятие със
средна годишна възвръщаемост от поне 20%
през последните 3 години, с най-малко 10
служители в началото на периода. (ОИСР, 2007
г.)

Разширена отговорност на производителя

Подход на политиката в областта на околната
среда,

при

който

отговорността

на

производителя за даден продукт се разширява до
етапа от жизнения цикъл на продукта след
потреблението.
Ресурсна ефективност

Ресурсна ефективност означава използване на
ограничените изкопаеми суровини по устойчив
начин,

като

същевременно

се

свежда

до

минимум въздействието върху околната среда.
Позволява ни да създаваме/произвеждаме повече
с по-малко и да доставяме по-голяма стойност с
по-малко вложени материали и енергия. (ЕК)
Енергийната ефективност е съставна част на
ресурсната ефективност.
Сектор, отрасъл и икономическа дейност

Съгласно

класификацията

икономическите

КИД

дейности

на

2008

нивото

на

буквените кодове (от А до U) се категоризират
като

сектори,

докато

всяка

следваща

подкатегория (която в анализа е представена
само до 2-рата цифра) обикновено се нарича
икономическа

дейност

или

отрасъл

като

взаимнозаменяеми термини.
Семеен бизнес

Общото европейско определение за семеен
бизнес на Европейската комисия (2009 г.) е
следното: 1. По-голямата част от правата за
вземане на решения са във владение на
физическото лице (лица), създало дружеството,
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или са във владение на физическо(и) лице(а),
придобило(и) акционерен капитал в дружеството
или във владение на техните съпрузи, родители,
деца или преки наследници на децата. 2. Поголямата част от правата за вземане на решения
са косвени или преки. 3. Най-малко един
представител на семейството или роднина е
официално

ангажиран

в

управлението

на

дружеството. 4. Дружество, регистрирано за
борсова търговия, отговаря на определението за
семейно предприятие, ако лицето, което е
създало

или

придобило

дружеството

(акционерния капитал), или неговото семейство,
или потомци притежават минимум 25 % от
правата за вземане на решения, на които имат
право съгласно техния акционерен капитал.
Индустриална симбиоза

Дейности по размяна на отпадъчни ресурси
между

едно

предприятие,

което

генерира

отпадъци, и друго предприятие или организация,
която

ги

включва

като

ресурси

в

производствения процес.
Синя биоикономика

Синята биоикономика е иновативна сфера за
превръщане на водната биомаса в нови храни,
фуражи, енергия, козметика, опаковки и др.

Системи за продуктови услуги

Предлаган на пазара комплекс от продукти и
услуги,
нуждите

способни
на

съвместно

клиентите

по

да

задоволят

икономичен

и

устойчив начин (Goedkoop et al., 1999 г.; Tukker,
2004 г.) Интегриране на продукти и услуги от
предприятия за по-интензивно използване на
продукта, което същевременно може да доведе
до по-бърза подмяна с по-нови, по-ефективни и
иновативни
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продукти.

Проектирането

на

продукта е необходимо да се промени в посока
по-добра

функционалност

Потенциалните

ползи

от

и

издръжливост.

предлагането

на

решения за интегрирани продукти и услуги са от
икономическо, социално и екологично естество,
тъй

като

предприятията

подобряват

оползотворяването на ресурсите си.
Стартиращо предприятие

Стартиращо предприятие е предприятие, което
прилага

иновативен

бизнес

модел

и/или

разработва иновативен продукт или услуга в
началния етап от своето развитие (до 3 години).
Схема за управление по околна среда и одит Схемата е установена с Регламент (ЕО) №
(EMAS)

1221/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2009 година относно
доброволното участие на организации в Схемата
на Общността за управление по околна среда и
одит (EMAS).
EMAS

е

инструмент,

който

насърчава

непрекъснатото подобряване на екологичните
резултати на организациите чрез създаване и
прилагане от организациите на системи за
управление

по

околна

среда,

системна,

обективна и периодична оценка на резултатите
на

такива

системи,

предоставянето

на

информация относно екологичните резултати,
открит

диалог

заинтересовани

с

обществеността

страни, както

и

и други
активното

участие на служители в организациите и
подходящо обучение.
Факторинг

Факторингът е търговска операция, при която
търговски субект продава своите вземания (по
фактури) от клиенти на трето лице в замяна на
незабавно плащане, което е по-малко в общия
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случай от номиналната фактурирана стойност на
вземанията. Той предоставя възможност на
бизнеса бързо да осребри вземанията си, за да
задоволи настоящите си и непосредствени
парични нужди.
Финансов инструмент

Финансов инструмент е форма на дялово или
дългово финансиране, която осигурява достъп до
финансиране за МСП.

Форфетинг

Форфетингът

представлява

договорено

финансиране, чрез покупка на вземания от
стокови доставки и услуги от специализирани
финансови

институции

(банки

или

други

кредитни институции).
Форфетирането е метод за финансиране на
дълготрайни материални активи с фиксиран
лихвен процент по кредита за нови дълготрайни
материални активи.
Функционална икономика

Продажба на употребата на продукта, а не на
самия продукт. (напр. схеми за споделена
мобилност)

Човешки капитал

Уменията,

знанията,

опитът

или

други

нематериални активи на физическите лица,
които могат да се използват за създаване на
икономическа стойност за лицата, техните
работодатели или тяхната общност.
ISO 14001

Система за управление на околната среда инструмент за управление, предназначен за
предприятия и други организации.

ISO 5001

Система за енергийно управление.
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