
Политика за насърчаване на предприемачеството в България и 
в Европейския съюз 

 
Петър Станков 

 
Резюме. В доклада се изследва състоянието на сектора на МСП, средата за 
предприемачество в България в контекста на целите от Лисабон и политиката 
към предприятията в разширена Европа. Представя се развитието на 
българската политика към предприятията в рамките на последния политически 
цикъл. Накрая се представя и гледната точка на малкия и средния бизнес за 
развитието на политиката за насърчаване на предприемачеството в България. 
Достига се до логичното заключение, че съществуват множество позитивни 
промени по отношение на политиката към предприятията в България, но и че 
много важни стъпки тепърва предстоят да бъдат извървени от 
полисимейкърите.  
 
Summary. The paper reviews the current situation with the SME sector in Bulgaria. 
Improving the business environment in the context of Lisbon goals and benchmarking 
with the EU good practices in the area of enterprise policy are recognized as 
important steps towards EU integration. The most recent developments in the 
Bulgarian enterprise policy are reviewed, as well as the non-dispensable small 
business viewpoint on them. Many positive policymaking steps are inferred yet many 
are still to be made to the right addressees and with the suitable momentum.  
 
 
Успехът на икономическия преход в България зависи от състоянието и 
развитието на малките и средни предприятия. Това е така, защото те са 
носители на реалното преструктуриране на икономиката и създаване на нова 
конкурентна среда за наложилите се пазарни условия, и най-вече за вече 
съществуващите компании в отраслите на икономиката. Нещо повече: в 
икономиките в преход съществува определен праг на минимум структурни 
реформи1, който трябва да бъде преминат, за да може икономиката да се 
подчинява на икономическата политика и по-важното в случая е, че достигането 
на този праг зависи от ролята на малките и средни предприятия в икономиката. 
 

РОЛЯ НА МСП В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
 
В преходния период се наблюдава непрекъснато нарастване на броя на МСП, на 
относителния им дял в броя на всички предприятия, на дела, който МСП имат в 
заетостта и в добавената стойност (респ. в брутния вътрешен продукт).  
 
Между 1996 и 2000г. Броят на МСП нараства значително: от 175 000 на 222 
0002, като най-голям принос за това нарастване имат микропредприятията: 
цялото нарастване на сектора е с 47 000 предприятия, докато нарастването на 

                                                 
1 Над 40% от брутната добавена стойност и заетостта в икономиката да бъде реализирана в 
сектора на МСП. Анализът на този праг е подробно предтавен при: EBRD/World Bank. 
Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet 
Union. World Bank 2002, p. 40. 
2 Данните за България са от Доклад за МСП 2002 и собствени изчисления. 

 



броя само на микропредприятията е с 43 хиляди (или 92% от общото нарастване 
на сектора).  
 
Още от 1996г. делът на МСП е над 97% от всички предприятия, като плавно 
нараства над 98% през 2000г. Разбира се и тук преобладават 
микропредприятията, които са 92% от всички предприятия. С промяната на 
дефиницията за МСП, която беше направена3, делът на МСП в икономиката на 
България ще надхвърли 99%. Картината за България по тези показатели се 
доближава до тази в ЕС, където броят на МСП също надхвърля 99%4.   
 
Ролята на МСП за икономическия растеж на българската икономика също 
нараства. Ако през 1997г. секторът е давал 22.4% от добавената стойност в 
икономиката, то през 2000г. този дял е вече 29.9%. През 2002 година вече МСП 
дават 34.2% от добавената стойност в икономиката, а ако показателят се 
преизчисли според новата дефиниция за МСП, приета през юли 2004г., 
показателят нараства до 41.2% от добавената стойност в икономиката5. Въпреки 
нарастването обаче прави впечатление, че делът на МСП в добавената стойност 
е далеч от средноевропейското равнище, където секторът дава ок. 60% от 
добавената стойност.  
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЦЕЛИТЕ 

ОТ ЛИСАБОН 
 
Лисабонската програма си поставя няколко основни цели в областта на 
предприемачеството, които да способстват за постигане на целта европейската 
икономика да се превърне в най-конкурентоспособната икономика основана на 
познанието в световен мащаб до 2010 година. Първата основна група цели е 
създаване на среда за стартиране и развитие на предприятията и намаляване на 
административните ограничения пред бизнеса, а втората основна група цели е 
преориентиране на държавната помощ към хоризонтални мерки за подкрепа на 
предприятията и прилагане на ефективна политика за защита на конкуренцията. 
 
Лисабонската цел за подпомагане дейността на стартиращите предприятия е 
особено подходяща за внедряване в икономическата политика в България. 
Ограниченията пред стартирането в нашата икономика са съсредоточени главно 
по два параметъра: време и разходи за стартиране на бизнеса. Изследванията 
показват, че в България времето и разходите за стартиране на бизнес са 
значително по-високи, отколкото в ЕС: всеки предприемач в България 
преминава през 10 процедури и изчаква около 30 дни, за да регистрира 
компания, докато добрите практики в ЕС са МСП да преминават през само 1 
процедура, която отнема до 3 дни.6 Съществува сериозен потенциал за 
подобрения в административната среда за стартиране на предприятията в 
България, реализирането на който означава повече средства за инвестиции, 

                                                 
3 ЦИР. Икономиката на България. Юли 2004., с.20 
4 Данните за ЕС са от Manfred Schmiemann. Statistics in focus INDUSTRY, TRADE AND 
SERVICES THEME 4 . 39/2002: Enterprises in Europe - does size matter?. ЕС 2002 
5 АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. София 2004, с. 16-17 
6 OECD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance: A Regional Assessment. Oct. 
2003, p. 28; see also Djankov, La Porta, de Silanes, Shleifer. The Regulation of Entry. The World Bank 
Policy Research Working Paper 2661, Aug. 2001, p. 38  

 



индиректно насочени към бизнеса, респективно подобряване на цялостната 
среда за стартиране на бизнеса. 
 
Извън косвените разходи по стартиране на предприятие в България, които биват 
генерирани по линия на времето за общуване с администрацията и броя на 
процедурите по регистрация, във всяка икономика се изследват и преките 
разходи. Да се стартира бизнес в България е сравнително евтино по отношение 
на останалите страни от Югоизточна Европа – България изпреварва всички 
страни с изключение на Черна гора и Македония. Преките разходи за 
стартиране в България се оценяват на 132 евро7, което е добър показател за 
страните, присъединили се към програмата от Лисабон.  
 
Стартирането на предприятията в България е сравнително облекчено по 
сравнение със страните в ЮИЕ, но все още остава далеч от показателите за най-
добри практики в ЕС. Въпреки това в страната се забелязва активно разкриване 
на нови предприятия – годишно се разкриват между 15 и 20% нови предприятия 
като дял от съществуващите предприятия.8  
 
В края на 2003 г. бяха предложени някои мерки в икономическата политика, 
които биха насърчили стартирането и развитието на бизнеса в България чрез 
опростяване на административните бариери. Сериозна стъпка в това отношение 
са например: приетият Закон за ограничаване на административното регулиране 
и административния контрол върху стопанската дейност; промените в Закона за 
МСП, които са положителна стъпка към намаляване на разходите за бизнеса по 
всички фази на жизнения цикъл на компаниите; новият Закон за насърчаване на 
инвестициите в МСП; Законът за насърчаване на инвестициите и Законът за 
насърчаване на научните изследвания. 
 
Допълнителни подобрения на административната среда за повишаване на 
конкурентоспособността на българските компании и за ускорено придвижване 
на българската икономика към лисабонските цели могат да се очакват в 
следните области: наемане и уволняване на работници (с цел улесняване 
растежа на предприятията); фалиране на предприятието (за да се улесни 
трансферът на ресурси към по-продуктивни дейности); въвеждане на 
алтернативни съдебни практики (за да се улесни прилагането на договорите и 
намалят разходите на българските компании по спазването на договорите); 
допълнително улесняване на достъпа до финансиране и технологии чрез 
възможност за листване на МСП на Българската фондова борса (БФБ).  
 
Предоставянето на държавна помощ за определени предприятия губи 
значението си като метод за подобряване на ефективността на пазарите. Делът 
на държавната помощ в икономиката непрекъснато намалява и се движи между 
0.5% и 1.7% от БВП в икономиките на ЕС. Доколкото съществуват, мерките в 
тази насока се прехвърлят от директна подкрепа за определени предприятия към 
осигуряване на рамкови условия за ефективно функциониране на пазарите. 

                                                 
7 OECD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance: A Regional Assessment. Oct. 
2003, p. 28 
8 European Commission. Benchmarking Enterprise Policy. Results from the 2002 scoreboard. Nov. 
2002, p. 41 

 



Делът на “хоризонталната” държавна помощ към общата за целия ЕС е около 
70% за 2001 година.9  
 

ПОЛИТИКАТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА В РАЗШИРЕНА ЕВРОПА 
 
Според Европейската комисия, политиката към предприятията е основното 
средство за постигане на целите, поставени на Европейския съвет в Лисабон 
през 2000г 
 
На наднационално равнище в ЕС политиката към предприятията е организирана 
на хоризонтална основа, т.е. не се открояват приоритетни сектори в 
икономиката, а съществуват само мерки за подобряване на средата за 
стартиране, за функциониране и за оттегляне от бизнеса. Европейските 
полисимейкъри формулират политиката към предприятията по следния начин: 
“Инструментите на индустриалната политика, които са инструменти и на 
политиката към предприятията, целят да осигурят рамковите условия, в които 
предприемачите и бизнесът могат да поемат инициативи, да използват идеите 
си и да реализират възможностите, които са се открили пред тях. Въпреки това 
политиката към предприятията трябва да има предвид нуждите на определени 
сектори, които подлежат на подробни секторни регулации.”10 Тук е интересен 
моментът с включването и на възможности за определени секторни политики – 
вероятно заради регулативистки нагласи на национално равнище.   
 
Хоризонталният аспект на политиката към предприятията в ЕС е насочен към 
подобряване на бизнес-средата по 8 нейни параметъра, влиянието върху които 
се очаква да постигне лисабонските цели: 

• Достъп до финансиране; 
• Регулаторна и административна среда; 
• Отворени и ефективно функциониращи пазари; 
• Предприемаческа активност; 
• Човешки ресурси; 
• Разпространение на знанията и на иновациите; 
• Информационни и комуникационни технологии; и 
• Устойчиво развитие11. 
 

Подкрепата за МСП за подобряване достъпа до финансиране се осъществява 
или директно от ЕС, или чрез структурните фондове на Съюза, които се 
разпределят към отделните държави и се управляват на национално равнище12.  
 
Европейските структурни фондове са главният източник на възможности за 
финансиране на МСП, които членството в ЕС предоставя на МСП. Те са 

                                                 
9 European Commission. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard. Brussels 
4.11.2003, SEC, р. 36. Тук би следвало да се направи едно важно методологическо уточнение, а 
именно, че при изчисляването на държавната помощ се изключват помощите за земеделие, 
рибовъдство и транспорт, които сами по себе си също са значителни. 
10 Commission of the European Communities. Industrial Policy in an Enlarged Europe. Brussels, 
11.12.2002 COM (2002) 714 final, стр.3 
11 European Commission. A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators 2003, стр.3 
12 Източник: European Commission. DG Enterprise. European Union Support Programmes for SMEs. 
May 2003 

 



насочени към това да намаляват разликите в икономическото развитие на 
страните-членки на ЕС главно в 4 направления: земеделие, регионална 
политика, заетост и социални дейности. За да се подпомогне ускореното 
икономическо развитие на МСП в по-изостаналите европейски региони са 
създадени 4 фонда: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски 
социален фонд, Европейски гаранционен фонд за развитие на земеделието и 
Финансови инструменти за развитие на риболова. 
 
Съществуват възможности за предоставяне и на директни помощи на МСП от 
ЕС. Възможностите за финансиране, които се предоставят на МСП директно от 
ЕС, са съсредоточени предимно в три области: околна среда, научни 
изследвания и образование. Помощите най-често са под формата на субсидии, 
покриващи 50 на сто от разходите за конкретния проект. 
 
Третият главен изтоник на финансиране, който се генерира от наличието на 
политика към предприятията в ЕС, са различните финансови инструменти, 
които не са достъпни директно за предприятията, а чрез чрез финансови 
посредници от дадената страна членка. Средствата се управляват от 
Европейския инвестиционен фонд.  
 
Целта на подобряването на административната и регулативна среда (АРС) е 
да се подкрепя желанието за поемане на риск у потенциалните предприемачи и 
да се стимулира развитието на предприятията чрез институционални източници 
за растеж, каквито са например работата на регулаторните органи, на съдебната 
система и на различните органи, които прилагат политиката към предприятията.  
 
В ЕС най-много препятствия съществуват в регулациите по отношение на 
наемането на нови работници – там са най-големите различия в постиженията 
на отделните държави. За различните държави-членки процедурите по наемане 
на работници преди самото наемане и след това са различни на брой, но 
средното ниво за ЕС е 1 процедура преди наемането и 3 процедури след 
наемането.13 Колкото по-малко процедури има за наемане на работници, 
толкова повече стимули имат МСП да растат.   
 
Съществуват още два силни метода за подобряване на административната 
среда, които широко се използват в ЕС. Първият е използването на ex-ante и ex-
post анализ на влиянието на законодателството върху бизнеса (т.нар. Impact 
assessment analysis). Вторият метод е електронното правителство. 
Въвеждането на ИКТ в публичните услуги не е самоцел – то реално намалява 
разходите на бизнеса за функциониране в рамките на закона, което им 
освобождава ресурс за повече инвестиции и повече новосъздадени работни 
места, отново в рамките на легалната икономика.  
 
В ЕС мерките за подобряване на функционирането на пазарите се изследват 
главно в три направления: (а) търговска интеграция между и извън държавите-
членки; (б) държавна помощ за определени предприятия; (в) прозрачни 
процедури по публични поръчки.  

                                                 
13 European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, стр. 34 

 



 
Изследванията на ЕК показват, че степента на търговска интеграция14 е най-
силна сред страните-кандидатки за членство, като за Естония този дял е ок.80%, 
докато за България например е ок.40%15. За повишаване на търговската 
интеграция се използват главно намаляване на търговските ограничения (мита и 
нетарифни ограничения) между страните в ЕС. Държавната помощ за 
определени предприятия вече беше дискутирана като затихващ метод на 
индустриалната политика. 
 
Що се отнася до откритите и прозрачни процедури по държавни поръчки в ЕС, 
то тук прогресът на страните-членки е най-малък. За целият ЕС процентът на 
тези поръчки не надхвърля 30%16.  
 
Най-важните фактори за насърчаване на предприемачеството са състоянието 
на бизнес-средата и личните качества на предприемачите. Насърчаването на 
предприемачеството се ориентира в 6 главни направления: 

• Улесняване стартирането на предприятия; 
• Повишаване склонността към предприемачество; 
• Намаляване на времето и разходите за стартиране на бизнес; 
• Насърчаване на предприемачеството сред жените; 
• Стимулиране на бизнес-инкубаторите; 
• Улесняване на трансфера на собствеността на МСП. 

 
Човешките ресурси също заемат приоритетно място като една от областите, в 
които се формулират про-бизнес ориентирани мерки. ЕК обособява главно две 
мерки, с които да насърчи адекватния отговор на европейската образователна 
система на изискванията на икономиката, основана на знанието: 1)взаимното 
признаване на дипломите за средно и висше образование в страните-членки, 
което насърчава географската мобилност; 2)програмите за перманентно 
обучение по предприемачество и високи технологии, което насърчава 
професионалната мобилност.  
 
Постигането на Лисабонските цели изисква Европа да може да намери 
правилните политики за осигуряване на широко разпространение на 
знанието и на иновациите, тъй като те осигуряват най-краткия път към 
конкурентоспособността на компаниите, които от своя страна изграждат 
конкурентоспособността на държавите-членки. В Европа се отделят между 0.7 и 
3.8% от БВП за НИРД, като средното ниво за ЕС е едва 1.9%. За да се насърчи 
по-лесния трансфер на научни разработки към бизнеса, който би позволил 
достигането на стратегическата цел от 3% НИРД в БВП до 2010г., европейските 
полисимейкъри са склонни да виждат разширени функции на държавната 
политика и в тази сфера. Това се доказва и от факта, че между 4 и 14% от 
разходите на предприятията за НИРД се финансират от правителствата на 
страните-членки.  

                                                 
14 Изчислена като (Износ+Внос / 2 x БВП). 
15 EC. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard. Brussels 4.11.2003, SEC 
(2003) 1278, стр. 34 
16 Пак там, с.36 

 



При новите членки на ЕС се наблюдават две тенденции на участието на 
държавата във финансирането на разпространението на знания и иновации. Има 
държави като Кипър, Унгария, Латвия и Словения, чиито правителства не 
изглеждат заинтересувани от голямо участие във финансирането на научно-
изследователските програми на бизнеса: директните правителствени трансфери 
за НИРД при тях не надхвърлят 6-7%. Въпреки това обаче Словения държи 
първенството сред новите членки, заедно с Естония, по разходи за НИРД в БВП, 
по интернет-потребители и по абонати на мобилни оператори17. Този факт, 
заедно с факта, че Естония спада към втората група държави, чиито 
правителства са по-склонни да финансират начинанията на бизнеса в трансфера 
на технологии, говори за това, че едва ли може да се намери универсална 
политика, която да отговаря на местните изисквания на бизнеса, за да могат 
местните компании да отделят повече от средствата си за научно-
изследователска и развойна дейност.  
 
Политиките за распространение на ИКТ са тясно свързани с изложените в 
предходната подтема. В ЕС се предприемат някои по-специфични мерки като 
например: насърчаване проникването на ИКТ във всеки сектор от икономиката, 
повишаване значението на електронната търговия, повишаване на интернет 
потреблението и особено на високоскоростните връзки сред предприятията, 
както и насърчаване на конкуренцията сред интернет-доставчиците с цел да се 
намалят разходите на компаниите за неговото използване.  
 
Устойчивото развитие се определя като едновременно взаимодействие на 
икономически, социални и екологични фактори върху състоянието на 
европейските предприятия. В ЕС обаче се говори предимно за третия компонент 
на това развитие. Това е така първо заради изчерпателността на предишните 
мерки в сферата на икономиката, второ заради твърде големите разлики в 
социалните системи вътре в ЕС, което на този етап прави невъзможно 
прилагането на общностни политики и трето заради относително по-простото 
нормативно прилагане на екологични стандарти в производството за целия ЕС.  
 
РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2003-2004 

ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ 
  
Практическите аспекти на политика за насърчаване на предприемачеството в 
България са актуални сравнително отскоро. Може да се каже, че преди средата 
на 2003 година политиката към МСП или отсъства като елемент на 
икономическата политика, или е твърде хаотична, за да даде определен 
положителен резултат за състоянието на сектора на МСП и за неговата роля в 
икономиката.18 Това личи и от съпоставките за ролята на МСП в икономиките 
на България и ЕС19. 
 

                                                 
17 Kalvet, Tarmo. Estonians and Slovenians at Top in IT. The Baltic Review. Vol.19. 
http://www.tbr.ee/issues/vol19/it_top.html  
18 За повече подробности вж. Соколов, Р. Трудният път на индустриалните зони в България, сп. 
In Business, 15 юни-15 юли 2003г., с.20-22 и Койнова, Е. Държавна “помощ” за малкия бизнес, 
пак там, с.32-35, както и Бончева, Ю. Малкият бизнес чака Годо?, пак там, с.36-41 
19 АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. София 2004, с. 21 
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След средата на 2003 година се забелязва промяна в подхода на 
полисимейкърите към проблемите на МСП. Това може да бъде проследено по 
няколко направления, които са разгледани по-долу. 
 
На първо място следва да се отбележи, че в министерството на икономиката за 
пръв път възниква дирекция “Политика към предприятията”, която е отговорна 
за формулирането и прилагането на гореспоменатите аспекти на политиката към 
МСП в България. 
 
На второ място институционалната рамка за развитие на предприятията се 
подобрява чрез приемането на важни за развитието на сектора закони. Законът 
за малките и средни предприятия20 ще позволи да се изградят 28 регионални 
звена на Агенцията за насърчаване на МСП, докато в момента те са само 6. Това 
от една страна ще намали времето и разходите на бизнеса за общуване с 
администрацията. От друга страна, тези регионални звена ще функционират на 
принципа на публично-частното партньорство, което ще даде възможност на 
представители на бизнеса да предоставят услуги на МСП, вместо с проблемите 
на последните да се занимават държавни чиновници. Постепенното въвеждане 
на европейската дефиниция за МСП в България от своя страна ще позволи на 
повече предприятия да кандидатстват за финансиране с проекти по 
предприсъединителните и структурните фондове. С промяната в статута на 
Агенцията за насърчаване на МСП (която слива от досегашните АМСП и 
Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията) от “държавна” в 
“изпълнителна”, се скъсява пътя между формулирането на икономическата 
политика и нейното изпълнение. Това е така, защото политиката към 
предприятията ще се формулира в МИ, а АМСП ще бъде под неговото 
подчинение. До края на мандата на сегашното правителство обаче остават 
няколко месеца, а позитивните промени се нуждаят и от определен 
административен лаг, за да заработят. Това означава, че е възможно от 
следващата година да има “нулиране на ситуацията” по отношение на 
политиката към предприятията в България. 
 
Позитивна промяна е и все още не окончателно приетият Закон за насърчаване 
на рисковите инвестиции в МСП. Той урежда възможностите за рискови 
инвестиции в български МСП и може да се счете като позитивна стъпка в 
политиката към предприятията, която ще улесни достъпа на МСП до 
напреднали производствени технологии. Силна мярка от страна на държавата е 
да гарантира за издадените от дружествата за рисково инвестиране облигации 
със средства от държавния бюджет, като сумата от гаранциите не бива да 
надхвърля 50 млн. лева годишно. Прави впечатление, че 50 млн. лева са 
предвидените за гарантиране облигации от държавния бюджет, което е точно 
толкова, колкото предвиждаше отхвърления ЗИДЗМСП за създаване на 
Гаранционен фонд за микрокредитиране. Следва да се отбележи, че трансферът 
на тези 50 млн. лева от бюджета е по-удачно да бъде направен именно към 
дружествата за рисково инвестиране, тъй като именно проектите на фирми от 
сферата на високите технологии с кратка кредитна история биха могли да 
получат шанс за алтернативно финансиране по този начин. Насочването им по 
този начин е обосновано, тъй като все още банковата система не отделя голям 

                                                 
20 Изм. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г 

 



ресурс за финансиране на рискови проекти, а листването на акции фондовата 
борса или продажбата на дълг е непопулярна практика за повечето АД и ООД 
със заети до 250 човека, към които са насочени мерките в закона. 
 
Въпреки че не е пряко насочен към развитието на МСП, приетият през второто 
тримесечие на 2004г. Закон за насърчаване на инвестициите също се очаква да 
подобри състоянието на сектора на МСП по линия на създаване на повече 
поръчки от страна на чуждестранни и местни инвеститори към МСП.  
 
Достъпът до финансиране е областта, в която се наблюдава най-бърза 
положителна промяна. През 2003 година в икономиката има 38% ръст на 
новодоговорените кредити през банковата система и между 40-45% ръст на 
кредитния портфейл на банките21. Тази положителна промяна може да се 
проследи и от оценките на предприемачите за състоянието на политиката към 
предприятията в България, накратко представени по-долу. 
 

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ22 

 
Въпреки предприемането на активна роля в изграждането на по-ефективна 
институционална рамка в подкрепа на МСП, представителите на малките и 
средните предприятия дават най-ниска оценка на този елемент от всички седем 
анализирани елементи на политиката към МСП в България23. Основните 
причини за по-негативната оценка на бизнеса са липсата на достатъчно реално 
приложени мерки и програми в подкрепа на сектора на МСП, недостатъчната 
информираност на бизнеса относно функциите, целите и задачите на 
държавните институции в подкрепа на МСП, както и наличието на негъвкава 
държавна администрация.  
 
Налице е подобрение в оценката на предприемачите за правната и 
регулаторна рамка за развитие на бизнеса в сравнение с 2002г. Сред 
елементите на средата, които са предмет на оценка, най-значителна 
положителна промяна е отбелязана при процеса на регистрация на нова фирма. 
Процесът на набавяне на лицензи, разрешителни и сертификати също е оценен 
малко по-положително в сравнение с 2002 г. Независимо от това 
предприемачите считат, че процедурите по издаването на такива документи са 
все още излишно бюрократизирани, многобройни, времеемки, свързани със 
заплащането на множество такси и липса на добра координация между 
различните институции.  
 
Предприемачите не познават добре програмите за намаляване на 
административните бариери, в т. ч. и приетия през миналата година и влязъл в 

                                                 
21 CED. The Bulgarian Economy in the Fourth Quarter of 2003., p.23 
22 Подробен доклад за оценките на малкия и средния бизнес за политиката към предприятията 
по редица направления (OECD. Bulgaria Enterprise Policy Performance Assessment 2004) предстои 
да бъде публикуван на български и английски език до края на 2004 година. Докладите ще могат 
да бъдат свалени от http://www.investmentcompact.org. Авторът благодари на Магдалена 
Вършилова, д-р Анелия Дамянова, Ивайло Николов, Георги Михайлов и Елена Павлова – 
експерти в Центъра за икономическо развитие - за подкрепата с идеи за тази част от статията.  
23 Според гореспоменатия доклад. 
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сила през декември 2003 г. Закон за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това 
говори за липсата на достатъчно мерки за популяризиране и разясняване на 
постановките и възможностите, които предоставя законът, както и за 
отсъствието на достатъчно активност от страна на самите предприемачи за 
запознаване с разпоредбите на Закона. 
 
В сравнение с оценките и резултатите от предишното изследване на политиката 
към предприятията в направлението за достъп на МСП до финансиране, в 
България е налице подобрена финансова, включително банкова, среда в 
подкрепа на МСП. Това наблюдение в преобладаваща степен, и то без 
съществено разминаване в оценките, се споделя от участниците във фокус-
групите и от анкетираните експерти. Наличните статистически показатели също 
отчитат ръст на кредита към частния сектор, включително към МСП. 
Небанковите източници на финансиране на МСП в България се възприемат като 
поне равностойни по важност. 
 
Предприемачите използват ограничен брой и обхват консултантски услуги 
и затова дават слаба оценка на разнообразието им. Те правят разграничение 
между ефективността на услугите, които се предоставят от публични органи и 
от частни консултантски компании. Предприемачите оценяват нуждата си от 
консултантски услуги и потенциалните ползи от използването им. Като трайна 
тенденция се забелязва по-високата съпоставимост на частно предоставяните 
консултантските услуги с тяхното търсене и нуждите на предприемачите. 
 
Мнението на предприемачите е, че образователната система не създава 
предприемачески дух, тъй като е прекалено консервативна и реформирана 
в различна от про-бизнес посоката. Учебните програми са остарели. 
Преобладаващата част от предприемачите считат, че не съществуват никави 
схеми за обучение на предприемачите от малките фирми. Разбира се такива има, 
но те не са популярни и затова преобладаващата оценка е негативна. Според 
предприемачите съществуват и сериозни пропуски в правителствената политика 
за технологично обновление, информация за която не достига до 
предприемачите. 
 
Препоръките към икономическата политика за положително въздействие 
върху сектора на МСП би следвало да са изцяло насочени към решаването на 
приоритетните проблеми в отделните области на политиката към предприятията 
в България. Индикативната цел до 2010 година европейската икономика да се 
превърне в най-конкурентоспособната в световен мащаб изисква от българските 
полисимейкъри да синхронизират добрите практики на равнище Общ пазар при 
изготвянето на мерките на политиката към предприятията в България. Това 
означава да се работи по всички изследвани направления на политиката към 
предприятията със системно организирани мерки.  
 
В последната година в България се забелязват значителни изменения в 
положителна посока за стимулиране на предприемачеството и инвестициите, за 
улесняване на достъпа до финансиране, за отваряне на все повече пазари за 
български стоки извън ЕС и за увеличаване на степента на търговска 
интеграция със самия ЕС. Това позитивно развитие в политиката към 

 



предприятията обаче не може да компенсира изоставането от повечето вече 
присъединили се страни и от самите страни-членки по редица параметри на 
регулаторната среда, по разпространение на ИКТ в бизнеса и домакинствата, по 
разпространение на знанията и иновациите, и по реформирането на 
образователната система в посока на създаване на предприемачески умения.  
 
Цитирана литература 
 
АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. София 2004 
АМСП. Доклад за малките и средните предприятия в България 2002 
Бончева, Ю. Малкият бизнес чака Годо?, сп. In Business, 15 юни-15 юли 2003г 
ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г 
Койнова, Е. Държавна “помощ” за малкия бизнес сп. In Business, 15 юни-15 

юли 2003г 
Соколов, Р. Трудният път на индустриалните зони в България, сп. In Business, 

15 юни-15 юли 2003г 
ЦИР. Икономиката на България. Юли 2004 
CED. The Bulgarian Economy in the Fourth Quarter of 2003 
Commission of the European Communities. Industrial Policy in an Enlarged Europe. 

Brussels, 11.12.2002 COM (2002) 
Djankov, La Porta, de Silanes, Shleifer. The Regulation of Entry. The World Bank 

Policy Research Working Paper 2661, Aug. 2001 
EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for 

Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank 2002 
European Commission. Benchmarking Enterprise Policy. Results from the 2002 

scoreboard. Nov. 2002 
European Commission. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 

Scoreboard. Brussels 4.11.2003 
European Commission. A Pocketbook of Enterprise Policy Indicators 2003, стр.3 
European Commission. DG Enterprise. European Union Support Programmes for 

SMEs. May 2003 
Kalvet, Tarmo. Estonians and Slovenians at Top in IT. The Baltic Review. Vol.19. 

http://www.tbr.ee/issues/vol19/it_top.html  
OECD. Bulgaria Enterprise Policy Performance Assessment 2004 (предстои да 

излезе) 
OECD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance: A Regional 

Assessment. Oct. 2003  
Schmiemann, M. Enterprises in Europe - does size matter? Statistics in focus 

INDUSTRY, TRADE AND SERVICES THEME 4. 39/2002: EC 2002 
 
 
Петър Валериев Станков е докторант в катедра “Икономикс” на Университета 
за национално и световно стопанство и изследовател на политиката към 
предприятията в Центъра за икономическо развитие. За мнения по статията 
моля пишете на p.stankov@ced.bg  

 

http://www.tbr.ee/issues/vol19/it_top.html
mailto:p.stankov@ced.bg

	Ïåòúð Ñòàíêîâ
	ÐÎËß ÍÀ ÌÑÏ Â ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ ÍÀ ÁÚËÃ
	ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß Â �
	
	ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÊÚÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÒÀ Â Ð�



