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ПРОЕКТ! 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална 

стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за малки и средни 

предприятия 2021-2027 г. 

Националната стратегия за малки и средни предприятия е основен 

стратегически документ за периода 2021-2027 г., който задава визията относно 

държавната политика в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) и 

отразява политиката на ЕС в областта, като залага стратегическата рамка, чрез 

която да бъде осигурена целенасочена подкрепа. Националната стратегия за малки 

и средни предприятия 2021-2027 г. има за цел да подкрепи предприятията по време 

на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната конкурентоспособност, да насърчи 

развитието на предприемаческата екосистема в Република България и да осигури 

последователност на политиката за насърчаване на МСП.  

МСП са основни участници в българската икономика със значителен принос за 

общото икономическо и социално развитие в страната. През 2018 г. делът на заетите 

лица в българските МСП е 75,7% (докато този дял средно за ЕС е 66,6%). 

Добавената стойност, генерирана от българските МСП, представлява 65,3% от 

добавената стойност в общата икономика, в сравнение със средно за ЕС от 56,4%.  
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Сравненията между развитието в България и в ЕС въз основа на данните от  

Small Business Act Fact Sheets за 2019 г. (SBA Fact Sheets за 2019 г.) показват, че 

МСП в България изостават в много от ключовите показатели, измерващи условията 

за развитие на бизнес. Областите, в които страната е на и над средното ниво за ЕС, 

са „достъпът до финансиране“, „втори шанс“ и „интернационализация“. 

Приоритетната област от „достъп до финансиране“ продължава да се подобрява 

значително от 2008 г. насам, като достига шесто място сред държавите-членки през 

2019 г. Областите, които най-много се нуждаят от интервенции са свързани с умения 

и иновации, както и насърчаване на предприемачеството. Въпреки че е постигнат 

напредък по отношение на разходите и времето за правене на бизнес, бизнес 

средата и регулациите за българските МСП е необходимо да се направи още, за да 

се достигнат равнищата на ЕС в областта на електронните услуги, времето за 

плащане на данъци и мерките в подкрепа на нови и развиващи се бизнеси. 

Националната стратегията за насърчаване на МСП 2014-2020 г. определя 

настоящата политическа рамка за развитието на МСП в България. Изпълнението й е 

все още в ход, като политиките се финансират главно чрез фондове на Европейски 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

Резултатите към момента показват, че има значителен напредък в някои от 

приоритетните области. Въпреки това, ефектите от прилагането на планираните 

мерки могат да бъдат напълно оценени след приключване на програмния период. 

Междинната оценка на нетните ефекти обаче показва, че съответните схеми по 

оперативните програми вече са оказали положително въздействие върху ръста на 

реалния БВП, частните инвестиции, износа, заетостта и др. Следователно 

непрекъснатостта в разработването на политики е от голямо значение за развитието 

на МСП.  

За изготвянето на Национална стратегия за малки и средни предприятия 

2021-2027 г. бе извършен анализ на състоянието на малките и средните 

предприятия в България в периода 2008–2018 г. Паралелно с анализирането на 

богат набор от статистически данни и данни от международни проучвания, от 13-ти 

ноември 2019 г. до 15-ти януари 2020 г. се състояха шест регионални консултации 

(по една във всеки район за планиране) с представители на бизнеса, местната власт, 

неправителствени организации и други заинтересовани страни. Домакини на 

регионалните консултации бяха съответно градовете Враца, Варна, Бургас, Русе, 

Пловдив и София, а общият брой на участниците достигна 170 човека. Проведени 

бяха качествени (25 дълбочинни интервюта) и количествени допитвания (553 

телефонни и он-лайн интервюта) в периода декември 2019 г.–януари 2020 г. 

Извършеният анализ идентифицира силните и слабите страни на МСП в страната, 
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показа възможностите за развитието му и очерта потенциалните предизвикателства 

пред МСП.  

Национална стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 г. стъпва на 

заключенията от анализа на състоянието на малките и средните предприятия в 

България. В тази връзка документът дефинира шест приоритетни области: 

предприемачество, достъп до пазари, достъп до финансиране, дигитализация и 

умения, добро управление и бизнес среда, околна среда, като за всяка от тях 

предлага конкретни мерки и план за действие. В плана за действие са посочени 

отговорни за изпълнението институции, както и индикативен размер на 

финансирането, необходимо за осъществяване на предложените мерки. Документът 

съдържа ключови показатели за ефективност и постигнат резултат за всяка една 

предложена мярка, които имат за цел да улеснят процеса по измерване и отчитане 

на напредъка и изпълнението на стратегическия документ. 

Национална стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 г.  

предвижда секторна и регионална специализация, чиято цел е стимулирането на 

специфични икономически дейности с национално значение и сектори, които са 

дефинирани в резултат на задълбочен секторен и регионален анализ, с оглед 

тяхното по-успешно развитие в социално-икономически план. Предвидени са също и 

мерки, които да подкрепят предприятията при справянето им с последиците от 

COVID-19. 

Съгласно чл. 5 от Закона за малките и средните предприятия, Министерският 

съвет одобрява национална стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия, а министърът на икономиката ръководи, координира и контролира 

осъществяването на държавната политика за насърчаване на МСП. Съгласно чл. 11 

от Закона за малките и средните предприятия Консултативния съвет за насърчаване 

на малките и средните предприятия съвещателен орган за осъществяване на 

сътрудничеството в областта на насърчаването на малките и средните предприятия. 

В тази връзка Националната стратегия е обсъдена на заседание на Консултативния 

съвет за насърчаване на малките и средните предприятия. Коментарите и 

предложенията на членовете на съвета са взети предвид и отразени в представения 

проект. 

Във връзка с изложеното считам, че чрез приемането и прилагането на 

Националната стратегия ще се осигури благоприятно развитието на сектора на 

малки и средни предприятия в страната чрез постигането на общите цели на 

стратегическата рамка, а именно повишаването на конкурентоспособността, лесен 

достъп до пазари и финансиране и  насърчаване на развитието на сектори с висока 

добавена стойност.  
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В допълнение, регионалната специализация, на която се основава  

Националната стратегия, има за цел да осигури подкрепа в региони, чиято 

специализация се различава от национално дефинираните секторни приоритети. По 

този начин се осигурява по-голям обхват на мерките, което би имало положителен 

ефект върху социално-икономическото развитие на всички райони в страна.  

Наред с подобряването на конкурентоспособността и развитието на  

предприемаческата екосистема изпълнението на Националната стратегия ще има 

положителен ефект върху заетостта. Тя предвижда МСП да бъдат насърчавани да 

участват активно в процеса на професионално образование и обучение, като по този 

начин допринесат за изграждане на стабилна връзка между образованието и 

бизнеса. Целта е осигуряване на квалифицирана работна ръка за предприятията. В 

допълнение, националната стратегия предвижда обучение на вече нает персонал в 

малки и средни предприятия, за повишаване на знанията на служителите. Особено 

внимание е обърнато на развитието на дигиталните умения, в резултат на което  не 

само би се повишила ефективността на работните процеси, но също така би се  

улеснило и преминаването към дистанционен режим на работа, в случаите когато 

непредвидени обстоятелства налагат това.  

Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. 

включва мерки, които да насърчават и подкрепят малките и средните предприятия в 

усилията им да бъдат ресурсно и енергийно ефективни, както и да използват повече 

източници на възобновяема енергия. В контекста на Европейския зелен пакт и Плана 

за действие на ЕС за кръговата икономика, Националната стратегия предвижда 

мерки за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия с оглед 

прехода им към кръгова икономика чрез осигуряване на подкрепа за сертифициране 

на самото предприятие по схема за управление на околната среда, регистриране на 

екологосъобразен продукт и/или замяна на употребата на продукти. 

Предложеният проект на акт на Министерския съвет не е свързан с 

прилагането на европейското законодателство, поради което не се налага да бъде 

изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз съгласно чл. 35, 

ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

Проектът на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32, 

ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като получените становища са отразени в приложената справка. 

Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет страницата 

на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации за 

период от 30 дни, като целесъобразните предложения са отразени. 
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Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не води до 

въздействие върху държавния бюджет. На основание чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация към 

проекта на Решение е изготвена и приложена финансова обосновка. За приемането 

на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/ трансфери. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Решение на Министерския 

съвет за приемане на Национална стратегия за малки и средни предприятия 2021-

2027 г.   

 

Приложения: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Национална стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 г.;  

3. Финансова обосновка; 

4. Съгласувателни становища; 

5. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 

администрация; 

6. Справка за проведената обществена консултация; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

 

 

 
 


